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  المقدمة

حيتل عقد األشغال العامة مكانة بارزة ضمن العقود اإلدارية إن مل يكن أبرزهـا  
و ذلك للدور اهلام الذي يلعبه كوسيلة مـن وسـائل اإلدارة يف تسـيري    ،على اإلطالق 
املبادئ اليت حتكم سري املرافق العامة كضـمان   طبيقوما يتطلبه ذلك من ت ،مرافقها العامة

  .م واضطرادحسن سريها بانتظا
وإذا كانت أغلب الدراسات قد تناولت العقود اإلدارية بشـكل عـام وكـان    

أي إظهار ما تتمتع بـه  ،التركيز فيها بشكل أساسي على إظهار الدور السلطوي لإلدارة 
اإلدارة العامة يف مواجهة املتعاقد معها من سلطات وامتيازات وذلك بغرض تأسيسها أو 

ـ بغرض تبيان خصوصية وميزة  اواة ـالعقد اإلداري عن العقود املدنية واليت تتسم باملس
بني مصاحل أطرافها كوا مصاحل خاصة لكل منها، عكس مصاحل أطـراف العالقـة يف   

املتعاقـد   هاالعقود اإلدارية اليت تتقابل فيها مصاحل عامة متثلها اإلدارة ومصاحل خاصة ميثل
جيلـها  بلعامة عن املصلحة اخلاصة وبالتايل تمعها، وغين عن البيان متييز وتقدمي املصلحة ا

  .عليها
غري أنه ورغم ذلك فمما الشك فيه أن املتعاقد مع اإلدارة وخاصة يف جمال عقود 
األشغال العامة يؤدي دورا جوهريا وأساسيا يف تنفيذ األشـغال العامـة وبالتـايل دورا    

مما جيعله يقوم بـدور  ،راد أساسيا وجوهريا يف استمرار سري املرافق العامة بانتظام واضط
املعاون لإلدارة العامة يف تسيري مرفق من مرافقها العامة موضوع عقد األشغال مما يتطلب 

استمرار سـري   حسن منه الوفاء بالتزاماته التعاقدية وااللتزامات اليت يفرضها عليه ضمان
ل بأقصى جهد قد تمثل يف بذل عناية فائقة وحرص شديد والعمتاملرفق العام بانتظام اليت 

  .يفوق االلتزام العادي املتعارف عليه يف الوفاء بااللتزامات التعاقدية يف العقود املدنية
ومع هذا احلرص املطلوب يف سلوك املتعاقد مع اإلدارة يف عقد األشغال العامـة  

التفريط يف حقوقه وإال ملا وجدت اإلدارة من يتعاقد معها وبالتـايل مـن    ه جيب عدمفإن
ا يف تسيري مرافقها، لذا فإن ذات العقد تؤطره أحكام تتكفل مبصاحل املتعاقـد مـع   يعاو
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اإلدارة أمهها الباعث على التعاقد واملتمثل يف اجلانب املادي أي املقابـل املـايل الـذي    
  . يتحصل عليه مقابل التزاماته املتعددة

رابطة قانونيـة   عن العقد الذي يعدتتولد إضافة إىل التزامات أخرى على اإلدارة 
أساسها مبدأ حسن النية وما يقتضيه يف جمال تنفيذ العقد من حتمل اإلدارة لكافة التزاماا 

 .التعاقدية كمبدأ عام

تطالعنا به االخبار كل  ماحسب ،على خالف ذلك بدرجة كبرية ال ان واقع احلال هو إ
شكاوى كثرية مـن   أروقة احملاكم من عرب ما يدور ىفأو ،عن طريق الصحف يوم سواء

مـا  .ابـل  مقل على حقوقهم املالية لدى االدارةقبل املقاولني الذين مل يستطيعوا احلصو
،وهو ما يلحق م خسـائر فادحـة تصـل     شغال تنفيذا لعقود مربمة معهاأأجنزوه من 

  .ط افالس والتوقف النهائ عن النشاالببعضهم اىل درجة ا
تطلبه ذلك من وقت وطول انتظار حىت يفصـل  ممايضطرهم اىل اللجوء اىل القضاء وما ي

ىف القضاء ىف تلك املنازعات ، وهو أمر يناقض ماتتميز به التجارة من خاصية السـرعة  
  .التعاقد وىف التنفيذ

أو ام يضطرون بعد طول إنتظار للرضوخ ملساومات االداريني والـدخول ىف احملظـور   
تب عن هذا السلوك من سـلبيات ىف  الرشوة وما يتر)مستنقع (ونعىن بذلك السقوط ىف 

  .شىت اجلاالت
كما أن هذا الواقع بكشف لنا أيضا عن كثرة التعديالت الىت حلقت بقانون الصـفقات  

 90/67مبوجب االْمر رقم 17/6/1967العامة اجلزائرى منذ صدوره أول مرةبتاريخ 
 تدخالت على االْقل للمشرع اما بتعـديل جـزئ   )6(حيث نسجل مااليقل عن ست 

آلحكام هذا القانون أو باستبداهلا كلية عن طريق اصدار قانون جديـد يلغـى العمـل    
-2005-2003-2002-1991-1982كمــا ىف ســنوات  بالقــانون القــدمي

  2012و-2008-2009-2010-2011



  المقدمـــــــــــــــــة
 

ج  

الىت جتريها اجلهات املختصـة علـى ىصـفقات    ،بة الالحقة امث ان معظم عمليات الرق
ىف أغلبـها  )  لضخامة قيمتها املاليـة  نظرا(ة باالشغال العامة االدارة العامة  املتعلقة خاص

هدار املال العـام  ق املال العام تشمل كل النعوت، كإتكشف عن  وجود جتاوزات ىف ح
  ..،سوء تسري املال العام، اختالس املال العام،جرائم الفساد وغريها

أهو قصور ىف التشريع وعدم إحتوائه علـى  كل هذا جعلنا نبحث عن السبب ىف ذلك ،
  ؟ وحتمى املال العام) معاون االدارة(أحكام قانونية صارمة حتفظ حق املقاول 

وإذا كان االْمر كذلك فماجدوى كثرة تدخالته بنصوص جديدة وإجراء تعديالت على 
  االحكام املنظمة للصفقات العمومية؟

حال الفساد االدارى هو الذى حيـول  فاست موجدة نظريا ولكن حكام القانونيةالن اأ أم
  دون جتسيدها؟ وما احلل إذ،ذاك؟

وبعبارة أخرى ملاذا فشل قانون الصفقات العمومية ىف جتسيد التوازن املنشود بني الصلحة 
،من جهة؟وبني املصـلحة  ومتكينه من حقوقه املالية خاصة )معاون االدارة(اخلاصة للقاول

  ؟. من جهة أخرى ى املال العام وصونهة املتمثلة ىف احلفاظ علالعام
صـف  وولبحث هذا املوضوع وحماولة االجابة على هذه التساؤالت نعتمد اسـلوب ال 

نة باملقارنة بـبعض التشـريعات العربيـة    اائرى مع االستعزوالتحليل ملوقف املشرع اجل
ىف هـذا  دارى واالجنبية، وهذا انطالقا من آراء كبار الفقهاء وماإستقر عليه القضـاء اال 

  .اال
راسة من امهية،كون عقد االشغال العامة هو من أكثر الوسائل الـىت  دوال خيفى ما هلذه ال

                                              .اج إليها ىف إدارة مرافقهاالجناز املنشآت الىت حتتتستعملها االدارة العامة 
اإلدارة (ار عقد األشغال العامة علـى طرفيـه   رأينا أن نتناول  بالدراسة آث ولتحقيق هذا
املتمثلة يف حقوق والتزامات كل طرف واملنبثقة أساسا عن الرضـا بـني   ) واملتعاقد معها

اليت تعترب من اخلصائص الذاتية للعقود  االطرفني الذي قد يتأثر باستعمال اإلدارة لسلطا
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اجلزائري واألسلوب الـذي   وخاصة منها سلطة التعديل، مربزين موقف املشرعاالدارية
اعتمده خللق التوازن بني طريف العقد من حيث أثاره والتوفيق بني مبدأ الرضائية اليت أنبىن  

بني سلطات اإلدارة باعتبارهـا أحـد   وعليها العقد خاصة بالنسبة للمتعاقد مع اإلدارة 
ع العقـد  األشغال موضـو  هول عن املرفق العام الذي ترتبط بول األؤوهي املس. طرفيه

والذي جيب ضمان استمرار سريه بانتظام واضطراد سواء بالنسبة لـإلدارة أو بالنسـبة   
ا عالقة تعاون مـن أجـل   للمتعاقد معها الذي كيف الفقه والقضاء عالقته باإلدارة بأ

تسيري املرفق وحتقيق النفع العام، أي مسامهته يف حتقيق املصلحة العامة، هذا العنصر الذي 
رتبها تتزامات الواقعة على عاتق املقاول مع اإلدارة أكثر ثقال من االلتزامات اليت جعل االل

  .عقود القانون اخلاص
يرتبـها القـانون   ىت وباملقابل مينحه حقوقا وأحيانا سلطات أكثر من احلقوق إل

  .اخلاص
هيمنة اإلدارة كسلطة عامة وهي طـرف يف العقـد    من جهة أخرى كما أن  
سعة يف جمـال  العمل موضوع األشغال جيعلها تتمتع حبقوق وسلطات واباعتبارها صاحبة 

  .منهانظأكثر من تلك اليت مينحها القانون اخلاص يف العقود اليت يعقد األشغال العامة 
وباختصار فإن علو املصلحة العامة عن املصاحل اخلاصة يظهر أثره بشكل واضح 

  .إلدارة و املقاولا: يف حتديد أثار عقد األشغال العامة على طرفيه
ليها الدولة مـن  إونظرا ألن عقد األشغال العامة هو من أكثر الوسائل اليت تلجأ 

  .ها السياسيمأجل تنفيذ سياستها االقتصادية أيا كان نطا
ونظرا ألمهية هذه العقود يف بناء الدولة احلديثة، ولقلة املراجع اجلزائريـة الـيت   

  .أ يكون موضوعا لبحثي تناولتها بالدراسة والبحث فقد اخترت
وملا كان موضوع عقد األشغال العامة متشعبا، فقد اخترت أن يكون جهـدي  

  .منصبا على إبراز آثاره على طرفيه
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  :على أن يكون ذلك بتقسيمه إىل قسمني بعد أن نتناول يف
  مفهوم األشغال العامة وعناصرها:  متهيديفصل 

سـلطاا  (اإلدارة املتعاقـدة علـى   العامـة  آثار عقد األشغال: القسم األول
  )والتزاماا

  )هوالتزامات هحقوق(آثار عقد األشغال العامة على املتعاقد معها : القسم الثاين
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  تمھیديفصل 
  ماھیة األشغال العامة

، متثل )1(ما رغبت اإلدارة يف تنفيذ أشغال عامة، تطرح أمامها ثالث خياراتإذا 
  :الطرق أو السبل اليت من خالل إحداها تستطيع القياخم بذلك 

  .فإما عن طريق التسيري املباشر ـ 
  .أو عن طريق اإلمتياز ـ 
  .وهو اخليار الثالث  وإما عن طريق مقاولة األشغال العامةـ 

، تتوىل اإلدارة بذاا تنفيذ األشـغال  )التسيري املباشر ( فبمقتضى الطريقة األوىل 
  .العامة، مستعملة أمواهلا وأعواا، وما تقتنيه من مواد وسلع من مورديها 

وغالبا ما يرتبط إختيار اإلدارة هلذا األسلوب باألشـغال البسـيطة، كأشـغال    
  .مثال الصيانة البسيطة 

أما الطريقة الثانية املتمثلة يف إمتياز األشغال العامة، فمؤداها أن تلجـأ اإلدارة إىل  
فتربم معـه عقـد   )  لتزمامل( يدعى ) عام أو خاص ، طبيعي أو إعتباري ( شخص آخر 

 ئـة هذا الشخص املتعاقد بإجناز، أو إنشـاء ، أو ي  يتعهد مبوجبه) عقد اإللتزام(يسمى 
قبل املرتفقني مقابل  نقابل إستغالهلا بعد إجنازها ، واحلصول على رسم ممنشأة عامة، م

  .إستعماهلم هلا
أو مقاولـة  ) صـفقة  ) ( عقد أشغال عامة ( أما الطريقة الثالثة فتتمثل يف إبرام 

 ) مقاولة األشغال العمومية ( أشغال عامة، وهذا حني تلجأ اإلدارة إىل شخص متخصص 
عقد األشغال العامة، مبوجبه يقوم املقاول بتنفيذ الشغل العـام   تعقد معه صفقة تتمثل يف

  .حلساب اإلدارة مقابل مثن حمدد تدفعه له

                                                        )1(  -  JEAN MARIE ANBY -  PIERRE BON,  Droit Administratif  des Biens Domaine Travaux Publics 
Expriation , Precis Dalloz, 2 emme  edition , 1993, P 200. 
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وتعترب هذه الطريقة أو هذا األسلوب األخـري، أهـم األسـاليب وأكثرهـا يف     
وهو أسلوب يتضمن شروطا وإجراءات تكفل حسن تنفيذ األشغال . )1(تعامالت اإلدارة

  .، وتضمن بالتايل حتقيق النفع العامعلى الوجه املطلوب

لذلك من الطبيعي أن خيضع هذا األسلوب أو هذا العقد لنظام قـانوين متميـز،   
عقـود  الوخمتلف ليس فقط عن عقد املقاولة يف القانون اخلاص، بل وحىت عـن بـاقي   

  .ة ياإلدار
نقتصر األشغال العامة على طرفيه، فإننا عقد وملا كان موضوع حبثنا يتعلق بآثار 

العامة على ما نراه ضروريا لتحديد فكرة األشغال العامـة،    بيان مدلول فكرة األشغاليف
  .)2(ومنه تعريف عقد األشغال العامة، وحتديد عناصره وكيفية إبرامه

  األول بحثالم
  مفھوم األشغال العامة

ال يوجد تعريف تشريعي لألشغال العامة وإمنا ما يوجـد هـو فقـط بعـض     
  .)3(خلاصة اليت يصف فيها املشرع بعض األشغال بأا أشغاال عامةالتشريعات ا

ا فعل املشرع بعدم تعريفه لألشغال العامة ألن األمر يتعلق بنـوع دائـم   نو حس
  .أو وضع نص يصعب التقيد به. التطور، فينبغى عدم إعاقته بنص تشريعي

ن املشـرع  وبالرغم من أن موضوع األشغال العامة مل يكن حمددا بالقانون، فـإ 
الفرنسي جعل املنازعات املتعلقة باألشغال العامة من إختصاص القاضـي اإلداري منـذ   

بليفيبـوز للسـنة الثامنـة للثـورة      28البداية وذلك مبوجب املادة الرابعة من قـانون  

                                                        )1(  -  ANDRE DE LAUBADERE,  Traite Elementaire de Droit Administratif ; 5emme edition , 1970, p 286. 
النظام القانوين للجزاءات يف عقد األشغال العامة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، : هارون عبدالعزيز اجلمل ـ  )2(

  .8، ص 1979جامعة عني مسش ، مصر ، 
- ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 286 .  

)3(  -  JEAN MARIE ANBY -  PIERRE BON,  Op Cit , P 182. 
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. ديد القانونح، وذلك ألن عقود األشغال العامة من أوائل العقود اإلدارية بت)1(الفرنسية
عقود إدارية بطبيعتها، مما جعل القضاء يسـتند إليهـا يف سـحب    لوقت اوهي يف ذات 

إختصاصه إىل كثري من العقود اإلدارية بطبيعتها إذا ما تضمنت عنصـرا مـن عناصـر    
  .)2(األشغال العامة

وملا كان املشرع الذي جعل النظر يف املنازعات اليت تنشأ مبناسبة األشغال العامة 
لكن دون أن يعرف األشغال العامة، فإن عبء حتديد ما من إختصاص القضاء اإلداري و

ا على كاهل القضاء، هذا األخري الذي طور عيدخل يف مدلول األشغال العامة أصبح واق
  .مفهوم األشغال العامة

  األولمطلب ال
  المفھوم التقلیدي لألشغال العامة

ويلـة،  إرتبطت فكرة األشغال العامة يف فرنسا بفكرة املصلحة العامـة ملـدة ط  
على عقار حلساب شخص عـام، ـدف حتقيـق     نفذشغاال عامة تلك اليت تأواعتربت 

  .)3(املصلحة العامة

وكان هذا طبيعيا، كون األشغال العامة من املسائل اليت كرسـت هلـا الدولـة    
باملشروعات األساسية للمجتمع، والضرورية حلسـن   ة جهودها عن طريق القيامساحلار

كإقامة املصانع، وبناء مقرات اإلدارات احلكوميـة، وشـق الطـرق    سري املرافق العامة، 
  .....وغريها

                                                        
  .61، ص 1987معيار العقد اإلداري ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، : ثوريا العيوين  ـ )1(

)2(  -  ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 286 . 
  . 8املرجع نفسه ، ص : هارون عبدالعزيز اجلمل  ـ         

وما . 976، ص 1953، لعام 6إلداري ، جملة احملاماة، العدد نظرية األشغال العمومية يف القانون ا: أمحد رفعت اخلفاجي ـ  )3(
  .بعدها

  : ـ وأيضا       
- PHILIPPE GODFRIN : Droit Administratif des Biens , Masson , Paris, 3emme edition, 1987, P 169.  



  ماھیة األشغال العامة: مبحث تمھیدي 
 

 4

داة إستراتيجية، ووسيلة تنفيذ السياسـات  أصبحت األشغال العامة أومع الزمن 
  .اإلقتصادية للحكومات، مما جعل مفهوم األشغال العامة تتطور

تنفـذ علـى   تلك األشغال اليت  ـ  كما أشرنا ـ فقد كان يقصد باألشغال العامة
  .العام فعا أو حتت إشرافها، دف حتقيق الناسعقار، من طرف اإلدارة أو حل

التعريف يتضمن العناصر الثالث ينبغى توفرها حىت يتمكن إطالق وصـف   اهذ
  :وهي )1(األشغال العامة

  ورود األشغال على عقارـ   1

 ،ظهـرا ماديـا  جيب أن تتخذ مواألشغال العامة هي أشغال باملعىن الفىن للكلمة 
  .لذلك فاألشغال العامة جيب أن ترد على عقار

  .سع حبسب أحكام القانون املدىناويقصد هنا العقار مبفهومه الو
وإن من بني ما مييز عقـد  . ففكرة األشغال العامة متصلة بالعقارات إتصاال وثيقا

أن  األشغال العامة على غريه من العقود اإلدارية األخرى، هو موضـوعه الـذي جيـب   
  .ينصب على عقار

. والعنصر من تعاريف الفقهاء ويف خمتلف أحكام القضـاء أا الشرط ذوقد برز ه
وعليه فكل إتفاق يكون موضوعه منقوال، ولو كان هذا املنقول مملوكا لإلدارة، وحىت لو 

، فإنه ال يعترب من قبيل األشغال Domaine Public   كان يندرج ضمن األموال العامة 
 مةاضخوريد مثال مهما كانت تن يكون عقد أعترب ذلك عقدا إداريا، كأولو  العامة حىت

عقد كان موضوعه بناء حاملة  يفهذا املنقول وأمهيته، كما قضى جملس الدولة الفرنسي 
  .)2(بيةرت حارئطا

                                                        
اعها، إبرامها، منازعاا، دراسة العقود اإلدارية، معيار متييزها ، أنو:  عادل عبدالرمحن خليل ، عمر حلمي فهميـ  )1(

  .وما بعدها 81، ص 1995مقارنة، دار الثقافة اجلامعية، 
  . 39املرجع السابق ، ص : هارون عبدالعزيز اجلمل ـ  )2(

- ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 262 .  
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ا مقصورة علـى  هفلم جيعل. وقد وسع القضاء اإلداري يف مفهوم األشغال العامة
صيانة، بل أدخل فيها كافة األعمال املتعلقة بالعقارات كأعمـال  أعمال البناء واهلدم وال

ذا نقـل املـواد الالزمـة لتنفيـذ     كالردم، وأعمال الرش، وتنظيف الطرقات العامة، و
  .وكل األعمال املتعلقة بعمليات صيانة العقارات. )1(األشغال

 باملعىن الواسـع أي سـواء كـان    وكما أشرنا فإن مفهوم العقارات هو العقار
موضوع األشغال عقار بالطبيعة، أو عقار بالتخصيص، كمد خلطوط اهلاتف والكهربـاء  

بل وقد اعترب جملس الدولة الفرنسي إخراج جثث املوتى من قبورها وإعادة دفتها، . مثال
  .)2(من قبيل األشغال العامة ـ يف إطار إعادة يئة املقربة ـ

  خص عامشتنفیذ األشغال لحساب  ـ   2 

عامة التعترب العقود املربمة بني أشخاص القانون اخلاص، عقود إداريـة  كقاعدة 
ـ  هذهربمها تبشكل عام وعليه فإن عقود األشغال اليت  د أشـغال  واألشخاص التعترب عق

ختضـع ألحكـام    اليتحىت ولو كان موضوعها تنفيذ أشغال عامة بإستثناء تلك  عامة،
  .)3(الوكالة وفقا لقواعد القانون املدىن

عد شرطا بديهيا إلعتبار األشـغال  يخص قانوين عام، شاز األشغال حلساب فإجن
د األشغال العامة عقد إداريا وبناء على املعيار العضوي السـائد فقهـا   قعامة، بإعتبار ع

ان هذا الشخص إقليميا أو مرفقيا على أسـاس أن أحكـام   كبل وتشريعا سواء . وقضاء

                                                        
، اخلاص 1998، لسنة  1998قه لقانون العقود اإلدارية ، دراسة مقارنة لنظم املناقصات واملزايدات وتطبي: أنس جعفر ـ  )1(

، لسنة 4، الطبعة  B.O.T، مع دراسة لعقد  2006باملناقصات واملزايدات يف مصر والئحته التنفيذية، وفقا آلخر تعديالت 
  .     وما بعدها  40، دار النهضة العربية ، ص 2007

عقد األشغال العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة  التزامات وحقوق املتعاقدين يف تنفيذ: سى عبدالقادر احلسن يعـ  )2(
  . 8، ص 1997

- ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 262 .  
واملتمم  املعدل 1975سبتمرب  26الصادر يف  75/58ـ راجع أحكام الوكالة يف القانون املدين اجلزائري الصادر باألمر رقم  )3(

  .     573إىل  571ن واليت وردت بالفصل الثاين خاصة املواد م
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غري أن إلعتبـار  . إدارية ابإعتبارها عقود )1(ريةكم عقود اهليئات اإلداحتقانون الصففات 
األشغال متت حلساب شخص عام اليشترط أن يكون هذا الشخص مالكا للعقار حمـل  

  .شغال، إذا كان مصريه أن يؤول يف النهاية إىل الشخص املعنوى العام يف تاريخ معنياأل
ل تتم حلساب كون األشغا(ن األشغال عامة بالنسبة هلذا العنصر أويكفى للقول ب

  ).شخص عام
إشراف ورقابة شديدة على األشـغال  ) اإلدارة(يكفى أن يكون هلذا األخري كما 
  .)2(وقت تنفيذها

  ف األشغال ھو تحقیق منفعة عامةدھـ   3

صف األشغال بأا أشغال عامة جيب باإلضافة إىل توفرها على العنصرين تحىت ت
  .ع عامفن جيب أن يكون اهلدف منها هو حتقيق نيالسابق

بفكرة املصلحة العامة املرتبطـة بـاملرفق العـام،     ةرتبطت فكرة األشغال العامإ
التعتـرب   ةلإلدار املال اخلاصأو  وباملال العام، وعليه فإن األشغال اليت تتم على الدومني 

حيث أصدرت حمكمـة تنـازع     )3(1942 هذا الربط إىل غاية عام لوظ. شغاال عامةأ
حكما فصلت مبوجبه بني فكرة املصلحة العامة اليت يتوالها املرفـق   اإلختصاص الفرنسية

به يرجع إىل إمهـال   ىبأن سبب الضرر املدع" :  العام حيث قررت احملكمةنيوبني الدوم
وهي خمصصة كلها ملرفق العدالة وبالتايل لتحقيـق   )Aix( دينةيف صيانة دار القضاء يف م

 إختصاص الس اإلقليمي بإعتبارها متعلقة ومن مث فإن الدعوى تدخل يف .مصلحة عامة

                                                        
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2010أكتوبر  07املؤرخ يف  10/236من املرسوم الرئاسي رقم  2ـ  تراجع املادة  )1(

اليت تقرر بأن تطبيق أحكامه على صفقات . 2010لعام  58اجلزائري املعدل واملتمم، منشور باجلريدة الرمسية رقم 
  .صفقة األشغال العامة أشخاص عامة، طبعا من بينها

)2(  -  ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 265 . 
فسرها القضاء مبفهوم واسع، فضمت تلك األشغال اليت متارس حتت " حلساب شخص عام " يشري املؤلف إىل عبارة  ـ         

  .إخل... رقابة اإلدارة، واألشغال اليت تتم على عقار مملوك لشخص خاص لفائدة الشخص العام 
  . Préfet des Bouches de Rhonesصدر حكم عن حمكمة التنازع الفرنسية يف قضية  1942أكتوبر  24ـ يف  )3(

      . ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 262 -:                                                       أنظر  ـ     
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 نطاق بتنفيذ أو عدم تنفيذ أشغال عامة دون حاجة للبحث فيما إذا كان املعىن يدخل يف
الل فكرة األشـغال العامـة علـى األمـوال     قاخلاص، إلست أو الدومني الدومني العام

  .)1("العامة

 نياإلتفصال املطلق بني الدومال يعىن " اللقاإلست"وطبعا تقرير مثل هذا املبدأ أي 
العام واألشغال العامة، بل ميكن أن تتم أشغال عامة على مال عام، طبعا بشرط أن يتمثل 

  .املال العام يف عقار
ـ نيفالنتيجة أن األشغال ميكن أن تكون عامة سواء متت على دوم  ني عام أو دوم

سـلفنا  أكما  يعي ماداموهذا شيء طب. خاص لإلدارة ما دام حملها عقار ودف نفع عام
ـ  القضاء الفرنسي يعترب األشغال اليت تتوىل شـغاال  أبتـها  قومرا ااإلدارة اإلشراف عليه

  .)2(عامة
  الثاني مطلبال

  اإلستقالل عن فكرة المرفق العام
  والمفھوم الجدید لألشغال العامة 

تقالل عن فكـرة  سالتوسع عند حد اإل مل يتوقف تطور فكرة األشغال العامة حنو
  .الدومني العام، بل تعدى ذلك، مما أوجد مفهوما جديدا لألشغال العامة

  اإلستقالل عن فكرة المرفق العامـ   1

فكرة الدومني العـام يف خطـوة أوىل،    ىبعد إنفصال فكرة األشغال العامة عل
ىل اإلستقالل عن فكرة املرفـق العـام الـيت    إبعها القضاء الفرنسي خبطوة ثانية أدت أت
  .ا لفترة طويلةرتبطت إ

                                                        
،  1992فكرة العقود اإلدارية وأحكام إبرامها، دار الثقافة اجلامعيــــة دراسة وجيزة يف:  حممد سعيد حسني أمنيـ  )1(

  . 179ص 
)2(  -  ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 265 . 
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ألشغال اليت ترد على عقارات خمصصة ملرفق عـام  الك تفاعتربت أشغال عامة، 
 1921ىل غاية عام إ وظل ذلك. )1(لدومني اخلاص لإلدارةولوكان يدخل ضمن نطاق ا

ة مل يعد مرفقـا  دمرفق العبا نمبا معناه إذا كا )2(حيث صدر قرار جملس الدولة الفرنسي
وأن دور العبادة تبقى حتت  .الدولة نالذي يفصل الكنسية ع 1905عاما مبوجب قانون 

بإقامة شعائر العبادة ملمارسة ديانتهم،وأنه يترتب على ذلك أن األشغال  تصرف املكلفني
من أجل غرض ذى نفع عام، حتتفظ بصـفة   ماليت تنفذ يف الكنيسة، حلساب شخص عا

رغم أن ممارسة الشعائر . ن اإلداريضع للقضاء اإلداري وقواعد القانوختاألشغال العامة 
  .الدينية مسألة خاصة وال م الدولة

وذا املوقف فصل الس بني فكرة املرفق العام واألشغال العامة، حيث اعترف 
مل يعد مرفقا عاما مبوجب قانون ) الكنيسة(بصفة األشغال العامة ألعمال تتم على عقار 

  .1905ديسمرب 
غال العامة عن فكرة املرفق العام يف هذا القرار، بأن ويتضح من فصل فكرة األش

قيق النفع العام أي حتالقضاء قد أضفى صفة األشغال العامة على األعمال اليت تنفذ بقصد 
ال أـا  إنه ربط فكرة األشغال العامة بفكرة النفع العام، اليت وإن كانت فكرة واسـعة  أ

حتقيق مصلحة ماليـة   يت تستهدف جمراأشغال عامة تلك ال ريعتليست مطلقة، فهي ال ت
  .)3(لإلدارة

                                                        
  . 40املرجع السابق ،  ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ  )1(
  :ـ وردت اإلشارة إىل هذا القرار لدى كل من  )2(

  . 180ع السابق ، ص املرج:  حممد سعيد حسني أمنيـ      
  .40املرجع نفسه ،  ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ       
  .وما بعدها  9مرجع سابق ، ص :  سى عبدالقادر احلسنيعـ      

- ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 262 .  
،  1984، سنة 4ـــريب، طاألسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة ، دار الفكر الع:  سليمان حممد الطماويـ  )3(

  .وما بعدها . 116ص 
  . ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 264 -.              ـ أمثلة أوردها عن قرارات جملس الدولة الفرنسي      
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ستنتج من هذا القرار الفاصل بني الفكرتني بأن ختصيص العقـارات حمـل   نكما 
األشغال ملرفق عام، ال يعين بالضرورة أن األشغال اليت تتم عليها تكتسب صفة األشـغال  

  .)1(العامة

 فكـرة نفع العام اليت هي ها بفكرة الطاألشغال العامة بإرتبا ةوهكذا إتسعت فكر
تتطور وتتجاوب مع املتغريات واألساليب الفنية خصوصا بعد أن توسع مفهومها وأصبح 

  .)2(مرادفا لفكرة املصلحة العامة
  المفھوم الجدید لفكرة األشغال العامةـ   2

أصدرت حمكمة تنازع اإلختصاص الفرنسية حكما يف  1955مارس  23بتاريخ 
إعتربت مبوجبه أشغاال عامة، تلك اليت ينفذها  Effimieffقضية تعرف حتت إسم 

  .شخص عام حلساب شخص خاص، من أجل تنفيذ مهمة مرفق عام

من أجل إجنـاز  ) املقاولني(فإذا كان الغالب واملعتاد أن تستعني اإلدارة باخلواص 
على العكس فـإن   Effimieffفإنه يف قضية . أشغال تدخل الحقا ضمن األمالك العامة

ارة هي الىت تولت إجناز مباين حلساب األفراد وهي تدخل ضمن أمالكهم اخلاصـة  اإلد
  .طار ما نعرب عنه يف الوقت احلاضر بتنفيذ السياسة اإلقتصادية للدولةإوذلك يف 

وذا توسع مفهوم األشغال العامة، ومل يعد قاصرا على األشغال العقارية الـيت  
ساب شخص خاص فإا تعترب أشـغاال  تنفذ حلساب شخص عام، بل حىت حني تنفذ حل

  .)3(عامة

وهي واحدة من الكثري من املنازعات اليت حـدثت   ةخص وقائع هذه القضيلوتت
ري وهي حتمل صفة املؤسسات العامة مبقتضى قـانون  عممبناسبة قيام اجلمعيات النقابية للت

ب العاملية الثانية ساكن لصاحل املنكوبني اليت دمت جراء احلرم، قيامها بإعادة بناء 1948
                                                        )1(  -  ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 263 . 

العامة، رسالة دكتوراه ، جامعة عني مشس ،  نزع امللكية للمنفعة: عزت صديق طنبوش ـ راجع يف هذا املوضوع ،  )2(
  . وما بعدها 36، ص 1988

)3(  -  JEAN MARIE ANBY, P. BON ,  Op Cit , P 189. 
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وقد أدت أشغال هـذه إىل  . طار حتقيق املصلحة الوطنيةإوهذا بتكليف من احلكومة يف 
نزاعات متعددة بينها وبني املقاولني الذين تعاقدت معهم وبينـها وبـني املـالك     بنشو

  .)1(أصحاب املساكن

، حيـث أن  هـذه املنازعـات  التساؤل حول نوع القضاء املختص بنظر  انوك
عتبـار أن  ااكم اإلدارية تقر إختصاصها، كما قضت احملاكم العاديـة بإختصاصـها ب  احمل

وذلك ألنه حىت هذا التاريخ . املالك أعضاء اجلمعيةأن م غاألشغال تتم حلساب خواص ر
ـ    ب اكان إلعتبار األشغال عامة كان البد  من توافر شروط منها شـرط أن تـتم حلس

ع بومل يكن القضاء يعتـرف بالطـا  . قضايايف هذه ال ققوهو شرط غري حم. شخص عام
إال إذا كانت من ملحقات األشغال العامة وذلـك   صالعام لألشغال املنجزة لصاحل اخلوا

  .)2(إستثناء فقط

إال أن حمكمة التنازع يف هذه القضية قد جتاوزت اإلستثناء، واعتربت أن هـذه  
ـ أخضعها بالضفى املشرع عليها صفة العمومية وأحني . اجلمعيات النقابية  للقـانون  يلات

من أجل حتقيـق  " تسيري مرفق عام"العام، فإن ذلك يعرب عن قصد املشرع تكليفها مبهمة 
عمار بعد احلرب، وبالتايل إعتبارها أشغاال عامة حىت حة الوطنية املتمثلة يف إعادة اإلاملصل

تتعلـق  ر عن صفة من تنفذ األشغال حلسام ما دامـت  ظص النغختضع للقانون العام ب
  .)3(بتنفيذ مهمة مرفق عام

 مـن وزيادة يف توسيع مفهوم األشغال العامة، فقد اعترب القضاء الفرنسي العديد 
ـ عقـد نقـل   : )4(شغال العامة ومنها مثالاألشغال اليت هلا صلة بعقد األ واد الالزمـة  امل
                                                        

  . 185املرجع السابق ، ص :  حممد سعيد حسن أمنيـ  )1(
  .163، ص 1991املسؤولية دون خطأ يف القانون اإلداري، رسالة دكتوراه، جامعة قنسطينة، :  مسعود شيهوبـ  )2(

  .165املرجع السابق ، ص :  حممد سعيد حسن أمنيـ       
  . 12التزامات حقوق املتعاقدين يف تنفيذ عقد األشغال العامة، املرجع السابق، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ  )3(
  . وما بعدها 87املرجع السابق ، ص :  عادل عبدالرمحن خليل، عمر حلمي فهميـ  )4(

  .وما بعدها 116األسس العامة ، املرجع السابق ، ص :  حممد الطماوي سليمانـ      
حيث يعرض املرجعان العديد من األمثلة على اإلتفاقات اليت إعتربها القضاء الفرنسي عقودا إدارية لصلتها باألشغال      

  .العامة
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 مع املهنـدس قصـد متابعـة تنفيـذ     ةعقد إجيار اخلدمات الذي تربمه اإلدار ،لألشغال
ساعده مالية أو عينة بقصد املساعدة على إجنـاز األشـغال   ماألشغال، وأيضا عقد تقدمي 

  .العامة

مفهومـا   شـغال العامـة  وعموما فإنه وإن أوجد القضاء الفرنسي يف مفهوم األ
  .)1(بتوسيعة، إال أنه باملقابل مل يهجر املفهوم التقليدي لألشغال العامة جديدا

رب أشغال إعادة التشجري للغابـات نفـذا الدولـة    فبمقتضى املفهوم املوسع اعت
  .حلساب األفرادن أشغاال عامة

 م نفذا مقاولة خاصة حلساب وزارةدومبقتضى املفهوم التقليدي اعترب أشغال ه
  .دف حتقيق نفع عام، أشغاال عامة التعمري،

  الثاني بحثالم
  قد األشغال العامة وكیفیة إبرامھتعریف ع 

مجهـور الفقهـاء    ردأو ،ستقر عليه القضاء الفرنسـي إور الذي بناء على التط  
شغال العامة أحيانا على من كز يف تكييف األتلعقد األشغال العامة، تر )2(تعاريف متعددة

ولكن دائمـا  . ول إليه يف النهاية، أي بعد إجنازها أو على طريقة تنفيذها أحيانا أخرىؤت
ار وان يتدخل فيها شخص عام دف حتقيـق  إرتباط األشغال بعق :شتراط توفر عناصراب

  .شغال العامة وحدا اجلوهريةوهي العناصر اليت تعطى فكرة األ. نفع عام
  

                                                        
  .164املرجع السابق ،  ص :  مسعود شيهوبـ  )1(

  . 12املرجع السابق، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ      
  :ـ راجع يف تعريف عقد األشغال العامة على سبيل املثال  )2(

  . 6املرجع السابق ، ص : عيسى عبدالقادر احلسن ـ      
  . 112املرجع السابق ، ص :  الطماويحممد سليمان ـ      

- PHILIPPE CODFRIN , Op Cit , P 169.   

-  JEAN MARIE ANBY, P. BON ,  Op Cit , P 212.   
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  األول مطلبال
  تعریف عقد األشغال العامة 

عقد األشغال العامة، ويتفق معظمها على  تعاريف من الكثري لفرنسيواالفقه العريب أورد 
دارية وفقا للقانونإلطبيعته ا علىا عامة، كما تتفق عناصر تكييف القضاء لألشغال بأ.  

  :ذج من هذه التعريفات على سبيل املثال فقطاوقيما يلي نورد من
عرفه بأنه ذلك العقد اإلداري الذي تكلف  Delaubadereفالفقيه الفرنسي ـ 

  .)1(شغال عامة مبقابل مثنأدارة مبوجبه شخص بتنفيذ إلا
بقصد القيـام  ) فرد أو شركة(اإلدارة وأحد املقاولني  إتفاق بني" وعرفه آخر بأنه

يف نظري مقابل مـايل متفـق عليـه يف     عامة ببعض األشغال العامة دف حتقيق مصلحة
  .)2("العقد

ربم بواسطة أشخاص القانونـا العـام   يعقد "د األشغال العامة بأنه قكما ورد ع
م أو صيانة عقار خيضـع لنظـام   وحلساا دف القيام بعمل من أعمال البناء أو الترمي

لعقود القانون اخلاص بـل ولنظـام العقـود اإلداريـة      اليس فقط مغاير. قانوين خاص
  .)3("األخرى

وما يالحظ على هذه النماذج من التعاريف إا متفاربة جدا، وأا جتمع علـى  
مثـل  وتت. ضرورة توافر ثالثة عناصر أساسيا يف العقد حىت يوصف بعقد األشغال العامة

  :هذه العناصر يف
  أن یكون موضوع األشغال عقاراـ   1

تلك اإلتفاقات اليت يكون موضوعها منصبا على عقار . فتعترب عقود أشغال عامة
وتتجسد مثل هذه األشغال على سبيل املثال يف أعمـال البنـاء   . بالطبيعة أو بالتخصيص

                                                        )1(  -  ANDRE DE LAUBADERE,  Op Cit , P 267 . 
  . 403، ص 1987معيار العقد اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، :  ثريا العيوينـ  )2(
، 2000ة عني مشس، محاية املقاول من الباطن يف إطار عقود األشغال العامة، رسالة دكتوراه، جامع:  وليد فاروق مجعةـ  )3(

  . 386ص 
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أو قنوات املياه، والصرف  يةواهلاتفد اخلطوط الكهربائية مم وشق الطرق وميرتواحلفر وال
الصحي ونقل املواد الالزمة لتنفيذ األشغال وغريها من املواضيع اليت أضفى عليها جملـس  

  .ه كما سبقت اإلشارة إليهاقود األشغال العامة باملفهوم الواسع الذي تبنعالدولة صفة 
  وى عامخص معنشأن یتم العمل لحساب ـ   2

عته إدارية فإن ذلك يعىن أن أحد طرفية علـى  كون عقد األشغال العامة ذو طبي
ا أطلق عليه وصف العقد اإلداري ويستوي يف ذلك أن وإال مل. شخصا معنويا عامااألقل 
 ة منالعقود احملددة طبيعتها اإلدارية من قبل املشرع أو وفقا للمعايري املستخلص منيكون 

  .)1(اجتهادات القضاء

املعنوى إقليمـا كالدولـة والواليـة    وطبعا يستوى يف ذلك أن يكون الشخص 
  .والبلدية أو مصلحيا كاملؤسسات العامة واإلدارية

ـ  هذومع   ضه البديهيات فإن جملس الدولة الفرنسي كما أسلفنا قد أضـاف بع
  :ومنها ،كري ا هناذالتفاصيل على هذا الشرط نرى ضرورة إعادة الت

خص املعنوى العام، بـل  أنه اليشترط أن يكون العقار حمل األشغال مملوكا للش
كون األشغال تتم حلساب الشخص املعنوي العام، حىت ولو كـان العقـار   أن نيكتفى 

  .مملوكا لشخص خاص، إذا كان مصريه سيؤول إىل الشخص العام
اب شخص معنوى عام إذا كان هلذا األخري ساألشغال قد متت حل يعتربكما أنه 

  .إشراف أو رقابة به وتوجيه على هذه األشغال
  ن الھدف من األشغال تحقیق نفع عامیجب أن یكوـ   3

وهو العنصر الثالث الذي جيب توفره حسب التعاريف املختلفة لوصف العقـد  
  .بأنه عقد أشغال عامة

                                                        
ماهية العقد اإلداري يف ضوء أحكام القضاء الفرنسي واملصري، دار النهضة العربية، :  حممد عبدالواحد اجلميليـ  )1(

  . وما بعدها 60، ص 1995
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وكان هذا العنصر أكثر عناصر األشغال العامة تطورا يف القضاء اإلداري، الذي 
ـ يذ األشغال، وأحيانا على من ه لألشغال العامة أحيانا على طريقة تنفيفيؤسس تكي ؤول ت

إرتبـاط  : ني مهايطبعا مع احلرص دائما على توفر شرطني أساس .تهاياإليه األشغال يف 
األشغال دف املنع العام مث تدخل الشخص العام ذه األشغال بصفة ما سواء كمراقب 

  .)1(أو وسيط أو رب عمل

بري يف مفهوم األشغال العامـة،  بع قرارا القضاء الفرنسي، توسعه الكتويالحظ مت
اء صفة عقد األشغال العامة على بعض اإلتفاقات اليت ليست هلا عالقة قويـة مـع   ضفبإ

  .فكرة األشغال العامة

ورمبا كان كذلك رغبة منه يف إخضاع كل ما يتعلق باألشغال العامـة لنظـام   
  .)2(خرونفق مع ما يراه آتقانوين موحد، هو القانون العام حبسب رأينا الذي ي

ومن هذه اإلنفاقات ذات العالقة البسيطة بفكرة األشغال العامة، ورغـم ذلـك   
، عقد توريد املواد الالزمـة  )3(اعتربها القضاء اإلداري عقود أشغال عامة بذكر الفقهاء

  .ال يشارك يف تنفيذ األشغال بشكل مباشر" املورد"لتنفيذ األشغال، رغم أن 

لألشغال العامة الذي اعتربه القضاء كذلك نظـرا   وكذا عقد نقل املواد الالزمة
  .لصلته الوثيقة باألشغال العامة

وذات الوصف أعطاه يف بعض األحيان لعقد تقدمي املساعدة املاليـة أو العينيـة   
  .وكذا عقد الكفالة

                                                        
  . وما بعدها 188، املرجع السابق، ص ...دراسة وجيزة:  حممد سعيد حسني أمنيـ  )1(
  . 498رجع السابق ، ص امل:  ثريا العيوينـ  )2(
  : والكتاب الذين أوردوا قرارات يف هذا اال نذكر على سبيل املثال من بني الفقهاء ـ  )3(

  .وما بعدها 43األسس العامة للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص :  الطماوي حممد سليمانـ      
  .وما بعدها  43العقود اإلدارية ، املرجع السابق ، ص :  جعفر أنسـ      

-  JEAN MARIE ANBY ,  Op Cit , P 215 et Suit.   
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أو ما يسمى بعقود الدراسـات،   Louage de sevriceوعقد إجيار اخلدمات 
الدراسـات بوضـع الرسـوم     تبجبها املهندسون ومكاوهي اإلتفاقات اليت يكلف مبو

  .يم واخلرائط ومراجعة األشغالماتصوال
وبعض األشغال العامة اليت جترى على امللكيات اخلاصة العادية واليت هي عبـارة  

  .)1(سري مرفق عامل ةصصخمعن عقارات 
 
 
 
 
 

  الثاني مطلبال                          
  فیة إبرام عقد األشغال العامةكی                      

حىت يتم إبرام عقد األشغال العامة، البد من إمتام خطوات تسبق ذلك، تتمثـل  
حلصول على األموال الالزمة له، وإعـداد الدراسـات،   اتسجيل املشروع، و: خاصة يف

إىل غـري   ..... عليها، إذا كان األمر يتعلق بإقامه بنـاء  موحتديد قطعة األرض اليت سيقا
ستكمال كل ذلك، تبدأ مرحلة البحث عـن طـرف   إك حبسب نوع املشروع بعد ذل

ـ  املشروعصاحبة تتعاقد معه اإلدارة  ا مبباشـرة األشـغال   اذألن الغالب أال تقوم هي ب
بواسطة عماهلا، وإمنا تعهد بذلك إىل شخص آخر، ختتاره بإتباع أسـاليب وإجـراءات   

  .حمددة
  تعاقدملا اختیار مدى حریة اإلدارة فيـ   1

                                                        
 64، ص 1983حماضرات يف األموال العامة، دراسة مقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، :  عبدالعزيز السيد اجلوهريـ  )1(

  . وما بعدها
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الـيت جيريهـا    التعاقديةإذا كان الشخص يف القانون اخلاص خيتار طرف العالقة 
ثل هذه احلرية، إذا رغبت يف التعاقد، بل عليها إحترام مببكل حرية، فإن اإلدارة ال تتمتع 

  .القواعد اليت تضمن املصلحة العامة من خمتلف جوانبها
توفر الظروف اليت حتقق ذلك، وهـو   أن فتتقيد باتباع اإلجراءات اليت من شأا 

ىل حتقيقة من خالل وضع قواعد وأحكـام تـنظم عقـود    إاهلدف الذي يسعى املشرع 
  .ها عقد األشغال العامةمناإلدارة العامة واليت 

عاقد معهـا  تويعترب موضوع كيفية إبرام عقد األشغال العامة، وإختيار اإلدارة للم
ل على ذلك امللتقى الدوىل العاشر للعلوم اإلداريـة  ديذو أمهية كبرية، لدى مجيع الدول و

وهو امللتقى الذي خصص لدراسـة هـذا    1956بإسبانيا عام " مدريد"الذي انعقد يف 
مـا إذا   ، يتم من خالهلا إستخالصةمن خالل إجابة الدول على أسئلة حمدد )1(املوضوع

ته أم أن التشـريعات  ختيار أسلوب التعاقد وإجراءاإكانت اإلدارة يف كل دولة حرة يف 
  .يدها بإتباع أساليب وإجراءات حمددة؟قت

درج ضمن ن، فإن اجلزائر تذلك على اجلزائر ووفقا ملا خلص إليه املؤمتر وإسقاط
الدوىل اليت توجد ا إجراءات حمددة للتعاقد، وهي إجراءات إجبارية على اإلدارة اإللتزام 

 قودلشروط العامة لعا تتضمن كراسةيت ا وتتمثل خاصة وبشكل أساسي يف األحكام ال
واليت سيتم التطرق واإلستناد إليهـا داخـل هـذا     1964عام  األشغال العامة الصادرة

ـ  10/236رقم  الرئاسيالبحث، وكذلك أحكام املرسوم  تنظـيم الصـفقات    مناملتض
ـ   بقالسا تممالعمومية املعدل وامل  هاإلشارة إليه والذي أيضا ستكون الكثري مـن أحكام

تتم طبقا للقوانني والتنظيمات املعمول ا "كمرجع لنا يف هذه الدراسة، والذي جاء فيه 
و أحكام هذا املرسوم، الصفقات اليت تربمها املصاحل املتعاقدة وفقا للسياسة الوطنيـة يف  

  .)2("إعداد هذه الصفقات وإبرامها وتنفيذها
                                                        

اليت نشرت التقرير العام ،  العدد األول 1959عام ـ جملة العلوم اإلدارية ، الشعبة املصرية للمعهد الدويل للغلوم اإلدارية ل )1(
  . هلذا املوضوع والذي أعده األستاذ موريس فالم بصفته مقررا للمؤمتر

 58املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، منشور باجلريدة الرمسية رقـــم  10/236ـ املادة األوىل من املرسوم الرئاسي  )2(
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امة وفقا ألحكام هذين وسوف نبني ولو بإختصار كيفية إبرام عقود األشغال الع
 :العقد النصني، ولكن ذلك بعد حتديد طريف

  :طرفــــي العقــــــدـ   2

حـدمها  أعقد األشغال العامة هو عقد إداري كسائر العقود األخرى له طرفان 
بالضرورة هو شخص عام، أما الطرف اآلخر، فقد يكون هو أيضا شخصا معنويا عاما، 

  .كان طبيعيا أو معنوياكما قد يكون شخصا خاصا سواء أ
من قانون الصفقات العمومية  )4(ة تنص املاد  : الشخص العام في العقد أ ـ  

الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به تربم "اجلزائري على أن 
وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم، قصد إجناز األشغال وإقتناء املوارد 

  ".الدراسات حلساب املصلحة املتعاقدةاخلدمات و

التطبـق أحكـام هـذا    ": أنه وقبلها نصت املادة الثانية من ذات القانون على 
، اإلدارات العمومية، واهليئات الوطنية املسـتقلة  املرسوم إال على الصفقات حمل مصاريف

مراكـز   والواليات والبلديات واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، باإلضـافة إىل 
 ة ذات الطابع العلمـي والتكنولـوجي،  البحث والتنمية واملؤسسات العمومية اخلصوصي

واملؤسسات العموميـة ذات   ،واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهىن
األخرية بإجناز مشاريع إستثمارية عموميـة   تهالطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف ها

  ". املصلحة املتعاقدة"زانية الدولة وتدعى يف صلب النص سامهة ائية مليمب
د األشغال العامة إذن وفقـا للمشـرع   قالطرف األول يف ع يفالشخص العام أ

سـم  إاجلزائري البد و أن يكون واحدا من هذه القائمة اليت سردها والذي أطلق عليـه  
  ".املصلحة املتعاقدة"

وعليه فإن من يربم العقد هو املمثل القانوين الذي يعـرب عـن إرادة الشـخص    
  .املعنوى ويتصرف بامسه وحلسابه وفقا ألحكام القانون

                                                                                                                                                                             
  . 2010لعام 
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ربمه البلدية مثال فإن رئـيس الـس   تفإذا كان األمر يتعلق بعقد أشغال عامة 
  .)1(البلدي هو من يتوىل إبرام هذا العقد شعيبال

ملشرع للطرف العام يف العقد أنه مل يلتزم باملعيار العضوى يف حتديد ا وما يالحظ
 اإلدارية حني يتكلم عن اإلختصاص النوعي للقاضـي والوارد بقانون اإلجراءات املدنية 

  .)2(فى على التصرف الطبيعة اإلداريةضاإلداري والذي ي

أو مصدر متويل األشغال، " مصدر األموال"صراحة على معيار أيضا وبل اعتمد 
لك جبعله عقود إجناز األشغال اليت تربمها املؤسسات الوطنية ذات الطابع اإلقتصـادي  وذ

  .كما ورد يف النص" مليزانية الدولة ئيةمبسامهة ا"والتجاري عقود إدارية إذا كانت 
الطرف الثاين الذي يربم العقد مع اإلدارة قد يكون :   الط رف الث اني ف ي العق د      ب  ـ     

وقد يكون فردا طبيعيا، والذي يـدعى يف عقـد    ).شركة(تباريا كما أسلفنا شخصا إع
والذي أطلق عليه املشرع اجلزائري باعتباره متعـامال مـع   ". املقاول"األشغال العامة بـ

ميكن أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعـيني  "و " املتعامل املتعاقد"اإلدارة مصطلح 
  .)3("ما مشتركني ومتضامننيوإ ىأو معنويني يلتزمون مبقتضى الصفقة إما فراد

كما ميكن هلذا املتعامل املتعاقد أن يكون وطنيا أو أجنبيـا مقيمـا بـاجلزائر أو    
  .)4(باخلارج

   .ئص املتعامل املتعاقد مع اإلدارةهذه هي خصا
ولكن كيف ختتاره من بني العديد من املقـاولني الـذين تتـوفر فـيهم هـذه      

  .اخلصائص؟

                                                        
 58املواد . 1990لعام  15، منشور باجلريدة الرمسية رقم 1990أفريل  7املتعلق بالبلدية الصادر يف  90/08ـ القانون رقم  )1(

  .3فقرة  60وما بعدها املتعلقة بتمثيل البلدية خاصة املادة 
  .  2008فرباير  25الصادر يف  08/09من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري رقم  800ـ املادة  )2(
   . 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  21ـ املادة  )3(
  . 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  22ـ املادة  )4(
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اجلزائري الذي ختصع له اإلدارة يف اجلزائر ليسـت  ألن أحكام القانون اإلداري 
أحكامه يتمتع الفرد الراغـب   بالذي خيضع له اخلواص ومبوج كأحكام القانون اخلاص

  .ه العقدعيف التعاقد حبرية كاملة يف أن خيتار الشخص أو الطرف الذي يربم م
املصـلحة  "تفـرض علـى اإلدارة    خالفا لذلك فأحكام القانون اإلداريحيث 

 عاخلضـو ) إداريـا أوخاصـا  (وأيا كانت طبيعة العقد الذي ترغب يف إبرامه " ملتعاقدةا
ة اإلدارة يف التعاقـد  يإلجراءات واتباع أساليب حددها املشرع، تعترب مبثابة قيود على حر

  .)1(أسلفنا كماخلواص بامقارنة 

      :رع اجلزائري يف اآلتىشوتتمثل هذه األساليب بالنسبة للم
  و،إجراء التراضى...ملناقصةإجراء ا   

 
 
 
 

  الثالث  مطلبال
  دــــب التعاقـــأسالی 

حتت هذا العنوان جـاء البـاب الثالـث يف    " ختيار املتعامل املتعاقدإجراءات إ"
أو  املرسوم الرئاسي املتضمن أحكام الصفقات العمومية حيث حدد ذلـك يف إجـرائني  

ملناقصة اليت تعترب القاعدة العامة أو اإلجراء الصفقات العمومية تبعا إلجراء ا مترب"أسلوبني 
  .)2("بالتراضى

يف قـانون املناقصـات    املصـري اإلجراء بني املعتمدين من قبل  املشرع وهي 
  .)3(واملزايدات

  .  181املرجع السابق ، ص :  عادل عبدالرحيم خليل، عمر حلمي فهميـ  )1(                                                        
  . 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  25ـ املادة  )2(
  .املعدل املتضمن أحكام املناقصات وبلمزايدات والئحته التنفيذية 1998 لسنة 89ـ املادة األوىل من القانون رقم  )3(
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 )1(وهي األساليب اليت سبق إليها املشرع يف دفتر الشـروط العامـة اإلداريـة   
CCAG إبرام الصـفقات املتعلقـة بتنفيـذ    جيوز : "الذي ينص يف املادة األوىل منه على

  : األشغال التابعة لدوائر الدولة
  .باملزايدةـ 
 عروض املناقصة املفتوحة أو احملددة بطلبـ 
 ".بالتراضيـ 

  .)2("ري ا املشرع املصهعتمدإوهي ذات األساليب واإلجراءات اليت 
املناقصة كأسلوب أساسـي ميثـل القاعـدة    "وقد أكد املشرع اجلزائري على 

فقـط اليـتم    هو أسلوب إسـتثنائي  التراضيوذلك بشكل صريح وأن إجراء  )3(عامةال
يف حاالت حددها املشرع على سبيل احلصر تتعلق خاصة بالظروف الغري إال ليه إاللجوء 

  .كاإلستعجال أو حالة كون اخلدمة املطلوبة حمتكرة من قبل جهة حمددة ،عادية

واملراحل اليت " املناقصة"املتمثل يف وعليه سنكتفى بعرض األسلوب الرئيسي فقط 
وذلك بالقدر الذي يتضح معه كيفية اختيار الطرف الثـاين يف عقـد األشـغال    . ر امت

  .العامة
  ةـــف المناقصــتعریـ   1

اإلجراء األساسي الوحيد الذي اعتمد املشرع الفرنسـي   هيكانت املناقصة لقد
أ إختيار أقل العروض سعرا، وهو مبـدأ مل  عقود اإلدارة، وكانت تقوم مببد مسابقا إلبرا

  .)4(1942يستمر طويال حيث غريت نظام الصفقات العامة ألول مرة عام 
يتضمن املصادقة على دفتر الشروط  1964نوفمرب  21ـ قرار صادر عن وزير البناء واألشغال العمومية والنقل بتاريخ  )1(                                                        

لعام  46اجلريدة الرمسية رقم اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال اخلاصة بوزارة جتديد البناء والنقل، منشور ب
1965.  

  .املتضمن أحكام املناقصات واملزايدات والئحته التنفيذية 1998 لسنة 89ـ املادة األوىل من القانون رقم  )2(
ناقصة اليت تعترب القاعدة ملتربم الصفقات العمومية تبعا إلجراء ا"   : 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  25ـ تنص املادة  )3(

تراضي البسيط قاعدة إستثنائية الميكن إعتمادها إال يف احلاالت الواردة يف لإن إجراء ا: "  27/2وتنص املادة ... " امة الع
  ". من هذا املرسوم  37املادة 

  .ومابعدها .  100، املرجع السابق ، ص ...العقود اإلدارية:  أنس جعفرـ  )4(



  ماھیة األشغال العامة: مبحث تمھیدي 
 

 21

واملناقصة هي طريقة وأسلوب إلختيار املتعاقد مع اإلدارة من بـني عـدد مـن    
  .)1(أفضل الشروط إختياراملترشحني لذلك، اهلدف منها الوصول إىل 

 فضـل أاإلدارة بالتعاقد مع املقاول الذي يعـرض  فبمقتضى هذا األسلوب تلتزم 
  .)2(الشروط من الناحية املالية أو من ناحية اخلدمة املطلوبة

حلصول علـى  اتهدف يساملناقصة هي إجراء "وقد عرفها املشرع اجلزائري بقوله 
عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة للعارض الذي يقـدم  أفضـل   

  .)3("العروض

رئسيان قد  نق ينضج أن املناقصة هي طريقة لإلنتقاء، يهيمن عليها إعتبارامما سب
  .ان إىل نتائج متعارضةيؤدبيبدو أما متناقضان أو أما 

حترص اإلدارة على املال العام وتوفريه للخزينة العمومية، وهو إعتبـار   ةفمن جه
 قـل حب العـرض األ أي صا ،دفعها إلختيار العارض الذي يقدم أفضل الشروط املاليةب

  .سعرا إلجناز األشغال
حرية اإلدارة، حبيـث   شأنه أن يعيق وإعتماد هذا األساس يف إختيار املتعاقد من

ـ  . د نفسها ملزمة بإبرام العقد مع املقاول الذي يقترح أرخص األسعارجت ة ـومـن جه
ـ   ل اـأخرى جيب على اإلدارة أن حترص على حتقيق املصلحة الفنية والتقنيـة يف األشغ

العامة، األمر  الذي يدفعها إلختيار أكفأ مقاول من املترشحني للتعاقد معه، مـن أجـل   
وهذا اإلعتبار، من شـأنه  . إجناز األشغال بصرف النظر عن األسعار وعن الشروط املالية

 تعاقد معها على أسـاس تقـدير كفـاءة   أن يعطى اإلدارة بعض من احلرية يف إختيار امل
  .املقاول

  .  211، املرجع السابق ، ص ...لعقوداألسس العامة ل:  سليمان حممد الطماويـ  )1(                                                        
  .  67املرجع السابق ، ص :  عبدالعزيز السيد اجلوهريـ  )2(

  . 183املرجع السابق، ص :  عادل عبدالرمحن خليل ، عمر حلميـ       
معارف، بدون مبادئ وأحكام القانون اإلداري يف ظل اإلجتاهات احلديثة، دراسة مقارنة، منشأة لب:  حممد فؤاد مهناـ       

  .790تاريخ ، ص 
  .  10/236من املرسوم الرئاسي  30ـ املادة  )3(
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اإلدارة يف حتقيق املصلحة العامـة، يفـرض عليهـا أن تراعـي     غري أن واجب 
  .اإلعتبارين معا

وإن . فعليها حتقيق التوازن بني اجلانبني املايل والفين، مع ما يف ذلك من صـعوبة 
كان الواقع أنه غالبا ما يكون إخنفاض السعر على حساب نوعية األشغال، وباملقابل ليس 

  ...و األجود تقنيا وفنيابالضرورة أن الشغل األعلى سعرا ه
ورغم هذا فإن أسلوب املناقصة يف إختيار املتعاقد مع اإلدارة ميتاز بكونه إجـراء  

  .)1(يوفر مبدأ العالنية وحرية املنافسة واملساواة وهي املبادئ اليت تؤكد عليها التشريعات

قـد  والعالنية ضرورية لتحقيق املصلحة العامة يف عقود اإلدارة عموما  ومنها  ع
كن أو تسمح اإلدارة ألكرب عدد ممكـن مـن املقـاولني    مياألشغال العامة، فمبقتضاها 

ح لإلدارة فرصة أوسـع إلختيـار   يمايتهو املتنافسني الذين يرغبون يف التقدم بعروضهم و
  .أحسنهم

املقاولني أنفسهم حيث تتاح الفرصة إلطـالع   ةمصلحيف كما أن العالنية هي 
  .واطؤ املوظفني مع أحد املقاولنيت نافسة، مما يقطع الطرق أمام امليف ةاجلميع واملشارك

ن املساواة فإن أسلوب املناقصة جيعل الشروط اليت تتطلبها اإلدارة صاحبة عوأما 
وليس هلا أن تقـيم أي مييـز غـري مشـروع بـني      . املشروع، واحدة بالنسبة للجميع

  .)2(املتنافسني

من قبل اإلدارة يف إختيار متعاقـد ـا   وكان أسلوب املناقصة هو النهج املتبع 
 ا، وذلك متاشيا مع املفهوم الضـيق يشكل عام، حىت متنصف القرن العشرين كما أسلفن

  .للمذهب احلر الذي يلزم اإلدارة باختيار العرض األقل سعرا

                                                        
هذا ما ... " ختضع كل من املناقصة العامة واملمارسة العامة ملبادئ العالنية وتكافؤ الفرص واملساواة وحرية املنافسة " ـ  )1(

  . 1998لعام  89نو من قانون تنظيم املناقصات واملزايدات املصري، قا 02تنص عليه املادة 
  . وما بعدها  221، املرجع السابق ، ص ... األسس العامة للعقود :  سليمان حممد الطماويـ  )2(
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إال أنه مع تطور مفاهيم، وتطور املذهب الفردي ذاته، الذي مل يعد فيـه الغلـو   
لفرد، وكذا تطور وظيفة الدولـة، إضـافة إىل إنتشـار السياسـات     الكبري يف تقدير ا

اإلجتماعية، كل ذلك أدى إىل عدم تغليب االعتبارات املالية، وتقدميها علـى املصـلحة   
  :خاصة وقد ثبت عمليا أن الفنية،

إخنفاض سعر السلعة اليؤدي دائما إىل اإلقتصـاد يف اإلنفـاق، ألن جـودة    ـ 
  .ع إخنفاض الثمنف تتعارض يف الغالب مصنال

يف مجيع ااالت، مما جعلـها   دخلكما أن تقدم العلوم جعل الناحية الفنية تـ 
 .جانبا مهما يف كل اإلجنازات وجيب مراعاا

على شـخص واحـد أو    امث أنه يف بعض املشاريع يكون العمل املطلوب، حكر
أسلوب املناقصة  ء إىلجهة واحدة ال ميكن إجنازه إال من طرفه فقط، فبالتايل يصبح اللجو

إىل جانب كـل ذلـك، هنـاك اإلعتبـارات السياسـية       .يف حاالت كهذه، غري جمد
  .واإلجتماعية واإلقتصادية اليت جيب مراعاا

شروط املناقصـة باألسـلوب    مجودو" اآللية"دى إىل التخفيف من أكل ذلك  
ت ءفجـا . فظهرت أساليب جديدة للمناقصة، مكيفة وفقـا للمسـتجدات   .التقليدي

ساليب املناقصة، ذات خصائص خمتلفة من شأا أن تعطى أالتشريعات بأنواع جديدة من 
لإلدارة بعض احلرية يف ممارسة تعاقداا وختفف من آلية اإلرساء، وذلك بعد أن تكشفت 

  .عيوب املغاالة يف التقييد
ومن هذه التشريعات املشرع اجلزائري الذي تبىن التوجـه اجلديـد كأسـلوب    

  .ختيار املقاول املتعاقد يف عقد األشغال العامةإل
  دـــار المتعاقـــإختیـ   2

سلوب املناقصة العامة مع املتغريات اجلديدة أي على تكييف رعمل املشرع اجلزائ
كون املناقصة تميكن أن  "على  هنصبمن خالل أحكام املرسوم املنظم للصفقات العمومية 
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املناقصـة  ، املناقصـة املفتوحـة  : سب األشكال اآلتيةوطنية، أو دولية، وميكن أن تتم ح
  .)1(....."اإلستشارة اإلنتقائية ،احملدودة 

و أيا كانت الكيفية اليت ختتارها اإلدارة املتعاقدة من بني هذه الكيفيـات الـيت   
ال مـع الشـخص   إفإنه ال ميكنها أن تربم العقـد  ) املؤسسة أو املقاول(ددها املشرع، ح
الذي ترى بأنه األقدر على تنفيذ األشغال موضوع العقد بالكيفيـة  ) قاولاملؤسسة أو امل(

فال تصدر قرارها إال بعد أن تتأكد من قدراتـه املاليـة والتقنيـة     .واملواصفات املطلوبة
  .)2(والتجارية حبسب ما يلزمها املشرع

ال يعهـد بتنفيـذ   "ويف هذا ينص دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري علـى  
قات إال للمقاولة ذات األهلية القضائية والتقنية واملالية الالزمـة، وتتـوىل اإلدارة   الصف

  .)3( " ....تقديرها هلذه األهلية بصفة قطعية

اليت عن طريقها تستطيع اإلدارة صاحبة  )4(وقد أوجد املشرع الوسيلة القانونية
قد من أجل إجنازها وحىت اليت تترشح للتعا) املقاولني(املشرع التأكد من أهلية املؤسسات 

من الترشح للتعاقد مع ) أفراد واملؤسسات(تتاح الفرصة أما أكرب عدد ممكن من املقاولني 
اإلدارة قصد تنفيذ األشغال، وجب على اإلدارة إعالم اجلمهور عن رغبتها يف إبرام عقد 

ـ     ار أشغال عامة بواسطة إعالن إشهاري، يعترب مبثابة دعـوة للمنافسـة متهيـد اإلختي
  .)5(املتعاقد

                                                        
اليت تضيف أسلويب املزايدة وهي الميكن أن يتم ا عقد األشغال العامة وكذا  10/236من املرسوم الرئاسي  28ـ املادة  )1(

  .ل كان موضوع العقد عمال فنيا يقوم به خمتصونالذي ينحصر يف حا" املسابقة " أسلوب 
  . 10/236من املرسوم الرئاسي  36و  25ـ أنظر املواد  )2(
  .السابق اإلشارة إليه   1964من دفتر الشروط لعام  3/1ـ أنظر املادة  )3(
 تعمل يف إطار إجناز توجب أحكامه على مجيع املؤسسات اليت 93/289ـ أصدر املشرع اجلزائري املرسوم التنفيذي رقم  )4(

الصفقات العمومية للبناء واألشغال العمومية وامتالك شهادة التخصص والتصنيف املهين، هذه الشهادة اليت حتدد مدى 
قدرة املؤسسة على القيام بوسائلها اخلاصة البشرية واملادية والتقنية بإجناز األشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها 

  .2دى نصوصه، املادة املقصودين، حسب ما جاء بإح
دعوة للمبارات معروضة بطريــــق  ..."بأا  40ـ عرف دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري املناقصة املادة  )5(

  ". ...اإلعالن



  ماھیة األشغال العامة: مبحث تمھیدي 
 

 25

إلعالن عن املناقصة، وال يكون هـذا اإلعـالن   اوهكذا تبدأ مراحل اإلختيار ب
  .)1(صحيحا إال إذا مت طبقا للتنظيم كما حدده املشرع

يف اآلجال القانونيـة الـيت    بعطاءامبناء على الدعوة للمنافسة يتقدم العارضون 
 ةكافية إلتاحة الفرصـة ملشـارك   هذه اآلجال  وجيب أن تكون. اإلعالن وجوبا هاددحي

أكرب عدد ممكن من العارضني، الذين جيب أن تكون طلبام أو عروضهم مطابقة للقانون 
  .)2(حىت تدل على جدية مقدميها

اريف اليت تقوم به جهة خمتصة يشـكلها مسـؤول   ضبعدها تأيت مرحلة فتح امل
  .اإلدارة املتعاقدة خصيصا هلذا الغرض

وم من األجل احملدد إليداع العروض، فنقـوم بتسـجيل   حيث جتتمع يف آخر ي
العروض املقدمة وتعد قائمة ا، حبسب تاريخ ورودها إىل املصلحة، مع وصف للوثـائق  

ة لسويكون ذلك كله يف ج. ائعقتلك الوبوحترير حمضر بذلك ) عرض(املرفقة بكل تعهد 
بواسطة دفتر شـروط   علنية، حيضرها أصحاب العروض أو التعهدات، بعد إعالم بذلك

  .املناقصة
وهو نوع من أنواع الرقابـة  . وكل هذا من أجل حتقيق الشفافية يف تعاقد اإلدارة

  .)3(الداخلية حبسب ما مساها املشرع اجلزائري

" البـت "يم العروض من قبل جلنة يخر مرحلة هي مرحلة فحص العطاءات وتقآف
ا الذين يرى فيهم األهليـة والكفـاءة   اليت خيتص مسؤول اإلدارة املتعاقدة بتعني أعضائه

لتحليل وفحص العروض املقدمة، وتقدمي التوصيات بشأا إىل اهليئة املعنيـة، الـيت هلـا    

                                                        
هذه األخرية مثال اليت تصب على  53و  49املنظم للصفقات العامة إىل ذلك يف املواد  10/236ـ تطرق املرسوم الرئاسي  )1(

  .وب تقرير اإلعالن باللغة الوطنية إضافة إىل لغة أجنبيةوج
  .على أن اللجوء إىل اإلشهار إلزاميا يف حال إعتمدت اإلدارة املناقسة كأسلوب  45بعد أن قضت املادة        

  . 10/236من املرسوم الرئسي  51و  50ـ يتم تقدمي عروض املترشحني طبقا ألحكام املواد  )2(
  . 10/236من املرسوم  الرئاسي   124،  120اد خاصة ـ راجع املو )3(
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وبالتايل إعـالن قـرار   . وحدها أن تعتمد النتيجة اليت توصلت إليها جلنة الفحص والبت
  .وإخطار صاحب العرض املختار متهيدا إلبرام العقد معه. اإلرساء

ا يتم إختيار الطرف الثاين يف عقد األشغال العامة الذي يلتزم بتنفيذ األشغال وذ
بعد أن ميضى العقد الذي يترتب عليه آثار . موضوع العقد بوصفه مقاوال لألشغال العامة

  .تتوىل هي موضوع حبثنا حيث تتوىل تبياا وحبث أساسها هطرفيلبالنسبة 
وذلك من  وإلتزامات)حقوق(من سلطات  دارة وما تتمتع بهاإلونستهلها جبانب 

خالل فصل أول وفصل ثاىن ىف القسم االول بعنوان أثرعقداالشغال العامة علىاىـدارة  
أيضـا ىف  أثر عقد اىشغال العمامة على املقـاول   مث القسم الثاىن حتت عنوان.املتعاقدة

   .حقوق املقاول والثاىن يضم التزاماتهفصلني،االول ويضم 
   

                         
 



 

  القسم األول

أثر عقد األشغال العامة على 

  اإلدارةالمتعاقدة

  )صاحبة المشروع (
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  القسم  األول
  أثر عقد األشغال العامة على اإلدارة المتعاقدة

  )صاحبة المشروع(

العقود (يتولد عن عقد األشغال العامة كسائر العقود اإلدارية، بل واملدنية 
آثار تتمثل فيما ينتج عنها من حقوق وإلتزامات متبادلة بني املتعاقدين، اإلدارة )التبادلية

لذي أمضى على تنفيذ األشغال، وباعتبار اإلدارة تربم العقد صاحبة املشروع، واملقاول ا
بصغتها راعية املصلحة العامة واملسؤولية على حتقيقها خلدمة اجلمهور، فهي لذملك تتمتع 
بسلطات إستثنائية يف عقودها اإلدارية عموما، وبشكل خاص يف عقد األشغال العامة، ملا 

  .، وملا يرصد له من املال العاميلعبه هذا العقد من دور يف تنمية البالد
وفيما يلي نفصل يف هذه السلطات، وما يقابلها من إلتزامات ملصلحة الطرف 

 .وللمصلحة العامة أيضا) لواملقا(املتعاقد 
  الفصل األول

  سلطات اإلدارة المتعاقدة في عقد األشغال العامة

يت تنظم هذه العقود، تكون مصاحل الطرفني يف العقد املدين متساوية أمام القواعد ال
العامة على املصلحة  املصلحةتغلب  نإال أا ليست كذلك بالنسبة للعقود اإلدارية، أي

الفردية، مما جيعل اإلدارة وهي طرف فيها سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه 
  .أعمال التنفيذ واإلشراف الكامل على التنفيذ باعتبارها املوجه احلقيقي له

وتنظيم املرفق العام بإرادا املنفردة  بسريتعديل شروطه املتعقلة  كما هلا حق
" التمسك بقاعدة ) املقاول(حسبما تقتضيه املصلحة العامة، دون أن يكون للمتعاقد 

وهلا يف سبيل ذلك حق توقيع اجلزاءات يف حال إخالل املقاول  " العقد شريعة املتعاقدين 
  .ردعيةبالتزاماته، سواء جزاءات مالية أو 
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  المبحث األول
  )1(سلطة الرقابة على تنفیذ العقد

إىل االستعانة بشخص  ـ كما أسلفنا ـ إذا كانت اإلدارة تلجأ يف أغلب األحيان
لتنفيذ أشغاهلا العامة، فإن ذلك اليعين ختليها عن دورها ) طبيعي أو معنوي(خاص 

تنفيذ خطط التنمية املقررة، العمل على حتقيق الصاحل العام بواسطة  ىف األساسي املتمثل
وذلك عن طريق فرضها للرقابة على نشاط الشخص . وفقا لألهداف  والربامج املسطرة
ألن هذا األخري يبقى هدفه األساسي من وراء تنفيذ  ،املساهم يف تنفيذ تلك املشاريع

ول األشغال العامة هو حتقيق مصلحته اخلاصة املتمثلة يف الربح املادي الذي يسعى للحص
وبالتايل األسوأ من . مما قد يدفعه إىل استخدام املواد األقل كلفه. على أكرب قدر منه

حيث النوعية أو استعمال أساليب يف التنفيذ غري مكلفه، وبالتايل أقل جناعة، ألنه ال يهتم 
  .باجلانب الفين

لذلك تكون الرقابة على تنفيذ مقاوالت األشغال العامة أكثر من حق بالنسبة 
  .)2(دارة، حيث تصبح واجبا عليهالإل

وتترجم هذه الرقابة إما يف أعمال مادية أو تصرفات قانونية، وهي تتميز عن رقابة 
رب العمل يف القانون اخلاص سواء من حيث مفهومها، وأساسها القانوين أو من حيث 

      .مظاهرها ووسائلها اليت جتسدها وحىت يف نطاقها
  

 
                                                        

اإلبرام ـ التنفيذ ـ املنازعات ـ منشأة املعارف، : األسس العامة للعقود اإلدارية :  عبدالعزيز عبداملنعم خليفةـ راجع  )1(
   .وما بعدها 70ص ، 2003اإلسكندرية، 

الة القانونية واالقتصادية العدد  ـ دراسة مقارنة ـ اقدية لإلدارةاملسؤولية التع:  ي محديملعمر ح. د: راجع ـ  )2(
  .218ص  1996الثامن 

  : وأيضا        
-  JEAN MARIE AUBY et  PIERRE BON,  Droit Administratif  des Biens Domaine Travaux Publics 

Expropiation , Precis Dalloz, 2 emme  edition , 1993, P 288.  
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  األول المطلب

  قابة وأساھا القانونيمفھوم الر

تظهر خصوصية وذاتية عقد األشغال العامة بوضوح، يف سلطة الرقابة اليت متارسها 
امة على املصلحة العامة، ومسؤولة على اإلدارة املتعاقدة يف جمال تنفيذه، باعتبارها قو

 حسن تنفيذ املشاريع، فهي متارس الرقابة بصفتها صاحبة املشروع، وذلك حق هلا يقابل
حق صاحب العمل يف عقد املقاولة، وفقا للقانون اخلاص، وهي متارسها كواجب عليها 
حبكم قوامها على حسن سري املرافق العامة، وهذا ما جعل املشرع اجلزائري يلزم 
املصلحة املتعاقدة، أي اإلدارة صاحبة املشروع، ويف إطار اإلجراءات اليت تسبق الشروع 

اهليئة  عاألرضية اليت سيقام عليها البناء، واألهم إلزامها م يف التنفيذ، باختبار صالحية
هيئة متخصصة يف جمال وتقنية لبإبرام إتفاقية املراقبة ا. C.T.Cالوطنية ملراقبة البناء التقنية 

" مبوجبها تعهد هلذه األخرية مبهمة املراقبة التقنية لألشغال وتسمى يف العقد  )1(البناء
" دارة املتعاقدة اليت تسمى اإلحتل بذلك حمل  Maitre d'œuvre" صاحبة األشغال 
، وتبعا هلذا فإن مفهوم الرقابة يضيق Maitre de L'ouvrage" صاحبة املشروع 

   .)2(ويتسع، تبعا لطبيعة تدخل سلطة الرقابة
 
 
 
 
 

                                                        
املتضمن كيفيات ممارسة وتعويض متابعة األشغال يف جمال  15/05/1988ـ أنظر القرار الوزاري املشترك الصادر يف  )1(

  .أثناء تنفيذ العقد) املكلف بالرقابة ( والذي حيدد املهام اليت يتوالها صاحب األشغال . البناء 
  ـ راجع يف ذلك )2(

  .164، ص 1990امة يف تنفيذ العقود اإلدارية، دار الثقافة اجلامعية املبادئ الع:  حممد سعيد حسني أمنيـ        
  . 411األسس العامة للعقود، املرجع السابق ، ص :  سليمان حممد الطماويـ       
  . 282املرجع السابق ، ص :  سى عبدالقادر احلسنبعـ       



  )اإلدارة صاحبة المشروع ( أثر عقد األشغال العامة على اإلدارة المتعاقدة : القسم األول 
 

 30

 
  األول الفرع 

  مفھـــوم الرقابـــة 

غال العامة، كما مييز بينها مييز الفقه عادة بني مفهومني للرقابة، على تنفيذ األش
 .وبني بعض األنظمة املشاة 

  المفھوم الضیق والمفھوم الواسع للرقابةـ  1

تعين حتقق اإلدارة من أن املقاول يقوم بتنفيذ العقد وفقا ضيق لالرقابة يف مفهومها ا
  .للشروط املتفق عليها

وف يف عقود فالرقابة هنا تعين اإلشراف على التنفيذ، وهو تصرف مألوف ومعر
  .)1(القانون اخلاص

واإلشراف هو ذلك اإلجراء الذي بواسطته تتأكد اإلدارة من سالمة األشغال 
الذين يشرفون  ،)2(وذلك عن طريق أعواا املتخصصني. ونوعية املواد املستعملة فيها

ا  التفتيش ذه من زيارات تفتيش ملواقع األشغال هبعلى حسن تنفيذ األشغال مبا يقومون 
لذي ينصب خاصة على املواد املستعملة ومدى مطابقتها لتلك املعايري واملواصفات ا

ستعماهلا بالطريقة إاملنصوص عليها يف العقد، من حيث نوعيتها وكذلك السهر على 
 .ويلتزم املقاول بتنفيذ ما يتلقاه من توجيهات من األعوان يف هذا اخلصوصاملثلى،

يعين اإلشراف، هو حق مسلم به لإلدارة يف مجيع والرقابة ذا املعىن الضيق الذي 
  .   )3(عقودها وهو من العناصر العادية يف عقود األشغال العامة

                                                        
وتطبيقاا يف مصر، منشأة  ألسس ومبادئ القانون اإلداريقانون اإلداري، دراسة مقارنة ال:  عبدالغين بسيوين عبداهللاـ  )1(

  .542، ص 1991املعارف 
  .809مبادئ وأحكام القانون اإلداري يف ظل اإلجتاهات احلديثة، منشأة املعارف، بدون تاريخ، ص :  حممد فؤاد مهناـ       

ة األوىل ــمكتبة االجنلو مصرية الطبع ـ  الثاينالنظرية العامة يف العقود اإلدارية اجلزء :  حسني درويش عبد العالـ  )2(
  .12ص  1959

  : انظر كل منـ  )3(
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قد يتجاوز جمرد اإلشراف واالطمئنان إىل ) املصلحة املتعاقدة(غري أن دور اإلدارة 
  .)1(أن كل شيء يسري بشكل سليم

ض األوضاع وذلك يف وذلك بأن تتدخل يف أوضاع تنفيذ العقد، وتغيري بع
احلاالت الغري منصوص عليها يف العقد بشكل صريح، ما جيعلها ختتلف عن سلطة 

  .التعديل كما سنرى ذلك الحقا
كأن تتدخل اإلدارة يف أوضاع التنفيذ، لتفرض على املقاول إتباع كيفيات غري 

  . Les Modalités D`Exécutionتلك اليت اختارها 
بتدخلها يف تغيري أوضاع غري " بتوجيه األشغال"لة تقوم فاإلدارة يف مثل هذه احلا

 .التوجيه مبعىنا يتسع ليصبح نوهذا ما جيعل مفهوم الرقابة ه. منصوص عليها يف العقد
عن طريق ما تصدره من " التوجيه"ومتارس اإلدارة الرقابة مبفهومها الواسع الذي يعين 

  .أوامر وتعليمات
هذا اليت متارسها اإلدارة املتعاقدة على املقاول هي وسلطة الرقابة مبفهومها الواسع 

ذلك أن سلطة التوجيه ال متلك اإلدارة . شغال العامةلعقد األ الذاتيةما يربز اخلصائص 
حبسب رأي  )2(استعماهلا يف عقودها األخرى إال إذا كان منصوصا عليها يف العقد

  .البعض

                                                                                                                                                                             
- JEAN MARY AUBY et PIERE BON : Op.Cit,  P 289. 

دار النهضة السنة ـ ماهية العقد اإلداري يف ضوء أحكام القضاء الفرنسي و املصري :  حممد عبد الواحد اجلميليـ 
  .134ص  1995

 .325سابق ص الرجع امل:  دايأمحد عثمان عـ 
  .123سابق ص الرجع امل : رياض عبد عيسىـ 

  : نظر كل منـ أ )1(
-  ANDRE DE LAUBADERE,  Traite Elementaire de Droit Administratif ; 5emme edition , 1970, P 301.  

  .411سابق ص ال عرجامل....األسس العامة :   اويمسليمان حممد الط ـ 
مبادئ وأحكام القانون اإلداري يف ظل االجتاهات احلديثة منشأه املعارف بدون تاريخ ص :  حممد فؤاد مهنا:  راجع ـ  )2(

809 .  
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هلا بصفتها صاحبة  )1(قررأما يف إطار تنفيذ عقد األشغال العامة فهو حق م
 .املشروع وهو واجب عليها بصفتها الضامن لتحقيق املصلحة العامة كما أسلفنا

  
  لتصرفات المشابھةاو التمییز بین سلطة الرقابة ـ  2

ختتلف سلطة الرقابة سواء مبفهومها الضيق أو مبفهومها الواسع ملدلوهلا، عن باقي 
  .تعاقدة يف جمال تنفيذ عقد األشغال العامةالتصرفات اليت قد تصدر عن اإلدارة امل

قصد بذلك خاصة سلطة التعديل يف شروط تنفيذ العقد يف هذا اإلطار، واليت نو
أي ما اتفق عليه الطرفان كما سيأيت  )2(ليه العقدعتعين تدخل اإلدارة يف تغيري ما نص 

الذي ال " التوجيه"ذلك الحقا وبذلك فالتعديل أبعد ما يكون عن سلطة الرقابة   مبعىن 
الغري متفق عليها، وهي  وانب الغري معرب عنها يف العقد أييتعدى يف مجيع األحوال اجل
  .متس كيفيات التنفيذ فقط

يف حني أن التعديل اليطلق إال على التدخل الذي ينصب على االلتزامات التعاقدية 
بين على معيار موضوعي م) الرقابة ـ التعديل ( فالتمييز بني السلطتني  .املنصوص عليها

ختتلفان من حيث األثر املترتب عن كل منها خاصة بالنسبة  ماوليس شكلي لذلك فإ
للتعويض كما ختتلف سلطة الرقابة مبفهوميها أيضا، عن سلطة الضبط اإلداري، من 

  .حيث النظام القانوين والوسيلة واهلدف
األمن العام، : دلوالته الثالثفسلطة الضبط اإلداري دف إىل حتقيق النظام العام مب

الصحة العامة، والسكينة العامة، بواسطة ما تصدره اإلدارة املختصة من قرارات ذا 
  .الشأن

                                                        
  . 284مرجع سابق ص :  عيسى عبد القادر احلسن: انظرـ  )1(
  : راجع تفصيل متييز سلطة الرقابة عن سلطة التعديل عند كل منـ  )2(

  وما بعدها  219ص  مرجع سابق محدي علي عمر. دـ       
- F. LORENS: contrat`entreprise en marche de travaux public. PARIS ,  1998, P 348.   
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فهي إجراءات بوليسية تتخذ بناء على لوائح ومتارسها جهات إدارية، قد التكون 
ون مقرونة كما أن إجراءات الضبط اإلداري غالبا ما تك.ة املتعاقدة يإلداراذات اجلهة 

 اتصفات وخصائص ال جندها يف األوامر اليت تتضمنها قرار هاجبزاءات جنائية، وهي كل
  .اإلدارة اليت تصدرها كوسيلة تدخل يف تنفيذ عقد األشغال العامة 

إضافة إىل أن املقاول املتعاقد إذ خيضع إلجراءات الضبط اإلداري، فإمنا خيضع هلا 
  .بوصفه فردا عاديا

فرقة والتمييز بني هذه اإلجراءات وتلك اليت تتخذها اإلدارة استنادا لذلك جيب الت
ن تصدر اإلدارة أوامر وتعليمات أك. شغال العامةإىل سلطة وحق الرقابة يف تنفيذ عقد األ

للمقاول بغرض احلفاظ على النظام العام داخل ورشات العمل، فتلزمه بإتباع إجراءات 
وع احلوادث، وانتشار األمراض، أو أوامر بتنظيم معينة لضمان سالمة العمال ومنع وق

  .ساعات العمل وغريها
ول عن حفظ النظام داخل موقع العمل وعليه اختاذ كل ما يكفل ؤفاملقاول مس

  .منع اإلصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو ألي شخص آخر

 .وليته يف هذه احلاالت مباشرة دون تدخل اإلدارة صاحبة املشروعوتعترب مسؤ
يف حالة اإلخالل بتلك االلتزامات جيوز لإلدارة أن تقوم بتلك التدابري على نفقة املقاول و

قع على عاتق املقاول متام العبء املتعلق بتطبيق ي "  )1(حسب ما يقره املشرع اجلزائري
سيما ما خيص منها األنظمة الصحية وضمان العمل ... جمموع تشريع نظام العمل 

ويف حالة املخالفة تطبق اإلدارة التدابري الزجرية املنصوص عليها . ...والنظام االجتماعي
   .)3(واملشرع املصري وهي تدابري جندها أيضا عند املشرع السوري )2("35يف املادة 

                                                        
  . من دفتر الشروط العامة اإلدارية اجلزائري السابقة اإلشارة إليها 17انظر املادة ـ  )1(
لالزمة على حسابه وذلك بعد إنذاره بالقيام ا وإعطائه املشار إليها بتوقيع عقوبات منها اختاذ التدابري ا 35املادة  ـ نقضي )2(

  . أجل لذلك ال يقل عن عشرة أيام
وكذلك . منه 25 ،24، 23خاصة املواد  2004اخلاص بنظام العقود للجهات العامة  لسنة  51انظر القانون السوري رقم ـ  )3(

   89/98صري رقم من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات امل 79املادة 
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غري أن نطاق سلطة الرقابة هذه يقف عند حدود سلطات الضبط اإلداري، فال 
. يزة عنها، وهلا نظام قانوين خمتلفيتعدى جمال الروابط التعاقدية إىل جماالت أخرى متم

إذ البد من التميز كما أسلفنا بني اإلجراءات البوليسية وبني إجراءات سلطة الرقابة على 
تلف كما رأينا، ألن التمييز أو التفرقة بينهما تفيد من حيث خيتنفيذ العقد اليت هلا أساس 

إللغاء من قبل القاضي اإلداري الرقابة الفضائية، فإجراءات الضبط اإلداري ختضع لرقابة ا
  .عن طريق دعوى جتاوز السلطة

أما إجراءات الرقابة على تنفيذ العقد، فال يترتب عنها إال التعويض، حيكم به 
  . )1(قاضي العقد مىت رأى لذلك حمال

  الثاني الفرع 
  لسلطة الرقابةاألساس القانوني لحق أو

أو بتعبري آخر هناك إمجاع على  ،بةيف الرقا ختالف حول حق املصلحة املتعاقدةإال 
أن اإلدارة املتعاقدة صاحبة املشروع متلك سلطة مراقبة تنفيذ العقد، وإن كان هناك 
خالف فقهي على أساس هذا احلق أو هذه السلطة، أهو العقد؟ أهو القانون ؟ أم هو 

  .؟حق أصيل لإلدارة متلكه دون حاجة للنص أيا كان نوعه
  د إلى نصحق الرقابة یستنـ   1

تنص عادة كراسات الشروط اإلدارية العامة، وكذا عقود األشغال العامة على 
   .حق اإلدارة يف الرقابة على تنفيذ عقود أشغاهلا العامة

جيب أن تكون األدوات "لى هذا بوضوح يف كراسة الشروط العامة اجلزائري جويت
ستخدامها إال بعد إجراء وال جيوز ا... من كل نوع وصنف أو اختيار من الصنف اجليد 

أو املهندس املعماري أو  )2(قبل مهندس الدائرةمن التدقيقات عليها مث قبوهلا مؤقتا 
  .)1( ..."منتدبيهم بناء على سعي من املقاول

                                                        
  . ا هوما بعد 285مرجع سابق ص :  عيسى عبد القادر احلسنـ  )1(
جدير باملالحظة أن املصطلحات اليت استعملها املشرع اجلزائري يف كراسة الشروط اإلدارية العامة مل تعد تتماشى ـ  )2(
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فسلطة الرقابة يف مثل هذه احلالة جتد أساسها يف النصوص اليت تتضمنها، سواء يف   
بتفصيل دقيق كيفية ممارسة اإلدارة لسلطة الرقابة،  القانون أو يف بنود العقد، اليت تبني

والوسائل اليت تتبعها يف ممارسة ذلك وحتدد الضمانات املقررة للمتعاقد يف مقابل 
وهو حال املشرع اجلزائر حني قرر بأن حلول اإلدارة املتعاقدة حمل املقاول يف  ،)2(ذلك

ال ميكن أن تتم إال بعد إنذاره  تنفيذ إجراءات األمن والسالمة داخل الورشة على نفقته،
  . )3(للقيام بذلك ال تقل عن عشرة أيام ةوإعطائه فرص

حق الرقابة يف مثل هذه احلالة جيد أساسه يف هذه املصادر املتمثلة يف القوانني ف
  .واللوائح والنصوص العقدية

  سلطة الرقابة حق أصیلـ   2

قابة اليت متارسها اإلدارة يف يرى بعض الفقهاء بأن النصوص اليت تتناول سلطة الر
  .شغال العامة، ال تعدو أن تكون نصوصا منظمة فقط لتلك الرقابةتنفيذ عقد األ

تقرير  شغال العامة، أمافالرقابة سلطة أصيلة مستمدة من النظام القانوين لعقد األ
 دفاتر الشروط أو نصوص العقد هلا إمنا يدل على أا شروط استثنائية تضفي على العقد

  .فهي سلطة أصلية ترتكز على املبادئ العامة يف القانون اإلداري .)4(الصفة اإلدارية
إال أننا خنالف هذا الرأي جزئيا، فحىت وإن كانت الرقابة سلطة أصيلة يف عقد 

حق  تلك الشروط أو البنود اليت تتضمنشغال العامة فإن صفته اإلدارية اليستمدها من األ
إن شروط العقد اإلداري هي مظهر " إلدارية مقررة بالقانون بل أن طبيعته ا.الرقابة 

                                                                                                                                                                             
. لوقت احلاضر ألن هيئات الرقابة تغريتفلم يعد له وجود يف ا. يف هذا النص" مهندس الدائرة"والواقع احلايل كمصطلح 

وهذا كمثال فقط فهناك العديد من التعبريات مل يعد هلا استعمال موجودة يف نصوص دفتر الشروط العامة ، مما 
  .يستوجب مراجعته من حيث اللغة وتعديله من حيث األحكام 

  . 1964من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري لسنة  21انظر املادة ـ  )1(
  .291ص  1973 ،دار النهضة العربية ،مظاهر السلطة العامة يف العقود اإلدارية:  انظر أمحد عثمان عيادـ  )2(

  . 217ص  8/1996الة القانونية واالقتصادية العدد  ، دراسة مقارنة، املسئولية التعاقدية لإلدارة:  محدي علي عمرـ      
  . 1964روط العامة اإلدارية اجلزائري من دفتر الش 35انظر املادة ـ  )3(
  . 295مرجع سابق حىت :  امحد عثمان عبادـ  )4(
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وهو ـ إلرادة هلا سلطة إلزام من يقبل أن يكون خاضعا لقانوا، وإن هذا القانون 
واإلدارة تتمتع ذه ... يعطي جهة اإلدارة سلطة الرقابة  ـ  دستور العقود اإلدارية

هكذا " ألا تتعلق بالنظام العاماحلقوق والسلطات حىت ولو مل ينص عليها يف العقد 
  .)1(وصفها القضاء اإلداري

د يف مهما كانت حاجة اإلدارة ملعاونة األفرا) : " فالم( ويف هذا املعىن يقول 
من أا تظل مسؤولة أمام اجلمهور عن حسن تنفيذ  تنفيذ عمل ذي نفع عام، فال مالذ

نامجة عن تنفيذ املشروعات العامة اخلدمات العامة، كما أا تتحمل مسؤولية األضرار ال
  .)2(" على وجه سئ

فحىت تواجه اإلدارة هذه املسؤولية اليت الميكن أن تتنصل منها، فإا تلجأ إىل 
إستخدام سلطات إستثنائية لرقابة كل ما يدخل ضمن تنفيذ املشروع حمل العقد، لذلك 

التنازل عنها، فهي مشتقة من فإن سلطة اإلدارة يف الرقابة سلطة أصلية، والمتلك اإلدارة 
اهلدف العام الذي تنشده اإلدارة، أو كما يعرب عنها الفقه بأن سلطات اإلدارة يف هذا 

  .الشأن ما هي إال صدى لفكرة املرفق العام يف العقد
فإن الفقه  ولكن حىت مع القول بأن سلطة الرقابة تعترب حقا أصيال لإلدارة املتعاقدة

   :)3(ساسه وذلك على النحو التايلقد اختلف بشأن حتديد أ

الذي متليه  دإطراوفريى البعض منهم بأن مبدأ وجوب سري املرفق العام بانتظام ـ 
الطبيعة القانونية للمرفق هي أساس حق اإلدارة يف رقابة تنفيذ العقد حىت تضمن جتسيد 

  .ذلك املبدأ
 2003 الثانية، الطبعة ،دار النهضة العربية ،1998لعام  89آثار العقود اإلدارية وفقا للقانون  : راجع إبراهيم حممد عليـ  )1(                                                        

  .1957الذي أورد هنا حكم عن حمكمة القضاء اإلداري الصادر  284ص 
  . 297مرجع سابق ص   : أمحد عثمان عبادراجع أيضا ـ      

بصفته مقررا للمؤمتر الدويل العاشر للعلوم اإلدارية الذي عقد مبدريد " موريس أندري فالم " ـ راجع التقرير الذي أعده  )2(
  .261، ص 1956اإلدارية  ، املنشور مبجلة العلوم اإلدارية، الشعبة املصرية للمعهد الدويل للعلوم1956يف سبتمرب 

  :تراجع  هذه آلراء الفقيه عند كل من ـ  )3(
  .وما بعدها 399مرجع سابق ص :  أمحد عثمان عبادـ       
  .وما بعدها 11مرجع سابق ص :  إبراهيم حممد عليـ       
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ن إىل فكرة ويضيف فريق آخر من الفقهاء فكرة النية املشتركة للمتعاقديـ 
  .الطبيعة القانونية للمرفق العام كأساس هلذه السلطة

وذلك على أساس أن ارتباط العقد باملرفق العام يولد إرادة ضمنية مشتركة بني  
ضرورة خضوع تنفيذ العقد ملا متليه ضرورة حسن ب ـ املقاول واإلدارةـ طريف العقد 
  .ن التعبري عنها يف بنود العقدهي قناعة موجودة لدى الطرفني حىت دووسري املرفق 

أما فريق ثالث من الفقهاء فريى بأن سلطة اإلدارة يف الرقابة على تنفيـذ العقـد   
دواعي املصلحة العامة اليت جيب على اإلدارة أن تتوخاها يف تعاقداا كما يف  على ترتكز

  .  )1(سائر أنشطتها كلها
قيق املصلحة العامة هي قيد ومعلوم كما يقول أصحاب هذا الرأي أنفسهم بأن حت

  .ال تصلح كأساس حبسب رأينا) مرنة(وهي فكرة . عام على كل تصرفات اإلدارة
ومن الفقهاء من يرى بأن حق اإلدارة املتعاقدة يف رقابة تنفيذ عقد األشغال العامة 

ات مل يرد النص عليه يف العقد، فإن لإلدارة ممارسته يف إطار استعماهلا ألساليب امتياز اإذ
إلزامية، وما متلكه من  قوةالسلطة العامة، مبا تتضمنه من سلطة إصدار قرارات تتضمن 

  .حق التنفيذ املباشر وذلك دف حتقيق املصلحة العامة
فسلطة اإلدارة يف الرقابة ترتكز على أساس مزدوج هو فكرة حتقيق املصلحة  إذن

  .)2(ا يف الفكرة األوىلالعامة، وفكرة امتيازات السلطة العامة اليت جند مربره

نرى بأن أساس سلطة اإلدارة يف الرقابة على تنفيذ عقد األشغال العامة هو  وحنن 
فكرة املرفق العام وما ختوله لإلدارة من حق استعمال امتيازات السلطة العامة لتحقيق 

  .غرض املرفق املتمثل يف املصلحة العامة
قهاء لتحديد أساس القانون اإلداري وهذا ما يتماشى مع املعيار الراجح لدى الف

الذي يرى يف السلطة العامة أساسا لذلك باعتبارها الوسيلة لتحقيق ، )3(ونطاق تطبيقه
                                                        )1(  -  DELAUBADERE : Traite élémentaire de droit administratif  Op Cit P 300.  

)2(  -  DELAUBADERE : Traite élémentaire de droit administratif  Op Cit P 300.  
  . وما بعدها  21ص ،  1984 ،دار الفكر العريب، الوسيط يف القانون اإلداري:  حممود عاطف البناءراجع ـ  )3(
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وأن الفكرتني ) أي حتقيق املصلحة العامة من خالله( املرفق العام، الذي ميثل اهلدف 
  .متالزمتني وال ميكن االستغناء عن أحدها

بني الفقهاء، حول أي الفكرتني تكون هلا  وذلك بغض النظر عن االختالف
  .الصدارة، أهي السلطة العامة؟ أم املرفق العام؟

وبعيدا عن كل هذه األفكار، فإن كون اإلدارة هي صاحبة املشروع، فإا وبقوة 
إذ ال ميكن أن يفرض املقاول على اإلدارة طريقة . القانون متلك حق الرقابة على تنفيذه

شروع الذي هو يف النهاية ميثل مرفقها، وما املقاول إال مسامها يف أو وضعية تنفيذ امل
  .حتقيقه

وهي تتمتع ذا احلق بالنسبة جلميع العقود اإلدارية، سواء تضمنته نصوص العقد، 
أم نصت عليه قواعد تشريعية أو تنظيمية، أو مل تشر إليه أي من هذه املصادر، فاحلق يف 

مقتضيات املصلحة العامة واملرافق العامة وما جيب أن  الرقابة قاعدة أصلية مستمدة من
  . )1(يكون عليه من حسن سري وانتظام

  :ويترتب على هذه القاعدة نتائج هامة 
ـ إن عدم وجود نص يدل على مظهر من مظاهر الرقابة اليعين أن اإلدارة 

ليس التستطيع أن متارسه، ألن اصل حق اإلدارة يف ذلك هو طبيعة لعقد اإلدارة، و
  .العقد

فاإلدارة متارس حقوقها بقدر ما تدعوا إليه حاجة املرفق حمل العقد، ألن اإلدارة 
  .تستمد حقوقها من مبادئ القانون اإلداري مباشرة

ـ وأيضا من نتائج ثبوت حق اإلدارة يف ممارسة الرقابة حىت دون النص عليه، أنه 
أو جزئيا، وال أن تقيد سلطاا  الميكن لإلدارة أن تتنازل عن إستعمال هذا احلق كليا

                                                        
  .       ص ،  1998ة حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبع:  أمحد حميو ـ أنظر )1(
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مبوجب إتفاق عقدي، ألن ذلك يدخل يف إختصاصاا اليت الميكن أن تكون حمل تعاقد 
  .أو تصاحل بينها وبني املتعاملني معها

ـ كل إتفاق بذلك يقع باطال، واليعتد به، ألنه خمالف للنظام العام، وخمالف 
ليت متنح اإلدارة حق ممارسة سلطات حىت للنظام القانوين للعقود اإلدارية وخصائصها ا

وهذه  .)1( )املقاول ( ولو مل ينص عليها العقد، وحىت بدون موافقة املتعاقد مع اإلدارة 
  .السلطات تربرها مستلزمات الصاحل العام

لذلك فإن املقاول املتعاقد يف عقد األشغال العامة يفقد حريته يف التصرف، مقارنة 
  .القانون اخلاصمبا يتمتع به يف جمال 

عقد وينجز األشغال العامة حتت إشراف الفهو يرتبط بعالقة تبعية لإلدارة، ينفذ 
  .وتوجيه اإلدارة، ويأمتر بأوامرها اليت جيب عليه طاعتها، حىت اليعرض نفسه للمسؤولية

فالتبعية عنصر مميز لعالقة املقاول باإلدارة يف عقد األشغال العامة، ومركزه أقرب 
  .العامل، منه إىل مركز املقاول املستقل على مركز

  الثاني المطلب
  ونطاقھاوسائل الرقابة 

بغض النظر عن االختالف الفقهي حول أساس سلطة رقابة اإلدارة املتعاقدة لتنفيذ 
شغال العامة، فإن األغلبية جتمع على أا سلطة ذات أصالة يف عقود األشغال عقد األ

فإن الرقابة من . لعمل، وما املقاول إال منفذ لتوجيهااالعامة، باعتبار اإلدارة ربة ا
اإلدارة يف ممارستها ، وعلى العناصر املعتادة يف هذه العقود، وعليه ، فال تثريب على 

  .املقاول االمتثال هلا
د ــويبقى أن نعرف ما هي الوسيلة اليت تستخدمها اإلدارة واملظاهر اليت تتجس

  .فيها

                                                        
  .  122رجع السابق، ص امل:  حسني درويش عبدالعالـ أنظر  )1(
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  األول الفرع
  ممارسة الرقابةوسائل  

ملا كانت اإلدارة صاحبة األشغال هي املدير احلقيقي هلا، وما املقاول إال تابعا هلا، 
التزاماته التعاقدية حتت إشراف وتوجيه اإلدارة املتعاقدة  ذفإن هذا األخري يقوم بتنفي

م صاحبة املشروع، وذلك مبا تتبعه من وسائل مادية ، تتمثل خاصة يف الزيارات اليت يقو
، والتحقق من ا من تنتدم لذلك، إىل موقع األشغال والوقوف على سري العمل به

ويتم ذلك عمليا، بإشراف املهندس  )1(سالمة املواد املستعملة، وذلك بفحصها واختبارها
التابع جلهة اإلدارة على تنفيذ العملية املسندة إىل املقاول، وذلك مبراقبة املقاول 

م العقد من الناحية الفنية وتوجيههم حىت يتم العمل طبقا لألصول ومستخدميه يف تنفيذه
  .الفنية، ووفقا للشروط واملواصفات والتصميمات املتفق عليها

واإلدارة  ،وهلذا املراقب أو املراقبني احلق يف املراقبة القبلية أو البعدية لألشغال
  .تتأكد من مدى سالمة األشغال من خالل ممارسة هذه الرقابة

ا حيق للمهندس مراقبة مدى إلتزام أعوان املقاول بالعمل ومدى كفاءم، وله كم
وعلى املقاول توفري الشروط املالئمة  )2(أن يطلب إستبدال من ثبت له عدم كفاءته منهم

  .ملهامهم) املهندسني(ملمارسة املراقبني 
ة أما عن وقت ممارسة هذه الرقابة، فعادة ما تتضمن دفاتر الشروط اخلصوصي

  .قواعد تنظيم ممارسة هذه الرقابة يف كل عقد واليت قد تكون يومية أو أسبوعية مثال
وبالنسبة للجزائر فقد جرى العمل بالنسبة للمشاريع الكربى خاصة، أو توكل 

  :اإلدارة صاحبة املشروع مهمة الرقابة إىل هيئات متخصصة هي 
                                                        

  .  127رجع السابق، ص امل:  عيسى ريلض عبدـ أنظر  )1(
  .1964من دفتر الشروط العامة اإلدرية اجلزائري  13ـ راجع املادة  )2(
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  . CTCـ هيئة املراقبة التقنية للبناء 
  . CTHبة التقنية ألشغال الري ـ هيئة املراق

  . CTTPـ هيئة املراقبة التقنية لألشغال العمومية 
مع إحدى هذه " إتفاقية مراقبة تقنية " فتقوم اإلدارة صاحبة املشروع بإبرام 

اهليئات حبسب طبيعة املشروع، ومن خالل هذه اهليئة تقوم اإلدارة مبراقبة املشروع من 
  .عدة نواحي 

هليئات يف املشرياع الكربى، تقوم اإلدارة بإبرام إتفاقية مع وإىل جانب هذه ا
مكتب الدراسات، أي مع مهندس أو مهندسني معماريني وذلك للسهر على مطابقة 

  .التنفيذ الذي يقوم به املقاول مع املخططات والتصميمات املوضوعة من طرفهم
من سري تنفيذ كما ميكن لإلدراة أن تقوم بإيفاد مهندسيها وأعواا للتحقيق 

املشروع بصورة مرضية، وهذا عن طريق زيارام املنتظمة للورشة واإلطالع على دفتر 
  .الورشة وتسجيل مالحظام وتوجيهام للمقاول

هذا عن الوسائل املادية اليت تستعملها اإلدارة يف ممارسة حق الرقابة، وهي ليست 
من خالهلا الرقابة تتمثل فيما تصدره من الوحيدة، إذ متتلك اإلدارة وسائل قانونية متارس 

  . Les Ordres de Serviceأوامر مصلحية 
ويف هذا اال يطرح التساؤل عن تعريف هذه األوامـر املصـلحية وطبيعتـها    

  .القانونية، وما تتمتع به من قوة إلزامية ؟
  تعریف األوامر المصلحیة ـ   1

من اإلدارة صاحبة املشروع إىل يعرفها الفقهاء بأا تلك األوامر اليت تصدر 
قصد حتديد أوضاع تنفيذ األشغال، أو تكملة الناقص منها، أو باملقاول املتعاقد معها 

  .)1(التعديل فيها
                                                        

  :راجع تعريف األمر املصلحي عند كل من ـ  )1(
  .67ص  ،سابقالرجع امل : ادر احلسن عيسى عبد القـ      
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  : )1(يوتشمل الصالحيات املخولة للهيئة املكلفة مبمارسة الرقابة عموما ما يل

  .السهر على احترام املقاول لبنود العقدـ 
خطط العـام  مسهر على مطابقتها للالائمة لتنفيذ العمليات ودضمان املتابعة الـ 

 .للتنفيذ

 .عقد االجتماعات بشكل دوري يف الورشة واليت تتوج مبحضر اجتماعـ 
يقترح تكييفات املشروع على اإلدارة صاحبة املشروع ويبلغهـا للمقـاول إذا   ـ 

  .)صاحب العمل(وافقت عليها اإلدارة 

هو الضامن ملطابقة األشغال املنفذة ملا هو حمـدد  وبة يعمل املكلف بسلطة الرقاـ 
وذلك بواسطة الدور الـذي يلعبـه يف   . يف الرسومات واملخططات اليت يكون قد أعدها

 .تنظيم الورشة

" احملاور"وذه املهام فإن اهليئة املراقبة أو املهندس املكلف مبتابعة األشغال يعترب هو 
  .تنفيذ العقد الوحيد للمقاول فيما يتعلق بتجسيد

فهو الذي يتابع األشغال يف الواقع بشكل منتظم ويواكب مبا يراه من تعليمات 
وملا كانت األوامر املصلحية هي الوسيلة القانونية األساسية اليت متارس . وتوجيهات

اإلدارة من خالهلا الرقابة، فإنه من الضروري التعرض ألحكامها، وبيان نظامها القانوين 
   .الذي يهم موضوعا وذلك بالقدر

  النظام القانوني لألوامر المصلحیة ـ  2

ن عمتارس اإلدارة سلطة الرقابة على تنفيذ العقد عن طريق األوامر املصلحية، ف
اليت ال تستطيع املقاول  )1(طريقها تصدر األمر للمقاول باملشروع أو البدء يف التنفيذ

  .الشروع فيها قبل ذلك كمبدأ عام

                                                                                                                                                                             
 .436ص  ،سابقالرجع ، امل.... األسس العامة :  سليمان حممد الطحاويـ      
  . 128ص  ،سابقالرجع امل :  رياض عيد عيسىـ      

   السابق االشارة اليه.1988ماي  15تعليمة وزارية مشتركة صادر يف ـ  )1(
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واستنادا إىل ما لإلدارة  .)2(ر املصلحية هي يف النهاية قرارات إداريةومبا أن األوام
 )3(لزم املقاول اخلضوعتنفاذ،  ةوقمن امتياز التنفيذ املباشر، فإن هذه األوامر تتمتع ب

  .وبالتايل التقيد بتوجيهات اإلدارة وتعليماا
دون اللجوء إىل  وهذا مبعىن أن اإلدارة متلك أن جترب املقاول على تنفيذ ما تريده

وذلك ملا هلا من حق التنفيذ  ،)4(القضاء، ودون حاجة إىل وجود نص بذلك يف العقد
بذاا أو مبعاونة شخص  آخر ) أوامرها(املباشر املعترف هلا به والذي ميكنها من تنفيذ 

  .على نفقة املقاول يف بعض احلاالت كما سنرى ذلك الحقا
من دفتر الشروط اإلدارية العامة  12/2يف املادة وهذا ما جاء به املشرع اجلزائري 

يتعني على املقاول أن حيترم مجيع أنظمة وأوامر السلطة املختصة، "..... حيث نص 
وكذلك عند اللزوم األوامر اخلاصة واحملددة من قبل رئيس املؤسسة اليت جيري فيها تنفيذ 

  ...."األشغال
  ". بدقة أوامر املصلحة اليت تبلغ إليهفإنه ينفذ "...... 12/4كما جاء يف املادة 

اجلهات املخولة رقابة تنفيذ  هاأما من حيث شكل األوامر املصلحية اليت تصدر
من فقهاء ومشرعني على أن هذه األوامر جيب أن  )5(فيتفق اجلميع. عقد األشغال العامة

  .حىت تكتسي طابعها اإللزامي  )6(تكون مكتوبة

                                                                                                                                                                             
   .اإلدارية العامة اجلزائري طمن دفتر الشرو 12/1انظر املادة ـ  )1(
  : انظر كل منـ  )2(

  . 436مرجع سابق ص ....... األسس العامة :  اويمسليمان حممد الطـ      
  .22ص  ،سابقالرجع امل:  ابراهيم حممد عليـ      
  .177ص  ،سابقالرجع امل : يد حسني أمنيحممد سعـ      

)2( -  DELAUBADERE : Traite élémentaire de droit administratif  Op Cit P 300  
)3(  -  DELAUBADERE : Traite élémentaire de droit administratif  Op Cit P 300.  

  .110ص  1962 ،دار الفكر العريب، طبعة األوىلالنظرية التنفيذ املباشر يف القانون اإلداري، :  حممد كامل ليلةراجع ـ  )4(
  .وما بعدها  221ص  ،) بدون تاريخ( ، الدار القومية ، ه التنفيذية للقرار اإلداريالفو:  عادل سيد فهيمـ      
دار . الكتاب الثالث أموال اإلدارة العامة وامتيازاا، دراسة مقارنة، مبادئ القانون اإلداري:  اويمسليمان حممد الط ـ     

  . 179 ص1979الفكر العريب 
   . وما بعدها 131ص  سابقالرجع امل:  رياض عبد عيسىـ  )5(
مظاهر سلطة اإلدارة يف تنفيذ مقاوالت األشغال العامة، رسالة ماجستري، كلية القانون :  عيسى الزهرينظر ـ أ )6(
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ا يصدر إليه من أوامر شفهية حىت ولو كانت من فاملقاول غري ملزم بتنفيذ م
وإمنا يلتزم فقط باألوامر املكتوبة ألن الشكل الكتايب له أمهيته . )1(السلطة املختصة

له يف مواجهة اإلدارة املتعاقدة، من جانب بيان مدى  بالنسبة للمقاول حيث يعترب سندا
اإلثبات يف حال التجاوز أو كما أنه يفيده يف جمال . اتهسلطة ومصدر القرار واختصاص

  .طالبة بالتعويضامل

على وجوب صدور األوامر املصلحية مكتوبة، إال أنه مل  امجاع وإن كان هناك
وعليه فقد تتخذ صورة  ،حيدد هلا أي منوذج أو صورة معينة تلتزم اإلدارة التقيد ا

  .)2(مذكرة، أو خطاب ، أو برقية وما إىل ذلك

تلزم الشكل الكتايب صراحة، إال أن الصورة اليت فلئن كانت التشريعات تس
على "وهذا ما يتضح يف دفاتر الشروط اإلدارية العامة  تتخذها األوامر متروكة لإلدارة

املتعهد العمل مبوجب التعليمات النهائية اخلطية اليت تطلب اجلهة العامة إتباعها أثناء 
  .)3( ..."التنفيذ

ئري يف دفتر الشروط اإلدارية العامة حيث املشرع اجلزا منوذات املوقف كان 
يتعني أن تصدر أوامر املصلحة كتابة وجيب أن تكون مؤرخة ومرقمة  "...جاء فيه 
     .)4( ..."ومسجلة 

                                                                                                                                                                             
   .132، ص 1975واإلقتصاد، بغداد 

. سالة دكتوراه، ردراسة مقارنة، النظام القانوين للجزاءات يف عقد االشغال العامة :  هارون عبد العزيز اجلملانظر ـ  )1(
 .194ص ،  1997 ،جامعة عني مشس

 .178سابق ص الرجع ، امل...املبادئ العامة :  حممد سعيد حسني أمني ـ     
   .437سابق ص الرجع ، امل...األسس العامة :  اويمسليمان حممد الط ـ     

  .العامة السورياخلاص بنظام العقود للجهات  2004 ـ 51من القانون رقم  21/1انظر املادة ـ  )2(
  . 438ص  ، سابقالرجع ، امل... األسس العامة  : يوامسليمان حممد الطوكذلك  ـ     

  .196ص  ،سابقالرجع امل : هارون عبد العزيز اجلمل: راجع ـ  )3(
 .) 1964قرار (من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري  12/8انظر املادة ـ  )4(

  .230سابق ص الرجع امل P BO N       JEAN MARY AUBYلمشرع الفرنسي حسباملوفق ل توهو ذا          
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واحلكمة واضحة حسب رأينا من الدقة اليت يتطلبها املشرع اجلزائري، فهي ترمي 
  .صة مكانا وزماناإىل احلرص على صدور التعليمات من الشخص أو اجلهة املخت

أمر مصلحي اليصدر يف الشكل الذي أقر املشرع، أو ال حيتوي أي وعليه فإن  
 .على البيانات اليت استوجبها، فإنه يفقد قيمته القانونية، وبالتايل ال يلتزم املقاول مبضمونه

فهو . اخلاصة، وال ميكنه الرجوع على اإلدارة بأي شيء  تهوإن التزم به، فعلى مسئولي
  .)1(يستطيع أن يستند يف طلبه احملتمل بالتعويض إال على األوامر املكتوبةال

  االعتراض على األوامر المصلحیة ـ  3

ذا كان املقاول يف عقود األشغال العامة ملتزما بتنفيذ األوامر املصلحية املوجهة إ
أجل  فإن ذلك ال يعين أن يضحي حبقوقه ومصاحله اليت تعاقد من، )2(إليه من اإلدارة

املنصوص عليها يف العقد أن يتحفظ  تفإنه إن رأى بأن أوامر تتجاوز االلتزاما. حتقيقها
عليها على أن يبدي هذا التحفظ يف اآلجال احملددة لذلك، حفاظا على استقرار األوضاع 

  .)3(وذلك حتت طائلة فقدانه احلق يف التظلم وفقا ملا تقرره التشريعات

مع ،ستجب اإلدارة العتراضه وحتفظه تعويض إذا مل وله احلق يف املطالبة بالت
األمر املصلحي  )4(مالحظة وجوب استمراره يف التنفيذ، ألن االعتراض اليوقف تنفيذ

  . الذي تصدره اإلدارة املتعاقدة

                                                        
  : كما يرى كل منـ  )1(

  . 194ص  ،سابقالرجع امل : هارون عبد العزيز اجلمل ـ      
  .178ص ، سابق الرجع امل ،...املبادئ العامة :  حممد سعيد حسن أمنيـ      
 .437ص ، سابق الرجع ، امل...  األسس العامة:  اويمسليمان حممد الطـ      
  . 69سايق ص الرجع امل:  عيسى عيد القادر احلسنـ      

  : ـ انظر )2(
  .222ص  ،سابقالرجع امل:  عادل سيد فهيم ـ      
  .23ص  ،سابقالرجع امل:  إبراهيم حممد عليـ       

 - JEAN MARY AUBYet P. BON,  Op Cit,  P 230.  
  . 1976من دفتر الشروط اإلدارية العامة الفرنسي  2/52انظر املادة ـ  )3(
  .  136ص  ،سابقالرجع امل: عيسى عبد القادر احلسنراجع ـ  )4(
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شرع الفرنسي يف هذا اال حيث نص على املج وسار املشرع اجلزائري على 
عاقد عليها تأمر املصلحة تتجاوز إلتزاماته امل عندما يرى املقاول بأن مقتضيات"... 

بالصفقة، فيجب عليه حتت طائلة الفسخ، تقدمي مالحظة خطية ومعلله األسباب إىل 
  .)1( ..."مهندس الدائرة أو املهندس املعماري خالل أجل عشرة أيام 

 أوامر املصلحة، فإن ذلك ينبغي فبمقتضى النص، أنه إذا كان املقاول ملزما بتنفيذ
األمر يتجاوز االلتزامات املقرر  أال يكون على حساب حقوقه، فإذا قدر بأن آثار تنفيذ

بالعقد فله احلق أن يعترض عليها، ولكن جيب أن يقدم هذا االعتراض يف املواعيد املقررة 
الفترة التوقف عن  حسب املشرع اجلزائري، والحيق للمقاول خالل هذه وهي عشرة أيام

أن الطلب الذي قدمه بل جيب عليه االستمرار يف التنفيذ فإن رأى التنفيذ بناء على 
قره أن له حق طلب الفسخ حسبما إف. مةسامقتضيات األمر على درجة عالية من اجل

املشرع اجلزائري أو طلب التعويض إن كان له حمل، ألن األمر مصلحي يف حد ذاته ال 
يستوجب التعويض ببلوغه درجة معينة يتولد عنه احلق يف التعويض، وإمنا إذا نتج عنه ما 

 منما إذا كان ضررا بسيطا فهو من األمور اليت يتحملها املقاول باعتبارها أ الضررمن 
  .)2(برم العقدأاملخاطر العادية اليت وضعها يف احلسبان حني 

الستالم الذي يثبته املقاول اويبدأ احتساب العشرة أيام كأجل للطعن من تاريخ 
ويالحظ بأن مدة االعتراض املمنوحة للمقاول  ،ثانية من األمر املصلحيعلى النسخة ال

ـ حسبما أسلفنا ـ خبصوص األوامر املصلحية قصرية إىل حد ما يف التشريع اجلزائر 
  . )3(وهو حال معظم التشريعات

                                                        
   .دارية العامة اجلزائرين دفتر الشروط اإلم 12/7راجع املادة ـ  )1(
  :انظرـ  )2(

  .325ص  ،سابقالرجع امل:  أمحد عثمان عبادـ       
                            -  DELAUBADERE, … Op Cit, P 302.   

- JEAN MARY AUBYet P.BON, Op Cit,  P 230.   
  .  1976من دفتر الشروط اإلدارية العامة لسنة  2وفقا للمادة  15راض يف التشريع الفرنسي هي تعمدة االـ  )3(
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غري أنه جيوز لإلدارة التنازل عن التمسك ذه املدة، فتقبل باالعتراض الذي يقدمه 
  .)1(باملصلحة العامة  أن ذاك ال ميس ترج هذا األجل، إذا رأاملقاول خا

وجه أوامر تعسفية للمقاول من توجيب على اإلدارة أال تستغل قصر مدة التقادم، و
وإن . شأا أن حترمه من بعض حقوقه، حبجة عدم اعتراضه عليها خالل األجل احملدد

 تستقر األوضاع، وتتقدم كان قصر األجل الذي حدد املشرع له ما يربره، وذلك حىت
  .األشغال وال تبقى رهينة احتمال قيام املنازعات بشأا حبسب رأينا

  الثاني الفرع
  ةــــور الرقابــــص 

كما أسلفنا فإن مقاول األشغال العمومية خيضع لرقابة اإلدارة املتعاقدة صاحبة 
نفيذ بإصدارها أمر مباشرة املشروع من بداية تنفيذ العقد، إذ اإلدارة هي من تأمر ببدأ الت

األشغال والذي من تارخيه تبدأ احتساب املدة احملددة إلاء األشغال وبالتايل تسليم 
  .املشروع 

سلطة توجيه ورقابة كاملة يف ) املصلحة املتعاقدة ( ولإلدارة املتعاقدة 
ة مقاول األشغال العمومية الذي هو جمرد مساهم يف تسيري املرفق ـــمواجه
لذا فاملقاول ملزم باخلضوع خضوعا كامال  ،)3(واإلدارة هي املدير احلقيقي)2(العام

  .)4( ..."ينفذ بدقة أوامر املصلحة اليت تبلغ إليه"لألوامر اليت تصدرها إليه فهو 

وذه املناسبة، وإعماال من اإلدارة لسلطتها يف الرقابة يف عقد األشغال العامة، 
التنفيذ ويلتزم املقاول باخلضوع يف تباع أسلوب معني فهي تستطيع أن تأمر املقاول بإ

اليت ) صاحبة املشروع " (رب العمل" منلتلك األوامر والتعليمات اليت تصدر منها، 

  . 338ص  ،مرجع سابق، ...  األسس العامة للعقود :  اويمسليمان حممد الط: انظر ـ  )1(                                                        
  .132ص ، 1991 ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،العقد اإلداري يف مبادئ اإلدارية العليا:  مسري صادق: انظرـ  )2(

)3(  -  JEAN MARY AUBY  et  P. BON,  Op Cit,  P 229.  
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 12/4ـ أنظر املادة  )4(
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حتدد تصميما للمشروع وتوجه املقاول أثناء التنفيذ، مما  يشكل عامال وقائيا ضد أخطاء 
  .أو إمهال املقاول بعدم مراعاة أصول التنفيذ الفنية

هر على حسن التنفيذ مبا تقدمه للمقاول من بيانات وتوجيهات تسفهي إذن 
ومتابعة حلني سري العمل ومبا تصدره له من أوامر مصلحية واضحة وحمددة، وتراقب 

من حسن تنفيذ األشغال، وذلك مبا تباشره من متابعة ضمدى التزامه ا، الشيء الذي ي
ألشغال من الناحية الفنية، حىت الحييد عن للمقاول عن قرب فيما خيص كيفية تنفيذ ا

  .التصاميم واملقاسات احملددة
وباختصار فإن لإلدارة املتعاقدة اختاذ ما تراه من إجراءات التوجيه والرقابة وهي 

كما أا ليست حمصورة، بتلك . )1(إجراءات متعددة وخمتلفة باختالف موضوع العقد
شروط وحىت يف هذه احلالة فإن حق اإلدارة الصور اليت تنص عليها بعضا من دفاتر ال

  . )2(ليس حمصورا بتلك الصور فقط

األشغال، كما  ءدبومن صور الرقابة مثال إصدار اإلدارة املتعاقدة األمر للمقاول ب
جيب على املقاول مباشرة األشغال يف اآلجال احملددة يف  "...)3(ورد يف التشريع اجلزائري

  ...".ملهندسأوامر املصلحة الصادرة عن ا
فكما أسلفنا، فإن تنفيذ العقد خيضع إلشراف وتوجيه اإلدارة صاحبة األشغال عن 

  .طريق ممثلها منذ املرحلة األوىل للتنفيذ
وإن كان خضوع املقاول هلذا األمر املصلحي واجبا عليه، إال أن جتاوبه معه 

لعمل وكذلك مرهون بالتزام اإلدارة من متكينه من ذلك، عن طريق تسليمه موقع ا
  .اخلرائط والرسوم أو املخططات، وعموما كل ما يستلزمه البدء يف التنفيذ

                                                        
  . 262ص ،  1959 ،العدد األول ،ود األشغال العامة موضوع نشرة مبجلة العلوم اإلداريةعق:  FLAMانظر فالم  ـ  )1(
  . 288ص ، سابق الرجع امل : عيسى عبد القادر احلسنـ  )2(
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 12/1أنظر املادة ـ  )3(
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ات سري وهي اليت حتدد خط) املهندس( كما أن اجلهة اليت تكلفها اإلدارة بالرقابة 
العمل، ووتريته، وتكييف طرق التنفيذ، وإحداث تغيريات يف العمل املنجز، والوسيلة 

صاحب األشغال ( حية اليت تصدرها اجلهة املكلفة بالرقابة لكل ذلك هي األوامر املصل
Maitre De L`Oeuvre . (  

فاإلدارة املتعاقدة صاحبة املشروع، ممثلة يف اهليئة أو املهندس املكلف مبتابعة 
إجناز كل األشغال، هو الذي حيدد جدول األشغال، أي الفترات أو املدد اليت تستغرقها 

  .) اخل ...التبليط  ،وضع اخلرسانة ، احلفرائفة ط مدة( ه من األشغال ئفطا
شغال العامة، ومساعدو مقاول األ لومتتد سلطة الرقابة لتشمل جمال اختيار العما

إذ متلك اإلدارة سلطة األمر باستبدال بعض األعوان املساعدين إلمهاهلم، أو لعدم امتثاهلم 
رع  اجلزائري وكذا املشرع لألوامر، أو غشهم، أو عدم كفاءم وهو ما تناوله املش

  .السوري و)1(املصري
مراقبة نوعية املواد  هي ،رص أكربحبورمبا  ،ومن املوضوعات اليت تكون حمل مراقبة

املستعملة يف االجناز من قبل املقاول، واليت جيب أن تكون مطابقة  لتلك املنصوص عليها 
) املهندس الذي يتابع اإلجناز ( يف العقد، وإال من النوع الذي حيدده ممثل سلطة الرقابة

فاملواد الين خيتارها املقاول لالستعمال يف تنفيذ األشغال، ال ميكنه استخدامها إال بعد 
ىل غاية انتهاء وتسليم إفقة اوتستمر وجوب املو) . املهندس (فقة اإلدارة عليها امو

 العمل يفخدمة وهذا ما أكده املشرع اجلزائر وهو يتكلم عن املواد املست .)2(األشغال
وال جيوز استخدامها إال بعد إجراء التدقيقات عليها مث قبوهلا مؤقتا من قبل مهندس   "...

  .الدائرة أو املهندس املعماري، أو منتدبيهم بنا على سعي من املقاول 

                                                        
 89من الالئحة التنفيذية للقانون املصري رقم  S/79لها املادة وتقاب. اإلدارية اجلزائري الشروط من دفتر  13/1املادة ـ  )1(

  . 51/2004من القانون السوري رقم  /29واملادة  .1998لعام 
 23/1وكذا املادة .  21/1/1976من دفتر الشروط اإلدارية العامة النموذجي الفرنسي الذي نظمه املرسوم  21/2املادة ـ  )2(

  . املرسوم تمن ذا
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... بالرغم من ذلك القبول وحلني االستالم النهائي لألشغال، يف حال فساد نوعها 
..." رة أو املهندس املعماري رفضها ويقوم املقاول بتعويضها على نفقتهجيوز ملهندس الدائ

  .)1(وهو موقف جنده أيضا لدى املشرع السوري، 

 Suspensionوقد تتخذ سلطة اإلدارة يف الرقابة األمر بتوقيف تنفيذ األشغال 
Des Traveaux  الذي يعين األمر بتأجيل تنفيذ األشغال أو الوقف املطلق هلا. 

شغال هي املدير الفعلي للمشروع فلها أن تبار اإلدارة املتعاقدة صاحبة األفباع
أو تتدخل بعد الشروع يف . تتدخل قبل الشروع يف التنفيذ وتأمر بتأجيل البدء فيها

االجناز وألسباب فنية أو عملية، فتأمر املقاول بتوقيف تنفيذ األشغال بصفة مؤقتة، أو 
خرية يتم فسخ العقد، لذا هو فسخ من جانب واحد ويف هذه احلالة األ. صفة ائية

  .)2(ويقرر من اإلدارة املتعاقدة

أما إذا كان األمر بتأجيل التنفيذ لفترة زمنية معينة، أي توقيفا مؤقتا لألشغال، فهنا 
جيوز للمقاول طلب الفسخ، إذا كان هذا التوقف ميتد ألكثر من سنة حسب التشريع 

ن رغبته يف ذلك كتابيا، ويف خالل أربعة أشهر من تاريخ بشرط أن يعرب ع )3(الفرنسي
املعرب عنه يف دفتر ، وهو ما يتفق مع موقف املشرع اجلزائر تبليغه أمر املصلحة بالتوقف

:  سخفالذي حيدد األربعة أشهر للمقاول كأجل لطلب ال )4(الشروط اإلدارية العامة
ا تعددت أوامر التأجيل و فاقت وذلك بشرط أن تكون مدة التوقف تتجاوز السنة أو إذ

  :يف جمموعها مدة السنة فإذا توفر الشرطان
  .أمر بالتوقف ألكثر من سنة ولو كانت على فترات متقطعة ـ 1
 .تقدمي طلب الفسخ املكتوب خالل أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بالتوقف ـ 2

                                                        
    .السوري اخلاص بنظام العقود للجهات العامة 51/2004ب من القانون رقم ،  فقرة أ 27ملادة انظر اـ  )1(
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 34/1املادة ـ  )2(
  .1976من  دفتر الشروط العامة النموذجي الفرنسي  48/1انظر املادة ـ  )3(
  .1964 اجلزائريدفتر الشروط العامة   من 6، 5، 4، 3،  2،  34/1انظر املادة ـ  )4(
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النهائي بعد  ما جيوز للمقاول أن يطلب التسليم املؤقت لألشغال، مث االستالهنف
  .نتهاء أجل الضمان، وهذا دون اإلخالل حبقه باملطالبة بالتعويض مىت كان له حملإ

قل عن تملصلحي الذي يلزم املقاول بتأجيل التنفيذ مؤقتا وملدة اكما لو كان األمر 
  .  ولكن دون طلب الفسخ. السنة فيجوز له طلب التعويض، مىت حلقه ضرر جراء ذلك

 الرقابة إىل األشغال املنجزة اليت هلا أن تعاينها فإن اكتشف تد حق اإلدارة يفميو
سواء كان قيد اإلجناز أو حىت قبل . مهندسوها فسادا يف البناء جيوز هلم األمر دمه

ال فبحضوره، بعد أن إمر بإعادة بنائه من طرف املقاول املتعاقد، وألااالستالم النهائي مث 
  .يستدعى لذلك  رمسيا
هلدم وإعادة البناء على نفقة املقاول املتعاقد، كما ميكن لإلدارة وتتم عملية ا

وإن كان املشرع مل حيدد أساس املطالبة بالتعويض، فإن . مطالبته بالتعويض عن ذلك
إذا حصل ملهندس الدائرة أو  "إذا رأت اإللتجاء إليه،  د سببا لذلكجتن أاإلدارة ال تعدم 

 أشغال البناء، فيجوز له إصدار أمر مصلحة املهندس املعماري شك بوجود فساد  يف
أو باهلدم وإعادة . باخلراب، سواء كان ذلك أثناء التنفيذ أو قبل االستالم النهائي

إن مل جير املقاول هذه العملية فتباشر . األشغال أو أقسام األشغال املظنون فسادها 
عن تلك العملية عندما  فيتحمل املقاول النفقات الناجتة. حبضوره أو دعوته لذلك رمسيا

تطالب به  إلخالل بالتعويض الذي ميكن أنايكون فساد البناء حمققا ومعترفا به، دون 
  .)1("الدولة

                                                        
من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري، ويؤاخذ املشرع هنا على التعبري الذي إستخدمه حيث مل يوفق يف  26 املادةـ  )1(

طلح واستخدم مص" الشك " بدال من " الظنون"إختيار املصطلحات العربية املألوفة يف التشريع العريب، فاستخدم مصطلح 
  .بدال من اإلدارة " الدولة " ومصطلح "اهلدم " بدال من " اخلراب " 
رمبا كان ذلك لتفادي تكرار املصطلحات، ورمبا كان نتيجة عدم متكنه من مصطلحات وتقنيات التشريع، وذلك حلداثة        

  .عهد
، 1964اإلدارية العامة والصادر يف نوفمرب  وأيا كان السبب فإننا نرى ضرورة مراجعة نص هذا القرار املتضمن الشروط       

  . وذلك من أجل تنقيحه لغة ومضمونا
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املشرع الفرنسي، سواء تعلق األمر باهلدم وإعادة البناء  دوهذا املوقف ذاته جنده عن
دارة من املطالبة من طرف املقاول نفسه أو من الغري ولكن على نفقته، أو يف إمكانية اإل

  .بالتعويض
غري أن ما يعاب على املشرع اجلزائري هو تقريره جواز األمر باهلدم رد شك 

  .املهندس يف فساد البناء
ة البناء، حىت يغلق مإذا كان األحرى به أن يقرر ذلك بعد التأكد من عدم سال

من  50 ه يف املادةالباب أمام التعسف الذي ميكن أن يتعرض له املقاول، حىت مع ما قرر
دفتر الشروط من عرض األمر على املهندس الرئيسي يف حال نازع املقاول يف  رأي 
املهندس الذي قام بالرقابة وأمر باهلدم نتيجة الشك، ألن املهندس الرئيسي ليس جهة 

  .حمايدة
ن تلك اليت ذكرناها أو ،)1(هلا كما أسلفنا رحصوعموما، فإن صور الرقابة ال

  .للرقابة ةذكرها دفاتر الشروط ال تعد صور حصرين اليتلك تثلة هلا فقط وحىت تعترب كأم

راه تبل تبقى اإلدارة املتعاقدة باعتبارها املدير احلقيقي للمشروع حرة يف إصدار ما
من توجيهات وتعليمات للمقاول، الذي عليه أن يقدم ملمثلي اإلدارة من مهندسني 

لالزمة، اليت متكنهم من أداء مهامهم على خري وجه، ومراقبني معينني كافة التسهيالت ا
كأن يسهل هلم دخول مواقع العمل و الورشات  مىت أرادوا ذلك وميكنهم من مجيع 

وما إىل ذلك مما من شأنه أن ميكنهم من القيام مبهنة ..الوثائق والعينات اليت يطلبوا
  .الرقابة املوكولة هلم

تثل لكافة التوجيهات واملالحظات والتعليمات كما على املقاول يف النهاية أن مي
  .شرع هلاواليت يبدوا أو يصدروا مىت اختذت الشكل القانوين الذي حدده امل

                                                        
  : ـ راجع يف صور سلطة الرقابة كال من  )1(

  .440األسس العامة للعقود ، املرجع السابق ، ص :  سليمان حممد الطماويـ       
-  MARCEL WALINE ,  Precis de Droit Administratif, Paris , 1970 ,  P 375.  
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  الثالث الفرع
  حدود الرقابة وآثارھا 

إذا كانت سلطة رقابة تنفيذ عقد األشغال العامة أصيلة، متلكها اإلدارة ألسباب 
  .ق ذكرهمتعددة و أسس متعددة بالشكل الساب

غري حمددة مبا يرد يف دفاتر الشروط العامة  ومظاهرها ()وإذا كانت صورها كثرية
  فهل يعىن ذلك أا سلطة مطلقة من كل قيد؟ مث ما آثار مثل هكذا رقابة؟

  ةــــاق الرقابـــنطـ  1

أي اإلدارة " املصلحة املتعاقدة"إنه وإن كان املشرع قد وسع من صالحيات 
  .جمال إشرافها وتوجيهها لتنفيذ عقد األشغال العامة صاحبة املشرع من

إال أن ذلك جيب أال يفهم على أنه إطالق هلا من كل قيد، بل العكس، فهي 
اية املقاول من تعسف قوامها التوازن بني املصلحة العامة ومح. سلطة حمكومة باعتبارات

سري بيتصل الرقابة فيما الفال جيوز أن تستغل حق  )1(وااللتزام مببدأ املشروعية. اإلدارة
ستعمال السلطة الذي إوإال كانت مرتكبة خلطأ سوء  .)2(املرفق العام موضوع األشغال

لفصل أحد  اال إذا أصدر املهندس املكلف بالرقابة أمرثفم. حتكمه قواعد قانونية
مساعدي املقاول خارج ما نص عليه دفتر الشروط اإلدارية العامة، أي لغري سبب يتعلق 

فإن ذلك يعد جتاوز للسلطة، جيوز معه ) أو لعدم أمانته أ ولعدم أهلية هلعصيان (ملرفق با
ستعمال السلطة من إللمقاول رفع أمره إىل الفضاء طالبا إلغاء هذا األمر بسبب إساءة 

    .    )3(قبل اإلدارة

                                                        
  . 221العقود اإلدارية،  املرجع السابق، ص :  أنس جعفرـ راجع  )1(
  .  13املرجع السابق، ص :  راهم حممد عليابـ راجع  )2(
  .  792، ص  1955مبادئ اقانون اإلداري، اجلزء الثاين، القاهرة :  توفيق شحاتهـ  )3(
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وجوب صدورها من السلطة أو اجلهة  )1(وابط األوامر املصلحيةلذلك فإن من ض
املهندس، أو العون الفين، أو مكتب الدراسات (ة، ومن الشخص املخول بذلك املختص

فال حيق ألي ممثل عن اإلدارة يقوم بزيارة تفقد ملواقع العمل أن . )املكلف مبتابعة األشغال
  .يصدر أوامر وتعليمات أو توجيهات للمقاول
يب مع محلها الشكل الكتا) كما جيمع الفقه(كما أن هذه األوامر حدد هلا املشرع 

  .لتاريخ ورقم اإلصدار ووجوب تسجيلها بالدفتر املخصص مع تبليغها للمقاول املتعاقد
كل هذا من أجل إعطاء الضمانات لصدورها بشكل سليم، وحىت تتاح للمقاول 

أو االستناد إليها يف طلب التعويض، القضاء  مماأ فيها، نفرصة التظلم منها، أو الطع
  .حبسب احلال

السابقة فإنه ال جيوز أن تتعدى الرقابة حدود اإلشراف والتوجيه،  القيود إضافة إىل
ذلك هو اخلروج من  ىوتصل إىل حد التعديل يف بنود العقد موضوع التنفيذ، ألن مقتض

تدخلها مثال يف جمال مراقبة مدى سالمة املواد يتعدى ن كأ. نطاق وحدود سلطة الرقابة
ستبدال نوع إاألمر يف  تك املنصوص عليها يف العقد، إىلاملستعملة يف التنفيذ ومطابقتها ل

احلالة، تكون قد تعدت سلطة  ذهألا يف ه. تلك املواد بأخرى غري تلك املتفق عليها
  . )2(التوجيه إىل التعديل يف شروط العقد الذي سيأيت بيانه

اقد، وعموما فإن على اإلدارة املتعاقدة أن تضع يف احلسبان وضعية املقاول املتع
ابة مساهم يف تسيري املوفق العام، أي أنه معاون الذي يعترب يف عقد األشغال العامة مبث

   .)3(هلا

  

  

                                                        
  . وما بعدها  166املرجع السابق، ص :  عبد عيسىرياض ـ راجع القيود اليت ترد على سلطة الرقابة عند  )1(
  .وما بعدها  14املرجع السابق ص :  ابراهيم حممد عليـ راجع  )2(

)3( ـ  F. LORENS : Contrat D'entreprise En Marché De Traveaux Public Paris 1981. P. 347. 
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  ةـــــار الرقابــــآثـ  2

رار ضولية على األؤإن خضوع املقاول لألوامر املصلحية اليعفيه من املس
ومل . )1( عنيو مواملخالفات اليت قد يتسبب فيها أو يرتكبها جراء قيامه باألشغال على حن

ذرع بعدم معارضة اإلدارة تأي الميكنه أن ي. ة ذلكرة إىل خطويتنبهه اجلهة الرقاب
وكل ذلك . له للكف عن ذلك ااملتعاقدة على األسلوب الذي انتهجه أو عدم تنبيهه

وتنتفي فقط  .ورلية، ال أمام اإلدارة وال يف مواجهة الغريؤاليعد سببا لإلعفاء من املس
  .املقاول إذا أثبت أن الضرر احلاصل كان نتيجة تطبيقه ألمر اجلهة الرقابية ولية ؤمس

ن ممارسة اإلدارة لسلطة الرقابة بإصدار أوامر وتوجيهات تتعلق بالتنفيذ، ال يتولد إ
عنه بشكل آيل احلق يف التعويض بالنسبة للمقاول، بل إن ما قد يلحق باملقاول من ضرر 

ملخاطر العادية واملتوقعة منه أثناء توقيعه العقد كما أسلفنا،  من اعتربجراء ذلك التدخل ي
  :إال يف حالتني وفقا للقواعد العامة "املبدأ"وال يستبعد هنا 

حالة اخلطأ املنسوب لإلدارة يف صوره املختلفة كأن تتأخر يف إصدار األمـر   ـ 1
 .ملبالبدء يف التنفيذ ملدة تتجاوز املعقول، أو تتأخر يف تسليمه موقع الع

وحالة اخلطأ الناتج عن التعسف يف استعمال السلطة، والذي ختضـع فيـه     ـ 2
 .)2(اإلدارة للرقابة القضائية

ولية اإلدارة التعاقدية يف ؤطرح نفسه هو عن مدى مسيغري أن التساؤل الذي ـ 
وذلك ألن مهمة . ؟ حالة ما إذا تأخرت يف إجراء الرقابة أو ممارستها بطريقة معينة

  : تضمن أمراناإلشراف ت
إدارة األعمال وتعين إصدار األمر للمقاول باستعمال أدوات معينة واتباع ـ 

طريقة ما حمددة يف التنفيذ، وجيب على املقاول االلتزام بأوامر رب العمل اليت تعترب مبثابة 

                                                        
)1( ـ  DELAUBADERE : Traité Elimentaire De Droit , Op . Cit. P 301. 

  .15، ص  2املرجع السابق، جزء :   حسني درويش عبد العال: ـ راجع  )2(
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وقائي ضد أخطاء وإمهال املقاول مبا تقدمه من توجيهات وبيانات ضرورية حلسن عمل 
  .ا توجهه له من أوامر مصلحية واضحة وحمددةسري العمل مب

أما مهمة الرقابة فتنحصر يف املالحظة واملتابعة عن قرب من قبل اإلدارة ـ  
 .لكيفيات تنفيذه العمل من الناحية الفنية

إصدار األوامر املصلحية إىل املقاول، ويف  إىل وعلى هذا فيتعني عليها أن تبادر
مهلت وقصرت يف ممارسة سلطة الرقابة، اليت كانت عن ذلك، فهي قد أ هاحال تقاعس

ويف هذا يرى بعض الفقهاء أنه  ،ستجنب املقاول الوقوع يف املخالفة أو اخلطأ يف التنفيذ
الرقابة يف تنفيذ عقد األشغال  ولية اإلدارة التعاقدية على عيب ؤال مانع من إقرار مس

  .العامة
الرقابة واإلشراف لضمان التنفيذ اجليد إلتزام حقيقي ب اإلدارة يقع على عاتقهذا و

وهذا العمل من . أصال أو إجنازها بشكل سيء حىت تتجنب عدم إجناز األشغاللألشغال 
    .)1(وليتهاؤقبل اإلدارة يشكل خطأ يستدعي مس

 
 
  الثاني المبحث

  )2(ةنفردباإلرادة الم سلطة التعدیل 

يف  هكرناذى ذاحملدد النطاق ال نعإذا خرجت سلطة الرقابة على تنفيذ العقد 
الفصل السابق، فإن اإلدارة تدخل يف نطاق ممارسة سلطة أخرى، هي سلطة التعديل من 

  .جانب واحد
ولقد أشرنا إىل أن معيار التمييز بني السلطتني ليس معيارا شكليا، ولكنه معيار 

  .موضوعي 
                                                        

  .221مرجع سابق ص :  محدي علي عمر/راجعـ  )1(
         

  .وما بعدها 77ص رجع السابق ، امل، ...:  عبدالعزيز عبداملنعم خليفة /ـ راجع  )2(
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ها؟ مث وعليه فإن التساؤل املطروح هو عن مضمون هذه السلطة وموقف الفقه من
  .ما أساسها القانوين؟ وأخريا ما نطاقها والصور اليت جتسدها؟ 

  األول مطلبال
  مفھوم سلطة التعدیل وموقف الفقھ منھا 

إذا سلمنا بأن معيار التمييز بني سلطيت الرقابة والتعديل، ليس معيارا شكليا ولكنه 
على حدة معيار موضوعي، فإن مضمون سلطة التعديل يكون بالبحث يف كل واقعة 

كون بصدد سلطة التعديل إذا قامت اإلدارة املتعاقدة بتعديل املعطيات اجلوهرية نف
أي إذا جتاوزت نطاق اإلشراف والتوجيه،كأن تقرر مثال . املنصوص عليها يف العقد

إحالل مواد خمتلفة عن املواد املتفق عليها يف التنفيذ، فتكون بذلك تعدل شرطا من 
  .شروط العقد

فهوم سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي لعقد األشغال العامة، جيب ولتحديد م
  .ريالتمييز بينها، وبني نظرية فعل األم

 
 
 
 
  األول الفرع

  التمییز بین سلطة التعدیل االنفرادي 
  ونظریة عمل األمیر 

هو هل هناك فصل واستقالل ،إن التساؤل املطروح، وهو يف رأينا تساؤل مشروع 
أم أن . ديل االنفرادي للعقد اإلداري بشكل عام ونظرية فعل األمري؟بني سلطة التع

  .املفهوم الواسع للنظرية حيتوى سلطة التعديل االنفرادي للعقد كإحدى تطبيقاا؟
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يرى : والواقع أن اإلجابة على هذا التساؤل مل تكن موحدة، بل ورد ا اجتاهان 
ينما تقتصر تصرفات اإلدارة املتعاقدة ح" فعل األمري"جانب من الفقه أننا نكون بصدد 

أي أن التصرف  .)1(على ممارسات بعيدة عن نطاق االلتزامات التعاقدية  اليت ترتبط ا
الذي يصدر من اإلدارة، التصدره بصفتها اإلدارة املتعاقدة صاحبة املشروع، وإمنا 

يل االنفرادي، فهي أما سلطة التعد. بصفة أخرى العالقة هلا بكوا متعاقدة أم ال هتصدر
  .ممارسة عادية مستمدة من العقد، ومتارسها بصفتها اإلدارة املتعاقدة

باعتبار أا فكرة خمتلفة، وبعيدة عن جمال " فعل األمري"وعليه خترج عن مفهوم 
فإن جمال تطبيق نظرية فعل . فبحسب أصحاب هذا الرأي". فعل األمري"تطبيق نظرية 

وإجراءات تنظيم . ري متعلقة بالتعاقد، كإجراءات الضبطاألمري، هو االختصاصات الغ
املرفق العام، اليت تتخذها اإلدارة املتعاقدة، واليت قد تكون انعكاساا مؤثرة على شروط 

وعلى عكس ذلك يرى جانب آخر من الفقه، أن . تنفيذ العقد الذي أبرمته ذات اإلدارة
  .)2("الصور النموذجية لعمل األمري  إحدى"سلطة التعديل االنفرادي للعقد ما هو إال 

ا أن تعدله بشكل غري مباشر هميكن كماالعقد بشكل مباشر،  تعدلفاإلدارة ميكنها أن 
  .وذلك عن طريق اختاذ إجراءات تتعلق مبوضوع آخر، ولكنها تؤثر على موضوع العقد

ثر فهما طريقتان حتققان ذات النتيجة، والتمييز بينهما هو عمل نظري فقط وال أ
مع ما  ،له من الناحية العملية، فيما خيص التعويض وأثر الضرر بالنسبة للمقاول املتعاقد

  .ز بني الصورتني من صعوبةييف التمي
فبحسب هذا الرأي، فإن تدخل اإلدارة املتعاقد بالزيادة أو النقصان يف التزامات 

. ب عدم تضييق جمال تطبيقهااملقاول املتعاقد معها، تعترب تطبيقا لنظرية عمل األمري اليت جي
وألن كل اإلجراءات اليت تتخذها اإلدارة املتعاقدة، واليت تستدعى التعويض، فإن هذا 

  . 227ص رجع السابق ، امل:  عمر علي محدي/راجعـ  )1(                                                        
  . 574املرجع السابق ، ص :  سليمان حممد الطماوي/راجعـ      

  . 228ص رجع السابق ، امل:  عمر علي محدي/راجعـ  )2(



  )اإلدارة صاحبة المشروع ( أثر عقد األشغال العامة على اإلدارة المتعاقدة : القسم األول 
 

 59

التعويض حيكمة نظام قانوين واحد بغض النظر عن موجباته، سواء كان املساس بشروط 
  .فشروط التعويض هي واحدة يف كال احلالتني. العقد مباشرة أو تأثرها بشكل غري مباشر

ولذلك فإن تدخالت اإلدارة املتعاقدة واليت يكون هلا تأثري على شروط تنفيذ العقد 
  . )1(تعد عمال من أعمال األمري

وحنن نرى بأن نظرية فعل األمري، وسلطة التعديل االنفرادي لشروط العقد من قبل 
ا اإلدارة املتعاقدة، مها فكرتان متقاربتان بل ومتداخلتان بعض الشيء، وذلك كو

وأن كل منهما سيتوجب التعويض ). املتعاقدة(يصدران عن اإلدارة صاحبة األشغال 
  .للمقاول عما حلقه من ضرر

ولكن وحىت و إن كان نظام التعويض موحد كما يقول من يرى أن التعديل هو 
إال أما خيتلفان من حيث أن سلطة التعديل هو .  أحد الوجوه التطبيقية لفعل األمري

به اإلدارة املتعاقدة شروط العقد يف حد ذاته وبشكل مباشر أي هو  فستهدإجراء ست
ال تقصد به اإلدارة املساس بشروط . أوسعإجراء خاص يف حني أن فعل األمري هو إجراء

ب يكون بقصد حتقيق هدف أكرب أو لتنفيذ العقد، وإمنا حيدث ذلك عرضا ويف الغا
  .مصلحة عامة أهم

من أن نظرية فعل األمري وسلطة التعديل خيتلفان، من  )2(أما ما ذهب إليه البعض
وب تأثري كل منهما على تنفيذ العقد، فتؤثر سلطة التعديل على شروط  حيث أسل

التنفيذ بشكل مباشر، يف  حني أن نظرية فعل األمري تؤثر عليها بشكل غري مباشر ـ  
فق عليها، فهي كون وهو ما نتفق معه  ـ أما نقطة االختالف الثانية، واليت ال نوا

التعويض يف حال فعل األمري يكون عن عمل مشروع، أما يف التعديل االنفرادي فيكون 
بناء على خطأ اإلدارة فنحن ال نتفق مع ذلك ألن التعويض يف كال احلالتني يكون بدون 
خطأ كمبدأ عام، إال إذا ثبت عدم مشروعية تصرف اإلدارة، وهو ما ميكن أن حيدث 

 تال احلاأيضا يف كال
                                                        

  . 574مرجع السابق ، ص    ا....االسس العامة:  سليمان حممد الطماويـ  )1(
  .وما بعدها  229ص رجع السابق ، امل:  عمر علي محدي/انظرـ  )2(
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  الثاني الفرع

 اإلنفرادي موقف الفقھ من سلطة التعدیل
  )باإلرادة المنفردة(

يهيمن مبدأ القوة امللزمة للعقد على عقود القانون اخلاص ومنها عقد املقاولة، وهو 
وبناء عليه فال جيوز ألحد الطرفني " العقد شريعة املتعاقدين"ما يعرب عنه املبدأ املعروف 

  .)1(العقد إال مبوافقة الطرف اآلخرتعديل شروط 

إن القوة امللزمة للعقد يف القانون اخلاص هي الضامن إلستقرار العالقات " 
القانونية، وهي أساس ال غىن عنه للثقة يف املعامالت، وبالتايل الميكن تعديل الشروط 

  .)2(" ...ود العقدية أو إائها، إىل مبوافقة الطرفني، وهذا هو مبدأ ثبات واستقرار العق

العقد شريعة " )3(وقد عرب املشرع اجلزائري على ذلك يف القانون املدين صراحة 
ه والتعديله إال بإتقان الطرفني، أو لألسباب اليت يقررها ضاملتعاقدين، فال جيوز نق

  ".القانون
وخالفا ملا سبق فإن العقد اإلداري ال يتمتع ذه القوة اإللزامية يف مواجهة اإلدارة 

ميكن لإلدارة تعديلها، أي تعديل  )4(املتعاقدة فالعقد اإلداري ينشئ عالقات مرنة
على حنو مل تكن معروفة وقت إبرام العقد، وذلك ألن العقود ) املقاول(التزامات املتعاقد 

اإلدارية بشكل عام ومنها عقد األشغال العامة مرتبطة باملرافق العامة اليت حيكمها وجوب 
حتقيقا للمصلحة، وقابليتها للتعديل وفقا للمستجدات   ظام واضطرادبانتاستمرار سريها 

  .اليت يعد تعاقد املقاول مع اإلدارة قبول منه باملسامهة يف حتقيقها
  . 540آثار اإللتزام ، الوسيط ، اجلزء األول، ص :  رزاق السنهوريعبدال/انظرـ  )1(                                                        

  .251جملة العلوم اإلدارية، املرجع السابق ، ص :  فالم: أنظر  ـ  )2(
املعدل واملـتمم ،   26/09/1975الصادر بتاريخ  75/58من القانون املدين اجلزائري الصادر باألمر رقم  106أنظر املادة ـ  )3(

  .مبدأ سلطان اإلرادة" ذيب"اء على القاعدة بذات املادة وذلك حني يتدخل املشرع بنص قانوين بدافع وقد ورد إستثن
، 1996سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري وضمانات املتعاقد يف مواجهتها، دار النهضة العربيـة  :  عمر حلمي /انظرـ )4(

  .9ص
  . 196املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عيادـ /     
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لعقد، لى للذلك فإن سلطة اإلدارة يف التعديل تكون مقيدة بتحقيق اهلدف األص
  .لسلطةالذي يضمنه املشرع بفرض شروط حتول دون سوء استخدام هذه ا

وألن سلطة التعديل هذه تعد أخطر السلطات اليت متلكها اإلدارة املتعاقد يف 
ينكر على  )1(مواجهة املقاول ألا  تتعلق بالقوة امللزمة للعقد، فإن هناك جانب من الفقه

  .اإلدارة هذه السلطة
  االتجاه الفقھي المنكر لسلطة التعدیلـ  1

سلطة اإلدارة يف تعديل شروط العقد بإرادا إذا كان السائد حاليا هو التسليم ب
يرون غري ذلك . )2(وإن كانوا قلة. املنفردة فإن هذا املوقف كان له يف السابق خصوم

فينكرون هذا احلق على اإلدارة، البعض منهم بشكل مطلق ، والبعض اآلخر بشكل 
ك يف حيث يقتصر على بعض العقود أو على بعض شروطها، وهناك من يشك، )3(جزئي

  :أساس ذلك على النحو التايل
بعض الفقهاء ينكرون على اإلدارة احلق يف إدخال أي تعديالت  :اإلنكار المطلقأ ـ 

  .على بنود العقد من جانب واحد، ما مل تستند إىل نص صريح يف العقد أو يف القانون
  :قواعد أساسية ومنها )4(فالعقد يتمتع بقوة إلزامية، تتضمن أربع

 üقود ال ميكن تعديلها بإرادة أحد األطراف منفردة، ولو كـان سـلطة   أن الع ـ
  .عامة وينطبق هذا على العقود مبعناها الضيق، دون االتفاقات اليت التعترب عقودا

  . 416، املرجع السابق، ص ... األسس العامة :  سليمان حممد الطماوي /انظرـ )1(                                                        
)2(  -  A. MAHIO : Cour D'institutions Administratif , O P U , 3emme edition,1981 , P 250.  
)3(  -  DELAUBADERE : Traite élémentaire de droit administratif  Op Cit P 303.  

حول سلطة اإلدارة يف تعديل شروط العقد اإلداري بإرادا املنفـردة، جملـة العلـوم    :  مصطفى كمال وصفيراجع ـ  )4(
  .وما بعدها 143، ص 1971اإلدارية، العدد األول، القاهرة 

ف مـن  أن العقود اإلدارية ختتل: ـ حيث يذكر الكاتب إىل جانب القاعدة األوىل ، ثالث قواعد أو أصول أخرى هي        
ومنها ما هو جيمع بـني  ) عقد التزام ( ومنها ذات طبيعة تنظيمية ) عند توريد ( جانب تطبيقها ، فمنها ذات طبيعة ذاتية 

القاعدة الثانية أن األسس اليت عزى إليها بعض الفقهاء حق التعديل ليست صـحيحة،  ) . عقد األشغال العامة ( اإلثنني 
أن العقد أضيق من االتفاق، وإن كان جيوز املساس مبا هـو  : والقاعدة الثالثة . تلك فالتعديل يرجع إىل أمور أخرى غري 

  ...متفق عليه، فاألمر ليس كذلك بالنسبة ملا هو متعاقد عليه
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ü ـ إذ أن العقد مبعناه احلقيقي هو عمل يقوم على سلطان اإلرادة وحرية التعاقد،  ـ
  .ا مبقتضى أحكام بنودهويولد التزامات يف ذمة كل من صار دائنا أو مدين

خترجان عن سلطة ) احلقوق املالية املكتسبة(و ) حرية التعاقد(وكال األمرين 
اإلدارة وال جيوز أن تكون حمال المتيازاا، أو حمال إلصدار قراراا، وإال كان ذلك 

ألن أمر احلريات العامة موكول تنظيمه . حلريات الشخصيةمن ااعتداء على حرية 
سطة القوانني، وليس لإلدارة، وإن جاز هلا أحيانا أن جتري بعض التصرفات للمشرع بوا

  .)1(اليت تتعلق ذه احلريات، فهي تكون حتت إشراف ورقابة القضاء

سري ا اخلواص مادام القانون مل يضعها ي فاإلدارة إذن تسري بذات القواعد اليت 
  .يف حالة ممتازة

  : )2(ا الطرح يف فرنسا يذكر الفقه كل منومن أبرز الكتاب الذين دافعو على هذ
L'huillier.  . Benoit  أن سلطة التعديل هي فكرة ابتدعها هؤالءحيث يرى ا

الفقهاء بناء على تفسريهم اخلاطئ لقرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية ترامواي مرسيليا 
Tramways  امللتزم الذي قضى فيه بأحقية إدارة النقل يف إدخال تعديالت على عقد

بأن تفرض عليه زيادة عدد دورات أكثر من تلك املنصوص عليها يف دفتر . معها
الشروط ففسره الفقهاء على أن القضاء قد بين ذلك على أساس ما متلكه اإلدارة من 

  .سلطة عامة بناء على هيمنتها على املرافق العامة
تر الشروط أن جملس الدولة أسس ذلك على دف L'huillierيف حني كما يقول 

اخلاصة بالسكك احلديدية، الذي خيول املديرية سلطة حتديد جدول مواعيد القطارات، 
  .وأن جملس الدولة توسع يف تفسري ذلك النص مما خيدم اإلدارة يف التعديل

  . 144املرجع السابق، ص  :  مصطفى كمال وصفي /راجعـ )1(                                                        
  : راجع كل من ـ  )2(

  .199املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عبادـ      
  . 416، املرجع السابق، ص ... األسس العامة :  سليمان حممد الطماويـ      

-  DELAUBADERE : Traite élémentaire de droit administratif  Op Cit P 303. 
-  A. MAHIO : Op Cit , P 250 . 
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وعليه فباستثناء وجود نص صريح جييز التعديل، فإن العقود اإلدارية تلزم أطرافها، 
  .كسائر العقودأي أا تتمتع بقوة إلزام 

مل ، )1(وما يؤكد هذا حبسب رايه هو أن مفوض الدولة يف القرار املشار إليه
يتطرق إىل وجود سلطة عامة لإلدارة يف هذا الشأن، بل سلطة الئحية تستند إىل قانون ، 

  .جيب تطبيقها يف حدود فقط

يلية ، مل يكن مقنعا وواجه ردودا تفصL'huillierغري أن  ما ذهب إليه الفقيه 
ميكن أن نلخص نتيجتها يف أن ما يقول عنه عن وجوب النص صراحة على إمكانية 

" التعديل، هو شرط متوفردائما يف عقود اإلدارة العامة، ففي قرار جملس الدولة يف قضية 
الذي يستند إليه، فإن كراسة الشروط اخلاصة بالتزام القطارات ، " ترامواي مرسيليا 

. حتديد جدول زمن خدمات القطارات، أي حق تنظيم املرفقتنص على حق املدير يف 
وسلطة تنظيم املرفق تتضمن بالتبعية سلطة تعديل نصوص العقد اخلاص به، وهو ما 
حصل فعال وذلك ألن شروط العقد الميكن أن تشكل حائال متنع اإلدارة من مباشرة 

  .سلطاا اليت تقررها هلا القوانني واللوائح
ليس بعيدا عن الرأي السابق،  :   ئي أو اإلقرار المشروط لحق التعدیلاإلنكار الجزب ـ 

يرى بعض الفقهاء أن اإلدارة المتلك سلطة تعديل العقد من جانب واحد، إال يف شق 
الشروط التنظيمية فقط، ويؤكدون القوة اإللزامية لبنود العقد، وأن العقد اإلداري مثله 

 صنف واحد من األعمال والتصرفات القانونية، مثل العقد املدين، فكالمها ينتمي إىل
وتترتب عليها نفس اآلثار، باستثناء تلك الشروط الالئحية يف عقد اإللتزام اليت جيوز 
لإلدارة تعديلها يف أي وقت، وسلطة اإلدارة هنا هي سلطة الئحية المتس الشروط 

ب أصحاب هذا الرأي فحس )2(للملتزماملتعاقد عليه، بل هي تنصب على املركز التنظيمي 
فإن اإلدارة املتعاقدة هلا أن تعدل إستثناء فقط يف عقدي اإللتزام واألشغال العامة، نظرا 

ـ وما بعدها ، كما أورد قر.  200املرجع السابق، ص  :   أمحد عثمان عباد: ـ أورده  )1(                                                         الفقيـه   اارات أخرى يستند إليه
L'huillier   لس الدولة، يتناقضان حسب رأيه وفكره التعديل اإلنفـرادي لدعم رأيه املنكر حلق التعديل، فيذكر قرارين

  .لعقود اإلدارة
)2(  -  DUGUIT : Traité  de Droit Constitutionnel, 3emme edition,T3, P 434.  
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ويكون ذلك يف ، )1(للطبيعة اخلاصة لكل منهما، واليت جتمع بني الذاتية والتنظيمية
على  الشروط التنظيمية فقط، لتعلقها بتنظيم املرفق العام الذي يرد عليه التعديل وليس

  .)2(العقد

ستمده من العقد كامتياز تفحق التعديل الذي متارسه اإلدارة يف هذين العقدين، ال
هلا، بل تستمده من سلطتها يف تنظيم املرافق العامة اليت هي قابلة للتعديل، وهي متثل يف 
، العقد مراكز قانونية موضوعية، أما املراكز الشخصية يف العقد فتمثلها الشروط التعاقدية

  .وهي حمصنة يف مواجهة اإلدارة، ملا تكتسبه من ثبات، نتيجة ثبات القوة امللزمة للعقد
داري، االوكما يبدوا فإن القائلني ذا الرأي، مييزون بني نوعني من شروط العقد 

الشروط الالئحية أو التنظيمية ، واليت تتعلق أساسا بتنظيم املرفق، وهذه يرد عليها حق 
متليه ضرورة التغيري، وهو ما يتفق مع قابلية املرفق للتبديل والتغيري وفقا  التعديل الذي قد

  .للمستجدات، هذا من جهة

ومن جهة أخرى هناك الشروط التعاقدية اليت الجمال للمساس ا من جانب 
واحلقيقة أن مضمون هذا التعديل وجوهره هو ما تبناه الفقه الذي يقر . اإلدارة منفردة
  .)3(دارة بسلطة التعديل اإلنفرادييف أغلبيته لإل

  المؤید لسلطة التعدیلالفقھي اإلتجاه ـ  2

بعكس اإلجتاه السابق يرى أصحاب هذا الرأي، بأن سلطة التعديل اإلنفرادي 
املخولة لإلدارة تعترب إحدى صفات العقد اإلداري بشكل عام، بل وهي عنصر من 

د من قوة ملزمة يف القانون املدين، ألن العق عناصره األساسية، الذي يقابل ما يتمتع به
  .اإلدارة طرف غري عادي يف العقد اإلداري، مبا يستهدفه من حتقيق املصلحة العامة

  . 144ملرجع السابق، ص ا :  مصطفى كمال وصفيـ  )1(                                                        
)2(  -  GASTON JEZE : Le Régime Juridique du Contrat Administratif, R D,  P. 1945. 

  . 210 املرجع السابق ، ص:  أمحد عثمان عياد أوردهـ          
  .وما بعدها 35، املرجع السابق، ص ... سلطة اإلدارة  :  عمر حلمي أنظرـ  )3(
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وهذا الرأي هو ما مييل إليه أغلب فقهاء القانون اإلداري، ومنهم على سبيل 
ليقه على كتاب القانون اإلداري، يف تع صفهكما ي" العميد هوريو " ما قاله  ،)1(املثال

ويقصد بأن كل ، )2(" إن كل عملية إدارية هي عملية إحتمالية"قرار الس الدولة 
. عملية تطلقها اإلدارة ليس بالتأكيد أا تنتهي إىل ما هو مقرر هلا وبالشكل املخطط هلا

بل حيتمل أن يطاهلا تأجيل أو تعديل ورمبا وقف تنفيذ، وكل ذلك حسبما يقتضيه الصاحل 
  .العام

أيضا من الفقهاء الذين يرون بأن سلطة تغيري شروط العقد، هي قاعدة تشمل و
: " مجيع عقود اإلدارة ودون حاجة للنص عليها ال يف القانون وال يف بنود العقد،  الفقيه 

، الذي يرى بأنه الميكن القول بوجود حقوق مكتسبة للمتعاقد مع Pequignotبيكينيو 
ف عقبة أمام سلطة وحق اإلدارة يف تعديل شروط العقد، ميكن أن تق) املقاول(اإلدارة 

فاإلدارة هلا أن تغري شروط العقد املتعلق باملرفق العام، . مبا يتالءم وما ميليه الصاحل العام
وهذه فكرة مرنة متيز العقد اإلداري عن العقد يف القانون اخلاص الذي حيكمه مبدأ 

  .الثبات والقوة امللزمة
الذي يرى سلطة  DELAUBADEREهب الفقيه دولوبادير ويف ذات اإلجتاه ذ

اإلدارة يف إاء العقد قبل مدته وسلطتها يف تعديل شروطه وزيادة أعباء املتعاقد معها، 
  .وكل هذا ، مىت دعت ضرره إشباع احلاجات العامة لذلك

وهذا التعديل اإلنفرادي بنظره، يعترب أحد عناصر النظرية العامة للعقود اإلدارية 
اليت متيزها عن نظام القانون اخلاص، لذلك فإن إشارة العقد إىل سلطة التعديل، اليعين أنه 
ينشؤها، وإمنا هو بذلك يكشفها فقط، وينظم شروط إستخذامها، وما قد يترتب عليها 

                                                        
  .وما بعدها  17، املرجع السابق، ص ... سلطة اإلدارة :  عمر حلميصها الدكتور جمموعة آراء خلـ  )1(
  :تعليق أشار إليه كل من ـ  )2(

  ،  املرجع السابق ، ص ...سلطة اإلدارة :  عمر حلميـ      
 .195املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عبادـ      
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تغليب " فسلطة التعديل أيدها وأكدها القضاء إستنادا منه على مبدأ  .)1(من تعويضات
  " .الصاحل العام 

" ذلك فالعقود اإلدارية ليست مقيدة بطريقة جامدة بالنصوص التعاقدية، وقاعدة ل
  ".العقد شريعة املتعاقدرين 

وعموما فالرأي السائد هو الذي يؤكد على أن لإلدارة، سلطة التعديل اإلنفرادي 
تتمتع فيها ، )2(لعقد األشغال العامة حمل دراستنا وأن هذه السلطة هي سلطة أصيلة

، )3(إستقالال ودون حاجة لنص قانوين أو أو إتفاقي يقررها، وهي من النظام العام اإلدارة
  .يقع باطال كل إتفاق بالتنازل عنها

وسلطة التعديل وإن كانت تشمل مجيع العقود اإلدارية، إال أا تبدو يف أبرز 
  .)4(مظاهرها فيما يتعلق بعقد األشغال العامة

عقد األشغال العامة التنقطع، خاصة إذا كان والواقع أن حاجة اإلدارة لتعديل 
تنفيذه طويل األمد، أي يستغرق وقتا طويال، من حيث الزمان، فتجد اإلدارة نفسها 

لتعديل الرسومات والتصاميم والشروط اخلاصة بالتنفيذ، ألن اإلدارة الميكنها  )5(حتتاج
مل تنفيذ تنفيذ األشغال أن تدع املقاول يك" القوة امللزمة للعقد "بدعوى اخلضوع ملبدأ 

  .)6(املتعاقد عليها وفقا لشروط مل تعد تتفق والصاحل العام

                                                        )1(  -  GEORGES VEDEL :  Droit Administratif , 4emme edition, PARIS, 1968, P 223. 
       - JEAN MARY AUBY ET  P/ BON, … Op Cit , P 230 . 

  . 83 املرجع السابق ، ص:  مخيس السيد إمساعيل: وكذلك ـ 

، ص  1975سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، عني مشـس   :  عبدالعزيز الفحام/راجع كل من ـ  )2(
86 .  

  .192، املرجع السابق، ص ... األسس العامة :  حممد سعيداينـ      
  .37املرجع السابق، ص  :  إبراهيم حممد علي  /راجعـ )3(

  . 225املرجع السابق، ص :  محدي علي عمرـ      
  .93املرجع السابق، ص :  حسني درويش عبدالعالـ  )4(
 13العلوم اإلدارية، السنة  اإلداري بإراداا املنفردة، جملةروط العقد سلطة اإلدارة يف تعديل ش:  مصطفى كمال وصفيـ  )5(

  .134العدد األول، ص 
عن مؤمتر عقود األشغال العامة، جملسة العلوم اإلدارية ، املرجع السـابق،  )  موريس أندريه فالم ] ( فالم [ تقرير  أنظرـ  )6(
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والواقع أن املشرع يكرس هذا اإلجتاه الفقهي الغالب الذي يقرر حق وسلطة 
  .اإلدارة املتعاقدة يف نعديل شروط تنفيذ عقد األشغال العامة

ما، ميكن أن حتدثه اإلدارة  إىل أن تعديال )1(ويف هذا الصدد أشار املشرع اجلزائري
يف عقد األشغال العامة سواء بالزيادة أو النقصان يف حجم األشغال، أو إنقاص كمياا 
أو حىت تعديل يف أمهية األشغال، وكانت هذه اإلشارة يف دفتر الشروط عند تناوله 

وقد كان املشرع املصري والسوري أكثر صراحة يف تقرير سلطة . أحكام األسعار
  .)2(ديلالتع

وال خيتلف موقف املشرع الفرنسي يف ذلك فيما قرره يف دفتر الشروط النموذجي 
الذي يسمح لإلدارة بالتعديل يف حجم األشغال بالزيادة يف  17و  16، 15يف مواده 

أو بالنقصان، ولكن دون أن حيدد نسبة لذلك، كما جييز هلا أن تعدل يف  %10حدود 
  .)3(أمهية األشغال

  انيالمطلب الث
  األساس القانوني لسلطة التعدیل، ونطاقھ 

إذا كان الفقهاء قد إختلفوا حول حق اإلدارة يف تعديل تنفيذ عقودعا اإلدارية 
املنكر حلق ( بشكل إنفرادي، فإن هذا اإلختالف اليشمل عقد األشغال العامة، إذ الكل 

يف تعديل تنفيذ عقد جيمع على سلطة وحق اإلدارة صاحبة املشروع ) التعديل واملؤيد له 
األشغال العامة، وإن كان لكل منهم األساس الذي يبين عليه هذا التأييد،أو التقرير، كما 

  .حيدد له إطارا ميارس يف نطاقه واليتعداه
                                                                                                                                                                             

  .251ص 
  .1964ط اإلدارية العامة اجلزائري ، دفتر الشرو31، 30، 29: أنظر املواد ـ  )1(
حيـق للجهـة   "  78املتعلق باملناقصات والزيادات السابق اإلشارة إليه، املادة  98/89أنظر التعبري القانوين املصري رقم ـ  )2(

  ... ".اإلدارية نعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقصان 
حيق للجهة اإلدارية أن تطلب إجرء : "... السابق اإلشارة إليه  51/2004م من القانون السوري رق 17/2ـ وكذلك املادة     

  ... ".أي تعديل 
)3(  -  F.LORENS : Op Cit, P 449.  

      -  DELAUBADERE : Op Cit , P349 . 
      - JEAN MARY AUBY ,/ P BON … Op Cit , P 231 
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  األول الفرع

  األساس القانوني لسلطة التعدیل

إذا كان هناك إمجاع فقهي حول حق اإلدارة يف تعديل شروط تنفيذ عقد أشغاهلا 
القانوين الذي  )1(وفق شروط معينة أويف إطارها، فإن الفقه قد إختلف حول األساس

تستمد منه اإلدارة صاحبة املشروع هذا احلق، هل تتدخل اإلدارة ملباشرة هذا التعديل 
أم تتدخل باعتبارها  ؟بوصفها سلطة عامة خيوهلا القانون إستعمال إمتيازات السلطة

وأن ضرورة هذه املرافق هي اليت ختوهلا حق التدخل لتحقيق  مسؤولة على املرافق العامة،
  :أم هي املزيج بني أكثر من فكرة؟ وذلك على النحو التايل  ؟املصلحة العامة،

  ـ أساس التعدیل ھو فكرة السلطة العامة 1

يرجع أصحاب هذا الرأي أساس سلطة اإلدارة يف التعديل اإلنفرادي لعقد 
إىل فكرة إمتيازات السلطة العامة، اليت ) أحد العقود اإلدارية  باعتباره( األشغال العامة 

متلكها مبقتضى القوانني واللوائح، اليت تقرر هلا ذلك باعتبارها املكلفة بتحقيق املصاحل 
وفكرة السلطة العامة، معروفة يف فقه القانون اإلداري، الذي يرى جانبا كبريا . اجلماعية

القانون اإلداري، وهي املعيار لتحديد نطاق تطبيقه، منه أن هذه الفكرة تشكل أساس 
  .)2(وبالتايل إختصاص القاضي اإلداري

فاإلدارة وفقا هلذا الفريق، حني تقوم بتعديل شروط تنفيذ العقد، فهي التباشر 
حقوقا تعاقدية، وإمنا تباشر إمتيازا من إمتيازات السلطة العامة، وتظهر هذه الفكرة 

                                                        
  .بعدهاوما  216املرجع السابق، ص :  أمحد عثمان عبادـ  )1(

  .ومابعدها  46املرجع السابق ، ص ... سلطة اإلدارة :  عمر حلميـ       
  .وما بعدها 32، ص 1979، 3حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط:  أمحد حميوـ  )2(

  .وما بعدها  114املرجع السابق ، ص :  حممد فؤاد مهناـ       
ماهية العقد اإلداري يف ضوء أحكام القضاء الفرنسي واملصري، دار النهضة العربيـة،  :  حد اجلميليالوا حممد عبدـ        

  .132، ص 1995
-  GEORGES VEDEL :  Op Cit , P 40 .  
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ولو أن هذا التطبيق الواسع هلذه النظرية منتقد، وحنن . )1("األمري فعل" بوضوح يف نظرية 
ليشمل كل تدخالت " فعل األمري "نؤيد هذا اإلنتقاد للرأي الذي يوسع مفهوم نظرية 

اإلدارة بغض النظر عن الصفة اليت تدخلت ا، فيجب حسب رأينا حصر مفهوم النظرية 
نطاق التزاماا التعاقدية، حبيث التشمل  يف ممارسة اإلدارة إلختصاصاا اخلارجة عن

سلطة اإلدارة يف تعديل العقد بإرادا املنفردة بشكل مباشر، ألن العنصر األساسي لنظرية 
فعل األمري كما أسلفنا هو أن يصدر التصرف الذي أثر على تنفيذ العقد من السلطة 

  .)2(اإلدارية بصفة أخرى، ال على أساس أا السلطة املتعاقدة

إذن فحسب هذا الرأي، فاإلدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة، تباشرها أيضا يف 
جمال العقود اإلدارية، وأن حقها هذا ميتد ليشمل كافة العقود اإلدارية ـ ردا على من 
يقصره على عقدي اإللتزام وعقد األشغال العامة فقط ـ بل هو حق يعتربه البعض من 

  .أشرنا ـ التستطيع اإلدارة التنازل عنهالنظام العام ـ كما سبق و
واستخدام اإلدارة له يعترب إستخداما حلق مقرر هلا، باعتبارها سلطة عامة وال يعد 

  .)3(اإمتيازا تعاقدي

ينكر البعض الطبيعة التعاقدية على بعض عقود " السلطة العامة " وبناء على فكرة 
حيتوي على نوعني من الشروط، اإلدارة، أو على بعض بنودها، على أساس أن العقد 

شروط تعاقدية تنصب على اجلانب املايل للعقد، واليت مينع على أي  من طريف العقد 
املاس ا منفردا، ولو كان سلطة عامة، ألن احلقوق املالية التكون حمل إمتيازات 

  .)4(اإلدارة

                                                        
  .392، ص 1987معيار العقد اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، عني مشس،  :  ثريا العيوينـ  )1(
  .227، ص 1996، 8سؤولية التعاقدية لإلدارة، دراسة مقارنة، الة القانونية اإلقتصادية، العدد امل:  محدي علي عمرـ  )2(
  .114، ص 1962القاهرة .... التنفيذ املباشر يف القانون اإلداري :  كامل ليلةـ  )3(
  :أنظر كال من ـ  )4(

  .وما بعدها 143املرجع السابق، ص : مصطفى كمال وصفيـ       
األشـغال  ) عقود(وما بعدها، حيث يرى أن مقاوالت  38مبادئ القانون اإلداري، اجلزء الثاين، ص :  توفيق شحاتهـ       

العامة هي أعمال قانونية مركبة، فهي من جانب عقد، ومن جانب آخر هي عمل شرطي، أي عبارة عن نظام للشـغل  
  .ال يناقش ) الالئحة(املراد تنفيذه، أو النظام 
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دارة، اليت والنوع الثاين من الشروط تشمل تلك الشروط التنظيمية اليت تفرضها اإل
  .إلنشاء مؤسسة) اجلماعة(تربم اإلتفاق باسم 

فاإلدارة يف عقود األشغال العامة حني تشق طريقا مثال أو تبين مدرسة، تعترب قد 
أنشأت مؤسسة ذات وضع قانوين دائم، يكون األفراد يف مواجهتها طوال وجودها يف 

  . )1(أوضاع تنظيمية الئحية

قال به بعض الفقهاء خبصوص الطبيعة القانونية وهذه الفكر جند جذورها ، فيما 
لعقد اإللتزام املرافق العامة الذي يعترب ذو طبيعة مركبة حيتوي على نوعني من الشروط، 
شروط تعاقدية جماهلا اجلوانب املالية اليت ليس هلا عالقة بتسيري املرفق العام، وهي م 

بوضغها وتتعلق أساسا بتسيري الطرفني فقط، وشروط تنظيمية الئحية تقوم اإلدارة 
  .)2(وتنظيم املرفق موضوع العقد

  الصالح العام للعقد ھي أساس التعدیل مقتضیات ـ  2

من غري املقبول، وال املعقول، تقييد اإلدارة بعقود التتجاوب مع إحتياجات املرافق 
ضيات املرفق العامة، هذه هي الفكرة الرئيسية اليت يستند إليها الفقهاء الذين إعتمدوا مقت

العام وبالتايل الصاحل العام، كأساس حلق التعديل اإلنفرادي املمنوح لإلدارة املتعاقدة، ويف 
إنه الميكن إلزام اإلدارة إىل األبد مبقتضى عقود أصبحت غري مفيدة "هذا يقول أحدهم 

  .)3(" أو غري مطابقة حلاجات املرافق العامة

                                                        
  .وما بعدها 161املرجع السابق ، ص :  كمال وصفيمصطفى ـ  )1(

وقد تعرض هذا الرأي املنكر للطبيعة التعاقدية هلذا النوع من عقود اإلدارة، إلنتقادات أساسية حسب رأينا، منـها أن           
بالعقد اإلداري شأن  عقود اإلدارة، كما يتفق األغلبية ، هي عقود مبعىن الكلمة مبنية على الرضا وتوافق وتطابق اإلرادتني

  .العقد املدين يقوم على فكرة سلطان اإلرادة، وإرادة الطرفني تؤدي دورا كامال، سواء تعلق األمر بإبرام العقد أو تنفيذه
  .وما بعدها  55، املرجع السابق ، ص ... سلطة اإلدارة :  عمر حلمي: ـ راجع تفصيل هذا النقد عند     

)2(  -  DUGUIT :  Op Cit, P 372.  
  .253، راجع مقالة عن عقد األشغال العام املذكور باملرجع السابق، ص  فالم//راجعـ  )3(

  .83املرجع السابق ، ص :  مخيس السيد إمساعيل _//      ـ     
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يف القانون اخلاص، بالنسبة " وة امللزمة للعقد الق" فاإلدارة الميكن إخضاعها ملبدأ 
لعقودها اإلدارية، ويف مقدمتها عقد األشغال العامة، ألن القول بغري ذلك يعين ترك 
املقاول املتعاقد مع اإلدارة يكمل تنفيذ األشغال املتعاقد عليها وفقا لشروط مل تعد تتفق 

  .)1(والصاحل العام

ذا الرأي متلك وبشكل إنفرادي سلطة تعديل فاإلدارة صاحبة املشروع وفقا هل
شروط العقد املتعلقة بسري املرفق دف حتقيق الصاحل العام، وحىت لو مل تنص على ذلك 
دفاتر الشروط صراحة، فإا تتضمنه ضمنيا، ألن العقد اإلداري عموما بطبيعته يتضمن 

صلحة العامة يف صورة ميثاقا للتعاون اإلجيايب بني اإلدارة وشخص آخر بغية حتقيق امل
عن طريق املرافق العامة اليت جيب ] اإلجناز املراد إنشاؤه، طريق أو مستشفى مثال [ معينة 

  .أن تتكيف وفقا لذلك
وفكرة الصاحل العام، ومقتضيات املرافق العامة، فكرتان متماثلتان، ورمبا مها مبعىن 

العامة، ومراعاة الظروف  واحد، وسلطة التعديل جند أساسها يف فكرة حتقيق املصلحة
  .)2(املتغرية اليت تتطلبها إحتياجات املرفق العام ووسائل إدارته

، "املرافق العامة " ليس مرادفا ملصطلح " األشغال العامة " وإن كان مصطلح 
إلختصاصاا ا ولكن إختصاصات اإلدارة إزاء األشغال العامة يعترب على الدوام، نظري

لعامة، ومن مث فإن حق تعديل شروط عقد األشغال العامة ينبع من فيما يتعلق باملرافق ا
  .)3(اخلصائص الذاتية هلذا العقد ويتعلق بالصاحل العام

لذلك فإن خضوع املقاول يف عقد األشغال العامة إلمتيازات اإلدارة، إمنا ألنه 
معها المينعها يعترب نفسه معاونا هلا يف تسيري مرفق عام، وهو يعلم أن اإلتفاق الذي أبرمه 

  .مستقبال من إختاذ اإلجراءات اليت تراها ضرورية لرعاية املصلحة العامة
                                                        

  .57، املرجع السابق ، ص .... سلطة اإلدارة :  عمر حلميـ  )1(
  .219املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عيادـ  )2(
  .253املرجع السابق، ص )  :  موريس أندريه فالم] (  فالم[ تقرير ـ  )3(

  . 304املرجع السابق ، ص :  عيسى عبدالقادر احلسينـ      
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كما أن اإلدارة وهي تربم إتفاقا مع املقاول، فهي التنوي بذلك أن تتنازل عن 
إختصاصاا اليت تستمدها من القانون العام، واليت تستهدف مطابقة املرافق العامة 

اليقيد إختصاصاا، وعليه فنية الطرفني متجهة ) املقاول(واص ألغراضها، فتعاوا مع اخل
مسبقا حنو إمكانية التعديل، فإن حدث وتدخلت اإلدارة بالتعديل، فهي تتدخل وفقا 
لشروط العقد وال ختالف نصوصه، ألن نية الطرفني قد إنصرفت عند إبرام العقد إىل 

  .)1(ضرورة الوفاء حباجات املرفق وحتقيق املصلحة العامة

ومن جانبنا فإننا نرى بأن سلطة أو حق التعديل اإلنفرادي لشروط تنفيذ عقد 
. األشغال العامة، ليست مبنية على فكرة واحدة كأساس بالشكل الذي يصوره البعض

بل هي مبنية على عدة أفكار مرتبطة ببعضها البعض، والميكن الفصل بينها والتصلح أي 
  .اسمنها منفردة لإلعتماد عليها كأس

ففكرة السلطة العامة، وفكريت املرفق العام واملصلحة العامة كلها جمتمعة تشكل 
  .األساس الذي ختول اإلدارة حق التعديل اإلنفرادي

فعن طريق املرفق العام تعمل اإلدارة على حتقيق الصاحل العام، وهو هدفها 
  .لعامةاألساسي من إبرام العقد، ومن أجله خوهلا املشرع إستعمال السلطة ا

واملصلحة العامة واملرفق العام فكرتان متالزمتان ، ألنه من الناحية العملية ليس 
هناك فرق بني التعريف املوضوعي للمرفق العام وفكرة النفع العام، باعتبار أن املرفق هو 
نشاط يهدف لتحقيق نفع عام، وحيثما وجدت املصلحة العامة، أمكن إستخدام السلطة 

  .العامة
عديل شروط تنفيذ عقد األشغال العامة مستمدة إذن من كل هذه األفكار فسلطة ت

وذلك رمبا هو سبب إمجاع الفقهاء حول تقريرها، كما أا مستقرة يف الوجدان العام، 
سواء القانوين أو العريف، إذ أصبح راسخا لدى كل مقاول يرتبط مع اإلدارة إلجناز 

                                                        
  .180العقد اإلداري ، املرجع السابق ، ص  :  مسري صادقـ  )1(
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تنفيذ العقد دون أن يبحث على أساس  أشغال عامة، أن لإلدارة سلطة تعديل شروط
  .ذلك، إذ أصبح ذلك من املسلمات لديه

من " سلطة التعديل اإلنفرادي " هلذا، فقد أصاب يف رأينا من ذهب إىل إعتبار 
النظام العام،، الجيوز لإلدارة التنازل عنه، ألن من شأن ذلك اإلهدار، أو التفريط يف 

  .فات اإلدارةاملصلحة العامة اليت هي مناط كل تصر
  الفرع الثاني

  نطاق  سلطة  التعدیل 

إذا كان اإلجتاه الراجح هو ذلك املؤيد لسلطة التعديل سواء من الفقه أو التشريع 
وذلك بغض . )1(الذي يعترف لإلدارة بسلطة التعديل االنفرادي لشروط العقد التنظيمية

حلق، والذي قلنا بأنه النظر عن االختالف يف األساس الذي يعيد إليه كل طرف هذا ا
فكرة املرفق العام، املصلحة العامة ( أساس متعدد اجلوانب حبيث يضم كل تلك األفكار 

ألا يف النهاية كلها مرتبطة ببعضها، والميكن إمهال إحداها مبعزل عن ) والسلطة العامة
  ...الباقي

سلطة  ان ىفإذا كان الراجح هو حق التعديل لإلدارة فإن اإلمجاع أيضا معقود عل
لذلك . التعديـل هذه ال ميكن أن تتجاهل حقوق ومصاحل املقاول املتعاقد مع اإلدارة

وقد تكون . )2(فالبد من حدود تضبطها، إذ اليعقل أن تكون سلطة حمررة من كل قيد
هذه احلدود مقررة بنصوص أو حدود درج القضاء اإلداري على تكريسها ألا تستند 

  على مبادئ أساسيـة
  

  حدود التعدیل المقرر بنصـ  1

                                                        
  .385املرجع السابق ، ص :  أمحد حميوـ  )1(

)2(  - JEAN MARY AUBY et P. BON , … Op Cit , P 231 
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قد يكون ما حيدد نطاق سلطة التعديل االنفرادي لشروط تنفيذ عقد األشغال 
بني  )1(العامة، هو نصوص العقد ذاته، مبعىن أن سلطة التعديل حتدها قيود إتفاقية

املتعاقدين، ينبغى على اإلدارة صاحبة املشروع اإللتزام ا وكل جتاوز هلا يعترب تعسفا من 
 .ى للعقد، أو احلق يف املطالبة بالتعويضروفطرفها يولد للمقاول احلق يف طلب الفسخ ال

فكراسات الشروط اإلدارية العامة غالبا ما تنص على نسبة معينة من قيمة الصفقة اليت 
ميكن أن يطاهلا تعديل اإلدارة، مما يعىن أن كل جتاوز هلذه النسبة املنصوص عليها واملنفق 

  .لطرفني يعترب تعديا حلدود سلطة التعديل، تتحمل اإلدارة املتعاقدة مسئوليتهعليها بني ا

يف حالة " وهذا حال دفتر الشروط اإلدارية العامة  اجلزائري الذي ينص على 
إجراء اإلضافة على مجلة األشغال، فال جيوز للمقاول رفع أية مطالبة، ومادامت اإلضافة 

التتجاوز العشرين باملائة من مبلغ املقاولة، وإذا جتاوزت املقررة حبسب األسعار االبتدائية 
  .)2(" ...اإلضافة هذه النسبة املئوية، حق له فسخ صفقته فورا دون تعويض

فقد حدد املشرع اجلزائري إذا حدود سلطة التعديل الذي متلكه اإلدارة صاحبة 
دارة حق إدخال من قيمة العقد، إذ يف حدود هذه النسبة يكون لإل %20املشروع بنسبة 

تعديالت على تنفيذ العقد بالزيادة يف حجم األشغال، وال ميلك املقاول املطالبة بأي 
  .تعويض

وإن جتاوزت اإلدارة هذه النسبة تكون قد خرقت نطاق سلطة التعديل مبا يفتح 
وري للصفقة، ودون أن فالباب أمام املقاول للدفاع عن مصاحله وذلك بطلب الفسخ ال

مادام قد التزم باتباع اإلجراءات اليت حددها املشرع املتمثلة . ا بأي تعويضيكون مطالب
واملقصود باملهندس الرئيسي هنا . )3("إخبار املهندس الرئيسي بكتاب خالل شهرين" يف 

                                                        )1(  -  DELAUBADERE : Op Cit , P305 . 

  .254سابق ، ص لدارية، املرجع ااإلجملة العلوم :  فالم :ـ راجع أيضا       
  .منه 30أنظر دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري، املادة ـ  )2(
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 1الفقرة  30أنظر املادة ـ  )3(
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هي اجلهة املكلفة من قبل اإلدارة صاحبة املشروع، مبراقبة ومتابعة األشغال والذي تدعى 
  ).صاحبة األشغال(

حدود سلطة التعديل املمنوحة لإلدارة فيما إذا كانت األشغال موضوع وتتسع 
العقد تتمثل يف أعمال الصيانة واإلصالح حسب تعبري املشرع اجلزائري، الذي يرفع 

هذه احلدود  )1(%50نسبة قيمة الصفقة املسموح لإلدارة املتعاقدة التعديل يف إطارها إىل 
ألشغال أي األمر بزيادة حجم األشغال عما هو إذا كان التعديل يتعلق بالزيادة يف ا

  .منصوص عليه يف العقد
ويف حال كان التعديل الذي أجرته اإلدارة هو بالنقص يف حجم األشغال، فإن 
النسبة املسموح ا واليت تعترب حدودا لإلدارة ال جيوز تعديها هي بذات نسبة التعديل 

الصيانة واإلصالح، فالنسبة قدرها  وإن كان األمر متعلق بأشغال %20بالزيادة وهي 
، أي أقل من تلك اليت حددها فيما لو كان التعديل بالزيادة يف حجم  %35املشرع بـ 

  .األشغال
وعن أثر جتاوز اإلدارة حلدود التعديل يف احلالتني، يبقى أن للمقاول احلق يف طلب 

  .الفسخ الفورى للعقد وفقا لالجراءات اليت حددها املشرع
للمقاول احلق يف طلب التعويض عند االنتهاء من األشغال وذلك عن كما أن 

الضرر الذي يكون قد حلقه جراء التعديل، ويكون التعويض هنا عما فاته من كسب 
  .)2(وحتدد قيمة التعويض بالتراضى أو عن طريق القاضى اإلداري. نتيجة إنقاص األشغال

 يذ عقد األشغال العامة، يتعلق بأمهيةأما إذا كان التعديل الذي جتريه اإلدارة يف تنف
سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان يف أمهيتها فإن حدود سلطة التعديل  )3(ألشغالا

  .املمنوحة لإلدارة املتعاقدة، صاحبة األشغال تتغري

                                                        
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 2الفقرة  30أنظر املادة ـ  )1(
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري، اليت تتناول النقص من مجلة األشغال  31أنظر املادة ـ  )2(
  .اصل يف أمهية األشغال من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري، اليت تتناول التغيري احل 32أنظر املادة ـ  )3(

  . 224العقود اإلدارية، املرجع السابق ، ص :  أنس جعفر: ـ أيضا      
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أمهية  ىف من قيمة الصفقة أي تعديل %35فقد قيدها املشرع اجلزائري بنسبة 
ا أو بإنقاصها مبا ال يتجاوز هذه النسبة، وإن حدث وأجرت األشغال سواء بالزيادة فيه

اإلدارة تغيريا يف أمهية األشغال مبا يفوق هذه النسبة، فإن املقاول له حق املطالبة 
  .بالتعويض عند إنتهاء األشغال

واليشري دفتر الشروط اإلدارية هنا إىل احلق يف طلب الفسخ ألن التعديل مل يشمل 
ادة والنقصان وإمنا مس أمهية األشغال، فرفع فيها أو جعلها أقل مقدار األشغال الزي

  . شأنا، وبالتايل العالقة لذلك بإمكانيات املقاول، وعليه يبقى احلديث عن التعويض فقط
  الحدود القضائیة لسلطة التعدیلـ  2

إذا مل يتضمن عقد األشغال العامة حدود تبني نطاق سلطة التعديل اإلنفرادي فإن 
اإلداري الفرنسي استقر على أفكار تبناها كضوابط لسلطة اإلدارة يف التعديل،  القضاء

  .)1(ولذلك مساها البعض باحلدود الفضائية

ومن هذه الضوابط عدم تغيري موضوع العقد األصلي، مبعىن أن التعديل  جيب أال 
  .يصل إىل درجة اخلروج عن حدود األعمال األصلية املتفق عليها يف عقد األشغال

ويف هذا اإلطار يستعمل جملس الدولة الفرنسي فكرتني أوالمها هي عدم قلب 
  .)2(إقتصاديات العقد وتغيري جوهره

والثانية هي عدم إضافة أعمال جديدة، تعترب غريبة عن العقد األصلي حبيث 
  .)3(التربطها ا صلة

                                                        
  . 309املرجع السابق ، ص :  عيسى عبد القادر احلسنـ  )1(

   -  DELAUBADERE : Op Cit , P 304 .  
)2(  -  GEORGES VIDEL : Op Cit , P 224 . 

  :ـ أنظر كال من  )3(
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األشغال وبعبارة أخرى جيب أال يصل التعديل إىل حد تغيري جوهر العقد، وطبيعة 
ملا يف ذلك من مساس باملصاحل الشخصية للمقاول، الذي تعاقد بناء على معطيات لديه، 

  .أقام عليها تقدير إمكانياته الفنية واملالية، وما يتطلبه تنفيذ األشغال املتفق عليها
فمن غري املعقول أي تلزم اإلدارة صاحبة األشغال املقاول املتعاقد معها، يتنفيذ 

تفق مع تقديراته، اليت بىن عليها تعاقده، واليت من شأا قلب العقد وجوهره تعديالت الت
  .بالنسبة إليه

فمجلس الدولة الفرنسي استخدم مصطلحات يف قراراته للداللة على ضوابط 
  : وقيود حتدد نطاق سلطة التعديل االنفرادي لعقد األشغال العامة اليت منها 

فاشترط يف التعديل أن يكون يف احلدود   "عدم قلب اقتصاديات العقد،"ـ فكرة 
  .املعقولة من حيث احلجم والنوع واألمهية

، )1(وهي الفكرة اليت تبناها املشرع الفرنسي يف دفتر الشروط العامة النموذجي
من  %25حيث بني بأن احلدود اليت ميكن أن تسجلها سلطة التعديل جيب أال تتعدى 

ق للمقاول طلب حيإلدارة صاحبة األشغال ذلك فإنه قمية الصفقة، وإال ففي حال جتاوز ا
  .التعويض، دون فسخ العقد

فإن املقاول ليس له  %25ومبفهوم املخالفة، إذا كانت نسبة التعديل يف حدود 
  .املطالبة بأي تعويض، ألن ذلك يعترب من املسائل املألوفة يف مثل هكذا عقود

من دفتر الشروط  30 املادة وهو ذات املوقف الذي تبناه املشرع اجلزائري يف
اإلدارية العامة السابق اإلشارة إليها، حيث بفهم من النص أن أمر اإلدارة بالزيادة يف 

من قيمة الصفقة، فإن املقاول يلتزم به،  %20حجم األشغال إذا كان يساوي أو أقل من 
ر التعديل واليكون له احلق يف طلب التعويض، أي مقابل األشغال اليت أجنزها مبوجب أم

يف حال إجراء اإلضافة على مجلة األشغال فال جيوز للمقاول رفع أية مطالب ما دامت " 
  ... ". %20التتجاوز 

                                                        
  . 1976من دفتر الشروط النموذجي الفرنسي  16 - 15أنظر املواد ـ  )1(
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غري أننا النوافق ما ذهب إليه املشرع يف كل من فرنسا واجلزائر، ألن من شأن 
ذلك أن يرفع أسعار صفقات األشغال العامة، ألن املقاول سيضع يف حسبانه إمكانية 

  .يلتزم ا دون تعويضالىت  %25إىل  20التعديل بالزيادة بنسبة 
إذن مبوجب فكرة، عدم قلب إقتصاديات العقد، جيب أال تتجاوز تعديالت 
اإلدارة املتعاقدة، مستوى جيعل املقاول كأنه أمام عقد جديد، رمبا ما كان ليقبل إبرامه لو 

  .عرض عليه قبل التعاقد
مدها القاضي اإلداري الفرنسي، كضابط لسلطة كذلك من األفكار اليت إعت

  .)1(" األشغال اجلديدة" اإلدارة املتعاقدة يف التعديل اإلنفرادي، فكرة 
تلك األعمال اليت تعترب غريبة عن موضوع الصـفقة  " باألشغال اجلديدة "ويقصد 

شأ أو ينجز أو العقد األصلي، كأن تأمر اإلدارة املقاول املتعاقد على أعمال الصيانة بأن ين
  .)2(أعماال ومنشآت جديدة إبتداء

فال ينعت وال يوصف كل شغل غري منصوص عليه يف العقد، بأنه من األشغال 
اجلديدة وإمنا املقصود بالعمل األجنيب عن العقد، هو الغريب يف موضوعه عن موضوع 

وضاع األشغال حمل العقد، حبيث التربطه بالعقد صلة، أو هو الذي حيتاج يف تنفيذه أل
  .)3(ختتلف كلية عن تلك األوضاع املنصوص عليها يف العقد

وذا املعىن، فإن فكرة األشغال اجلديدة، ختتلف عن أفكار أخرى تستعمل فيها 
تعابري قريبة أو متشاة، وتستعمل ايضا يف جمال تنفيذ عقد األشغال العامة، ونقصد 

  ".ية األعمال اإلضاف" و "األعمال الغري متوقعة " بذلك 
فاألعمال الغري متوقعة، تستعمل للتعبري عن األشغال الغري منصوص عليها يف 

  .العقد، وتطلب اإلدارة من املقاول القيام بإجنازها، وتدفع له مقابل ذلك
                                                        )1(  -  DELAUBADERE : Op Cit , P 304 . 

  .347املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عبادـ       
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أما األعمال اإلضافية فهي األشغال اليت مل ينص عليها العقد، ولكن قائمة األسعار 
قد املقاول مع اإلدارة إلقامة جسر ملسافة حمددة، توقعتها وحددت هلا أسعارا، كأن يتعا

فتأمره اإلدارة صاحبة املشروع بتمديده ملسافة أخرى إضافية أطول من تلك املنصوص 
  .عليها يف العقد

وتظهر أمهية  .فهنا فإن سعر املتر الواحد من األشغال متفق عليه وحمدد يف العقد،
األشغال غري " أو " واألشغال اإلضافية "  من جهة" األشغال اجلديدة " بني  )1(التمييز

من جهة أخرى يف حتديده مدى سلطة اإلدارة املتعاقدة، إذ الجيوز هلا أن " املتوقعة 
مبقتضى ما متلكه من " األشغال اجلديدة " تفرض على املقاول إجناز النوع األول أي 

املتعاقد، الذي قد سلطة التعديل اإلنفرادي، نظرا ملا يترتب عليه من إرهاق للمقاول 
  .اليتوفر على اإلمكانيات الفنية واإلقتصادية إلجنازها

" األشغال الغري متوقعة " و " من جهة " األشغال اإلضافية " أما أمهية التمييز بني 
إذ أن تقدير . من جهة أخرى، فتظهر يف إختالف كيفية حتديد الثمن بالنسبة لكل منهما

" إستقالال عن الثمن املتفق عليه يف العقد يف حني يقدر مثن " األشغال الغري متوقعة " مثن 
على أساس السعر املتفق عليه يف العقد، حيث يكون مذكورا يف " األشغال اإلضافية 

  .)2(قائمة األسعار اليت تتضمنها الصفقة كما أسلفنا
واليوجد هناك معيار للمتييز بني تصنيف األشغال وحتديد طبيعتها، مىت تكون من 

  .يل األشغال الغري متوقعة، مىت تكون أشغال إضافية ؟قب
لذلك فإن األمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي اإلداري، الذي يقرر ما إذا 

  .)3(كانت األشغال اليت أمرت ا اإلدارة تدخل ضمن هذا التصنيف أو ذلك

                                                        )1(  -  DELAUBADERE : Op Cit , P 304 . 

  :راجع يف التمييز بني هذه املصطلحات والتعبري كل من       
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)2(  -  DELAUBADERE : Op Cit , P 306 . 
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 وفق وعموما فإن سلطة التعديل ويف إطار تلك احلدود بنوعيها الميكن أن يتم إال
  .شروط حمددة ويف صورة معينة

  
  
  الثالث  الفرع

  وشروطھ التعدیل  صور 

إذا كانت عقود اإلدارة عموما، ومنها عقد األشغال العامة، تتضمن ميثاقا 
للتعاون، بينها وبني أحد األشخاص بغية حتقيق الصاحل العام، فهناك شرط ضمين يف هذا 

  .)1("ملقتضيات املصلحة اخلاصة  امليثاق جيعل حتقيق املصلحة العامة خاضعا
فإذا كانت املصلحة العامة اجلماعية تتغلب على املصلحة الفردية للمتعاقد مع 
اإلدارة، فذلك اليعين التغاضي ائيا عن حسن معاملة املقاول املتعاقد، وإال ملا وجدت 

  .اإلدارة من يتعاقد معها ويعاوا يف تسيري مرافقها
ابط متنع التعسف وخمالفة التغليب حمكوما بضولذلك وجب أن يكون هذا 

  .القانون
  لــــروط التعدیــــشـ  1

يف شروط إستلزم الفقه والقضاء توفرها يف كل تدخل من  ،تمثل الضوابط املقررةت
  .اإلدارة بالتعديل حىت يكون مشروعا

  :وميكن إمجال هذه الشروط يف 
  .أن تستجد ظروف تستدعي التعديل ـ 1
  .ر التعديل فقط على شروط العقد املتصلة باملرفق العامأن يقتص ـ 2
  .أن يتم التعديل يف إطار إحترام القواعد العامة للمشروعية ـ  3

                                                        
  .251املرجع السابق ، ص :  فالم: راجع  ـ  )1(
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فحىت تستطيع اإلدارة تعديل شروط تنفيذ العقد،  :وجوب ظھور ظروف جدیدة  أ ـ 
نه جيب أن فيذهب الرأي الغالب فقها وقضاءا سواء يف فرنسا أو يف البالد العربية إىل أ

حبيث تصبح غري . )1(تكون الظروف قد تغريت عما كانت عليه وقت إبرام الصفقة
مالئمة حلسنب سري املرفق العام، وبالتايل اليتحقق اهلدف املرجو منه، ألن ظهور ظروف 
جديدة، يؤدي إىل عدم حتقيق املصلحة العامة إذا مت التنفيذ كما هو منصوص عليه يف 

  .الصفقة

ف هو شرط إلقرار التعديل اإلنفرادي، وليس أساس له، ألن هذا وتغري الظرو
األخري يبقى من مقتضيات املصلحة العامة أو املرفق العام، باعتبار أن الفكرتني 

. )2(متالزمتني، وأن من أهم مبادئ املرفق العام قابليته للتغيري والتعديل وفقا للمستجدات
العقد، إال إذا إستجدت ظروف بعد إبرام فال يسمح لإلدارة بإجراء تعديل على شروط 

  .)3(العقد تربر هذا التعديل

وحنن نرى بأن إشتراط حصول التغيري يف ظروف التعاقد هو شرط منطقي، جلعل 
يف التعاقد من جانب اإلدارة، حىت وإن كان " اإلرجتال " التعديل مشروعا، وهو جينب 

ث يسبق إبرام العقد املرور بإجراءات هذا رمبا قليل احلدوث يف عقد األشغال العامة، حي
  .منها إجراء الدراسات، وحبث اجلدوى وغريها

ورغم ذلك فيبقى هذا الشرط جبعل اإلدرة أكثر حرصا على دراسة مجيع 
اإلحتماالت بدقة قبل إبرام العقد حىت تتأكد من سالمة وموضوعية شروط التنفيذ اليت 

  .تضمنها العقد

                                                        
  .48املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد علي /كل من  راجعـ )1(
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ة لإلدارة املتعاقدة للتخلي عن مسؤولياا، والتهرب والقول بغري هذا يعطي الفرص
من إلتزاماا، فال تدقق يف وضع شروط التنفيذ، مث تعمل على تغيريها فيما بعد كلما عن 

  .هلا ذلك
وهو أمر :  )1(رورة أن یقتصر التعدیل على شروط العقد المتصل بالمرفق العام فقطضب ـ 

انب العقد، وإمنا يقتصر فقط على  ماتعلق متفق عليه، فال يطال التعديل مجيع جو
" نظام " بشروط تسيري املرفق العام، وهذا نتيجة منطقية لعالقة العقد باملرفق، فالعقد هو 

اإلجناز والصيانة [ لألشغال العامة، أي أنه أسلوب من أساليب تسيريه يف بعض نواحيه 
  .ومقتضيات املرفق هي أساس التعديل كما أسلفنا] واإلصالح 

ا التطبق بدرجة وقد أكد القضاء اإلداري، أن سلطة التعديل ليست مطلقة، وإ
واحدة على كل مجيع العقود، بل هي تضيق وتتسع حبسب مسامهة املتعاقد مع اإلدارة يف 
تسيري املرفق، وهي تبدو بشكل أكرب يف عقدي اإللتزام، واألشغال العامة وتضيق بشكل 

  .)2(الفت يف عقود التوريد

ذا السبب جيب أن يقتصر احلق يف التعديل على شروط العقد املتصلة باملرفق هل
العام، أي تلك املتعلقة بتنظيم إحتياجاته، كطرق العمل باملرفق مثال، وأسلوب تنفيذ 

أما الشروط املتعلقة باجلانب املايل اليت متثل . إخل... األشغال، واجلداول الزمنية للتنفيذ
حمل تفاوض بينه وبني اإلدارة صاحبة املشروع وهي شروط متثل مصاحل املقاول، وكانت 

املزايا والضمانات املالية له، وهي اليت دفعته إىل إبرام الصفقة، مث إا شروط أجنبية عن 
فكرة التسيري، فال جيوز املساس ا وإال كان ذلك تصرفا من قبل اإلدارة، خمالفا 

  .)3(للقانون

                                                        
  .385، املرجع السابق ، ص ... حماضرات يف :  حميو أمحدـ  )1(
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)3(  -  JEAN MARY AUBY et P. BON : Op Cit , P 231 . 

  .230املرجع السابق ، ص :  رياض عبد عيسى: ـ راجع أيضا       
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وجيه ويف حمله، بعدم السماح لإلدارة املساس باملزايا وحنن نعتقد بأن هذا الشرط، 
وذلك بالرغم مما يراه البعض من . )1(املالية املنصوص عليها يف العقد، ملصلحة املتعاقد

وجود صعوبة وإام يف التمييز بني نوعي شروط العقد، تلك املتصلة، بتسيري املرفق، 
  .والشروط املتعلقة باجلانب املايل له

بعض يف القبول بسلطة التعديل اإلنفرادي لشروط العقد، فنقول بأن ويتشدد ال
سلطة التعديل، التتوقف عند الشروط املالية فقط، بل املنع يسري على كل ما يتعلق 

فهي ، )2(باملركز الذايت للمقاول الذي ينشؤه العقد، سواء أكانت مالية أو غري مالية
رادة، كما إذا ورد شرط يف العقد يعفي ظهر فيها سلطان اإليتشمل كافة الشروط اليت 

املقاول من حتمل مسؤولية ما، مثال، أو إلتفاق على حتكيم جهة معينة يف حالة حدوث 
نزاع معني، فمثال هذه الشروط، حبسب أصحاب الرأي، رغم أا التتعلق باجلانب املايل 

  . للعقد، فهي الختضع للتعديل اإلنفرادي لإلدارة

ع هذا الرأي لسبب بسيط، وهو أن القول به ينفي توفر عنصر إال أننا النتفق م
تفق معه، مث أن هذه األمثلة تتعلق بالشروط نالرضائية يف عقد األشغال العامة، وهو ماال

املالية، ونرى بأن سلطة إقتصار سلطة التعديل على الشروط املتعلقة بتسيري املرفق العام 
يت التؤثر يف هذه املقتضيات الميكن إال أن أساسا إلقرار سلطة التعديل، فالشروط ال

  .تكون مبعدة وخارج نطاق التعديل 
متارس اإلدارة املتعاقدة التعديل اإلنفرادي عن : )3(وجوب إحترام قواعد الشرعیةج ـ  

تتضمن موضوع . طريق تصرف قانوين، تتمثل يف إصدار أمر إداري إىل املقاول
  .واجراءات التعديل الذي قررته

  .385، املرجع السابق ، ص ... حماضرات يف املؤسسات: أمحد حميو ـ  )1(                                                        
  .232املرجع السابق ، ص : رياض عبد عيسى ـ  )2(
  .231املرجع السابق ، ص : محدي علي عمر ـ  )3(
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قانونيا، القصد منه إحداث أثر هو إدخال تغري  تصرفا ان هذا األمر يف نظرناوملا ك
على شروط تنفيذ عقد األشغال العامة، فينبغى أن يصدر وفق متطلبات ويف حدود 

  .املشوعية الشكلية واملوضوعية"دأ ــمب
وطبقا لألشكال ، )1(فالبد أن يصدر من السلطة املختصة واملخولة قانونا بإصداره

. جراءات اليت حتددها القوانني واللوائح اليت حتكم تصرفات اإلدارة العامة عموماواال
وجيب أن يكون اهلدف منها حتقيق الصاحل العام، وهو القيد الذي يطبع كافة تصرفات 

  .اإلدارة، وإال أعترب تصرفها، إحنرافا يف إستعمال السلطة
صاح اإلدارة عن إرادا ويضيف بعض الفقهاء شرطا للتعديل، يتمثل يف وجوب إف

  .)2(الصرحية يف تعديل العقد

كما يشترط البعض من أجل سالمة إجراء التعديل أن يصدر من السلطة املختصة 
غري أن هذين الشرطني، مها من قبيل التفصيل فقط لشرط أهم ذكرناه وهو . قانونا

  .وجوب إمتام عملية التعديل يف إطار إحترام قواعد املشروعية بشكل عام
واألوامر املصلحية كما أسلفنا يشترط فيها أن تصدر مكتوبة وبالتايل فهي صرحية 

   .والتكون صحيحة إال إذا أصدرت من جهة خمتصة
  لــــور التعدیــــصـ  2

ينصب التعديل االنفرادي من قبل اإلدارة املتعاقدة على شروط تنفيذ عقد األشغال 
  :د على اجلوانب التاليةالعامة، ويف النطاق السابق، غالبا ما ير

  .يل يف مقدار التزامات املقاولعدالت ـ 1
 .التعديل يف وسائل وطرق التنفيذ ـ 2
 .التعديل يف مدة التنفيذ ـ 3

                                                        
  .121، املرجع السابق ، ص ... لعقد اإلداري ا: مسري صادق ـ  )1(
  .52املرجع السابق ، ص : إبراهيم حممد علي ـ  )2(
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بالنسبة ملقدار وحجم التزامات املقاول، فقد تضطر اإلدارة صاحبة املشروع  أ ـ 
نها مما يستلزم الزيادة إىل إضافة بعض الزيادات على مشروعها أو تدعيم بعض األجزاء م

  .يف حجم األشغال عن تلك املتفق عليها مع املقاول
وقد يظهر تنفيذ األشغال أن اإلدارة قد أدرجت يف املشروع بعضا من األجزاء أو 

تقرر فاألشغال اليت الحيتاج إليها املشروع أو اليت تؤثر سلبا على هدف املشروع 
من قبل املقاول عن تلك  ااملطلوب تنفيذه إسقاطها منه، وبالتايل ينقص حجم األشغال

ي كال احلالتني تستطيع اإلدارة صاحبة املشروع أن تدخل فف ،املتفق عليها يف العقد
  .التعديل املناسب على كمية ومقدار األشغال موضوع العقد

فإذا . مع التأكيد على أن التعديل يتعلق بكمية وحجم األشغال وال يتعلق بنوعها
الزيادة يف مقدار األشغال فإا جيب أن تكون من ذات طبيعة األشغال كان التعديل ب

  .املنصوص عليها يف الصفقة
وهذا احلق ثابت لإلدارة يف مجيع عقودها اإلدارية مبا فيها عقد األشغال العامة 

حيث هلا أن تزيد أو تنقص من كمية األشغال  )1(حبسب ما جيمع عليه غالبية الفقهاء
اول الذي يلتزم باإلمتثال لإلدارة صاحب املشروع اليت هلا أن تزيد أو املعهود ا للمق

  .)2(تنقص من األعباء امللقاة على عاتق املقاول
وغالبا ما تتضمن النصوص هذا احلق وتشري إليه بشكل صريح، كما هو حال 

 يف حالة إجراء إضافة"  )3(املشرع اجلزائري الذي ينص يف دفتر الشروط اإلدارية العامة
وهو نص سبق اإلشارة ... " . على مجلة األشغال فال جيوز للمقاول رفع أية مطالب 

  .إليه

                                                        
  .333املرجع السابق ، ص : أمحد عثمان عباد ـ  )1(
  .64، املرجع السابق ، ص ...السلطة اإلدارية : حممود حلمي ـ  )2(

، املرجـع  ...األسـس العامـة   :  ليمان حممد الطماويسالذي أورده  19/10/1934ـ حكم جملس الدولة الفرنسي يف       
  . 426السابق، ص 

  .من دفتر الشروط العامة اإلدارية اجلزائري 31/1،  30/1أنظر املواد ـ  )3(
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وجند ذات احلكم ... ". ويف حالة إجراء نقص يف مجلة األشغال "كما نص على 
  .يف القانون املنظم للمناقصات واملزايدات )1(عند املشرع املصري

من قبيل التأكيد على هذه  وإن كنا نرى بأن نص املشرع على هذا إمنا يعترب
فحىت بدون وجود مثل هذا املوقف من املشرع، فتبقى اإلدارة  ،الغري،السلطة أو احلق 

  .متتلك القيام به نظرا لألساس الذي يبىن عليه كما أسلفنا
أما عن أوضاع ووسائل التنفيذ فهناك أسباب عديدة قد تستدعى تعديلها، ب ـ 

  .)2(نية مستجدة أو غريهاكحدوث صعوبات مادية، أو ظروف ف

فأوضاع ووسائل التنفيذ ـ كما أسلفنا ـ إذا كان غري منصوص عليها يف العقد، 
فإا تدخل ضمن سلطة الرقابة مبفهومها الواسع اليت متارسها اإلدارة على مقاول 

  .األشغال العامة
ه ـ فإذا إتضح بعد مباشرة األشغال وتنفيذ املشروع بأن املوقع غري صاحل إلقامت

وإن كان هذا قليل احلدوث ـ أمر املهندس أو اجلهة املكلفة مبتابعة من قبل صاحب 
  .املشروع، بعد أخذ رأي هذا األخري بتغريه

أو إذا وجد أن سالمة األشغال وتنفيذها على الوجه األفضل، يتطلب تغيري طريقة 
الطريقة اليت يراها  التنفيذ املنصوص عليها يف العقد، فإن له أن يأمر باتباع الوسيلة أو

  .األصلح
وعموما فإن تعديل طريقه أو أسلوب التنفيذ، متليه يف غالب األحيان مواجهة 
الظروف املستجدة بالنسبة جلميع جوانب التنفيذ، كظهور مادة جديدة مثال تستعمل يف 
ذات األشغال موضوع العقد، أو اكتشاف طريقة علمية جديدة ووسائل حديثة أكثر 

  .)3(إىل غري ذلك... أقل ضررا من تلك املستعملة تطورا، أو 

                                                        
  .املصري السابق اإلشارة إليه  1989لسنة  98من القانون  82أنظر املادة ـ  )1(
  .بعدها وما 58املرجع السابق ، ص : إبراهيم حممد علي ـ  )2(
  :ل من كتنفيذ لراجع يف تعديل أوضاع ووسائل اـ  )3(
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وعن التعديل يف مدة التنفيذ، ورمبا أكثر صور التعديل ممارسة من قبل اإلدارة  ج ـ 
إذ كثريا ما تتدخل اإلدارة صاحبة املشروع بتقصري مدة التنفيذ خاصة، أو متديدها، أو 

  .حىت بإائها وذلك بفسخ العقد دون خطأ من املقاول

تضيات املرفق العام واملصلحة العامة، وهي أساس سلطة التعديل، قد تفرض فمق
إدخال تعديالت على تنفيذ العقد يف زمانه، واليت قد تصل إىل اإللغاء التام للمشروع 

وما " باسترداد املرفق العام"أي تقوم اإلدارة ) خاصة يف عقود االلتزام(وبالتايل إاء العقد 
شغال العامة، وحتت ضغط حسن سري املرفق العام، تأمر اإلدارة حيدث غالبا يف عقد األ

بتسريع وترية اإلجناز وتقصري آجاله، لذلك تعترب مدة تنفيذ العقد أحد العناصر األساسية 
اليت متارس اإلدارة بشأا سلطة تقديرية واسعة لذلك يعترب مندوب اإلدارة واملكلف من 

ملوجه احلقيقي، واملدير الفعلي للعمل، أما املقاول فهو قبلها مبراقبة ومتابعة األشغال، هو ا
جمرد منفذ لتعليماته، ويأخذ حكم عمال اإلدارة الذين خيضعون لتعليماا ويلتزمون 

  .)1(بتوجيهاا

فيجب على املقاول مباشرة األشغال يف "... ويف هذا ينص املشرع اجلزائري على
عن مهندس الدائرة أو املهندس اآلجال احملددة يف أوامر املصلحة الصادرة 

  .)2(...."املعماري

كما يطلق عليها املشرع " املتعامل العمومي" والواقع أن اإلدارات املتعاقدة
اجلزائري ـ كما أسلفنا ـ كثريا ما تشكو من التأخر يف إجناز املشاريع العامة، مما يؤثر 

  .نة العمومية بشكل خاصجناز واخلزيسلبا على وترية النمو بشكل عام وعلى تكاليف اإل

                                                                                                                                                                             
  .208املرجع السابق ، ص : رياض عبد عيسى  ـ     
  . 161املرجع السابق ، ص :  مصطفى كمال وصفيـ      
  . 66، املرجع السابق، ص ... سلطة اإلدارة :  عمر حلميـ      

  .68ابق ، ص ، املرجع الس...سلطة اإلدارة : عمر حلمي ـ  )1(
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 12/1أنظر ملادة ـ  )2(
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وأخريا فإن ممارسة اإلدارة صاحبة املشروع لسلطة التعديل، هو حق مسلم به 
سواء تعلق األمر حبجم ومقدار األشغال، أو بوسائل وأوضاع التنفيذ أوبالنسبة لتعديل 

  .آجال ومدة التنفيذ واإلجناز
قد، و أال يؤدي ولكن ينبغى أن يتم ذلك يف نطاق حمدد، هو عدم تغيري طبيعة الع

إىل إرهاق املقاول وعجزه عن اإلستمرار يف اإلجناز تنيجة جتاوز التعديل لتقديراته 
وامكانياته الفنية واالقتصادية اليت على أساسها قبل إبرام الصفقة مع اإلدارة، وذلك 

  .نتيجة قلب التعديل لالوضاع االقتصادية للعقد
فسر يف نطاق حمل العقد، فيجب أن ألن عبارة التعديل رغم عموميتها جيب أن ت

تستبعد التعديالت اجلوهرية اليت متس بأصل املشروع، وجتعلها غريبة عن موضوعه 
  .فتجعل من مركز املقاول مغايرا ملركزه األول أثاء التعاقد
  المبحث الثالث

  سلطة توقیع الجزاءات اإلداریة 

اءات على املقاول املتعاقد تتمتع اإلدارة املتعاقدة صاحبة املشروع حبق توقيع اجلز
أو نفذها على وجه غري . معها، إذا أخل بأي وجه يف تنفيذ إلتزاماته، أو تأخر يف ذلك

  .مرض، ومن باب أوىل أن توقع عليه جزاءات إذا إمتنع عن تنفيذ إلتزاماته بالكامل
ا ففي كل حالة من هذه احلاالت أو غريها مما يشكل إخالال بالتزاماته التعاقدية، مم

ينتج عنه مساسا باملرفق العام، وبالتايل باملصلحة العامة، حيق لإلدارة أن توقع على املتعاقد 
. )1(معها جزاءات، هذه اجلزاءات اليت ختضع لنظام قانوين غري معروف يف القانون اخلاص

تنفيذها حبسن ) إدارية ومدنية ( قتضي يف كل العقود يحىت وإن كان األصل العام 
ا أن عدم تنفيذ أحد أطرافها إللتزاماته جييز للطرف اآلخر أن يطالب بالتنفيذ، كم. )2(نية

                                                        
  . 16رجع السابق ، ص امل:   حسن درويش عبد العالـ  )1(
  ... " .جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحسن النية " من القانون املدين اجلزائري  107تنص املادة ـ  )2(
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أو احلكم بالفسخ مع التعويض، وهي أحكام منصوص عليها يف القانون املدين 
  .)1(اجلزائري

فالقانون اخلاص إذن، يعرف هو كذكك اجلزاءات التعاقدية يف حالة عدم تنفيذ 
للطرف اآلخر أن يتوقف عن التنفيذ أو يطلب من  العقد من قبل أحد األطراف، فيمكن

  .القاضي فسخ العقد
غري أن هذه اجلزاءات يف أحكام القانون اخلاص حمدودة، باملقارنة مع تلك املطبقة 
يف العقود اإلدارية بشكل عام، ومنها عقد األشغال العامة، أين متلك اإلدارة يف مواجهة 

اجلزاءات أكثر من باقي العقود اإلدارية  املقاول املتعاقد سلطة واسعة يف توقيع
وهو ما يستلزم البحث يف األساس القانوين هلذه السلطة وأنواع اجلزاءات ، )2(األخرى
  .املوقعة

  األول طلبالم
  الجزاءات توقیعمدى سلطة اإلدارة في 

  وأساسھا القانوني  

ا أن حتمله على إن اجلزاءات اليت توقعها اإلدارة على املقاول املتعاقد معها من شأ
ويتفق الفقه على أن اجلزاءات . )3(تنفيذ إلتزاماته بشكل يالئم مستلزمات الصاحل العام

متعددة ومتنوعة وخيتلف نظامها القانوين عما هو معروف يف عقود القانون اخلاص، إال 
أن أساسها القانوين مل يكن واحدا أو متفق عليه منذ البداية، حيث حدث خالف فقهي 

                                                        
إذا مل يوف أحد املتعاقدين بالتزاماته، جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره " ... القانون املدين اجلزائر من  119تنص املادة ـ  )1(

  ... ".املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض يف احلالتني إذا اقتضى احلال ذلك 
)2(  -  JEAN MARY AUBY et P. BON : Op Cit , P 223 . 

      - DELAUBADERE : Traite élémentaire de droit administratif  Op Cit P 300. 

  .275رجع السابق ، ص امل :رياض عبد عيسى ـ  )3(
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حتديد أساس هذه السلطة ما إذا كانت ترجع إىل فكرة املرفق العام أم أن مردها حول 
  .)1(فكرة السلطة العامة، وما يترتب عليها من إمتيازات

  
  األول الفرع                                              

  توقیع الجزاءات حقتطور أساس 

على متعاقديها بشكل مباشر سلطة توقيع اجلزاءات من قبل اإلدارة  اساستطور
  .دون اللجوء إىل القضاء يف نظر القضاء الفرنسي

فلم يكن يقبل من اإلدارة أن توقع جزاءات على املتعاقد معها خارج ما كان 
منصوص عليه يف العقد أو دفاتر الشروط أو تتضمنه اللوائح، أي أن اجلزاءات املنصوص 

  .اعليها فقط هي اليت جيوز توقيعها دون غريه
مث يف خطوة متطورة تراجع جملس الدولة الفرنسي عن مبدأ اإلكتفاء بنصوص 

وأتبعها خبطوة أكثر تقدما بأن إعترف لإلدارة حبق توقيع . العقد يف ذاته بواسطة القضاء
  .اجلزاء بذاا دون حاجة إىل طلب ذلك من القضاء

  بالجزاءات التعاقدیة التقید ـ  1

أن توقع عقوبات مل تتضمنها نصوص سابقة، فلم يف البداية مل يكن مسموحا ب
فالعقد وحده يبني . )2(يكن جيوز للقضاء توقيع عقوبات خارج تلك املنصوص عليها

جزاءاته، ومل يكن مسموحا بتوقيع جزاء غري تلك اليت تضمنها العقد باستثناء جزاء 
  ".فسخ العقد "

للقاضي أن حيكم عليه بتعويض فإذا أخل املتعاقد بالتزاماته التعاقدية فإنه الميكن 
  .التعويض إلدارة جراء ذلك ما دام العقد بني اجلانبني الينص علىل

                                                        
  .وما بعدها 83رجع السابق ، ص امل:   هارون عبد العزيز اجلملـ  )1(
  . 90رجع السابق ، ص امل : مخيس السيد إمساعيلـ  )2(
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وقد أتيحت الفرصة لس الدولة الفرنسي يف قضيتني تتعلقان بعقد اإللتزام، فأقر 
القضاء الفرنسي صراحة عدم جواز طلب اإلدارة من القاضي احلكم هلا بتعويضات مل 

  .)1(يت أبرمتهاتتضمنها العقود ال

وقد كان موضوع العقدين املشار إليهما هو عقد إلتزام الذي كان يشري يف حالة 
أو إسقاط اإللتزام، لذلك فإن إخالل امللتزم بتعهداته فإن لإلدارة حق توقيع غرامات عليه 

ضي مل يكن مبقدوره أن يقضي بالتعويض باعتبار أن العقد يف احلالتني مل ينص على القا
  .)2(ذلك

غري أن الفقه إنتقد املبدأ الذي إستند إليه القاضي يف احلالتني، وهو مبدأ الوقوف 
عند اجلزاءات العقدية، ألن ذلك خمالف للعدالة، إذ الحيق ألي كان أن يعفي نفسه 

  .مسبقا من األخطاء اليت ميكن أن يرتكبها مستقبال
تائجهما سلبية، فأمام مث أن مقتضى تبين هذا املبدأ جيعل اإلدارة أمام خيارين ن

ما ميكن أن يتولد  عإخالل املتعاقد امللتزم إخالال بسيطا، فإما أن تتساهل وتتسامح معه م
  .عن ذلك من عيوب يف سري الرفق العام

وإما أن تلجأ إىل عقوبة إاء العقد رغم بساطة اخلطأ من جانب املتعاقد، مع ما 
ل العقد، فبسبب خطأ بسيط توقع اإلدارة لذلك من تأثري على حسن سري املرفق العام حم

جزاءا قاسيا على املتعاقد يتمثل يف إاء التعاقد الذي يؤثر على إستمرار املرفق وحسن 
  .سريه

                                                        
    Chemin de Fér D'orleans a Rouen:  يف قضية 1881جويلية  15حكم بتاريخ ـ  )1(

  .وما بعدها  17املرجع السابق ، ص :  عبد ايد فياض: أورد احلكم       
)2(  -  LAURENT RICHER.  : Droit des Contrats Administratifs , L G J . 1995 , P 206. 
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وأمام هذا الوضع غري املقبول، كان البد من وجود حل يف حال وجود نصوص 
لعقد لذكر تتضمن جزاءات قاسية مقارنة مع بساطة املخالفة، أو يف حال عدم تعرض ا
  .)1(جزاءات لبعض املخالفات، هذا احلل الذي يكمن يف اللجوء إىل القواعد العامة

ألن املنطق يفرض أن كل التزام تعاقدي يقابله جزاء يف حال اإلخالل به، حىت ولو 
مل يكن منصوصا عليه بشكل صريح يف العقد، ألن القول خبالف ذلك يشجع املتعاقد 

  .)2(بالتزاماته مما يؤدي إىل اإلضرار باملرافق العامةمع اإلدارة على اإلخالل 

فإذا كان القانون املدين ينظم هذا اجلزاء  يف حال سكت عنه العقد، فمن باب 
  .أوىل أن تتناول أحكام القانون اإلداري ذلك باعتبار أا ترعي املصلحة العامة
واإلقتصار  وأمام هذه اإلنتقادات اليت وجهت ملوقف القضاء من مبدأ التمسك

ملنصوص عليها يف العقد دون غريها، خطى القضاء خطوة إىل األمام يف جلزاءات اعلى ا
  .إجتاه التخلي عن موقفه

  قدیر الجزاءات وفقا للقواعد العامةـ ت 2

أين  )Deplanque)3يف خطوة متطورة جاء حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية 
ن دفتر الشروط مل ينص صراحة على جزاء قرر اللجوء إىل القواعد العامة يف حال أ

ملخالفة معينة، ألن عدم قيام املتعاقد مع اإلدارة بتنفيذ التزاماته يعترب إخالال من جانبه 
  .يستوجب التعويض لصاحل اإلدارة مىت حلقها ضرر جراء تصرفه هذا

                                                        
  .وما بعدها  17املرجع السابق ، ص :  عبد ايد فياضـ  )1(

)2(  -  GASTON  JEZE.  :  Les  Principes Genéreaux du Droit administratif , 3emme édition . P 315. 

بعد االستئناف أين كان العقد مل ينص علـى بعـض    1907ماي  31، حكم جملس الدولة يف Déplanqueقضية السيد ـ  )3(
قاضي الدرجة األوىل عن مبدأ كفاية اجلـزاءات  املخالفات وجزاءاا، ورغم ذلك خرج جملس الدولة مؤيدا يف ذلك قرار 

  .العقدية، وأقر بأحقية اإلدارة بالتعويض عن الضرر الذي حلقها جراء إخالل املتعاقد معها 
  . 37و  36املرجع السابق، هامش ص : عبدايد فياض ـ أورد هذه الوقائع       



  )اإلدارة صاحبة المشروع ( أثر عقد األشغال العامة على اإلدارة المتعاقدة : القسم األول 
 

 93

شركة املالحة جلنوب " وهذا ما تضمنه أيضا حكم جملس الدولة يف قضية 
فتقرير القاضي حلق اإلدارة يف التعويض يف احلالتني كجزاء ملخالفة . )1(" األطلنطي

  .املتعاقد إللتزاماته مل يكن بناء على نص يف العقد، وإمنا كان تطبيقا للمبادئ العامة
فإذا كان املتعاقد مع اإلدارة له احلق يف التعويض من قبل اإلدارة يف حال حلق به 

ل بالتوازن املايل للعقد، وهذا كله وفقا للقواعد ضررا جراء تدخل اإلدارة واإلخال
العامة، فإن اإلدارة أيضا من حقها أن تلجأ طبقا لذات املبدأ إىل املطالبة بالتعويض طبقا 

  .للقواعد العامة، وليس طبقا لبنود العقد فقط

لذلك فإن اإلدارة وهي املكلفة بالسهر على حتقيق املصلحة العامة، إذا وتطبيقا
عام من إخالل جراء تصرف ن هذه املصلحة قد تضررت مبا حلق باملرفق الأثبتت أ
   .ليهفإن القاضي سيوقع اجلزاء ع،)املقاول(املتعاقد

اليت كان يتمتع ا املتعاقد مع ) احلماية(وهكذا فإن قضاء جملس الدولة أى 
  .اإلدارة جراء سكوت العقد عن تناول بعض املخالفات وجزاءاا

م اخللط هنا بني التعويض بسبب الضرر الناتج عن إخالل املتعاقد وطبعا جبب عد
بالتزاماته، وبني اجلزاءات املتمثلة يف الغرامات العقدية اليت تطبقها حىت إذا مل حيدث 

  .)2(ضرر إال أنه الميكن تطبيقها إال إذا نص عليها العقد  

رق العقد إىل حيث أقر بأن عدم تط،وهكذا فإن تطور موقف القضاء كان إجيابيا 
العقوبة جزاء بالنسبة ملخالفة معينة اليعين بقاء هذه املخالفة دون جزاء، بل ميكن توقيع 

إعماال للقواعد العامة املعروفة يف القانون املدين، وإن كان احلكم مل يشر إىل ذلك، 
وكما حيدث يف كثري من احلاالت، فإن القاضي اإلداري يستلهم حلوله من هذا القانون، 

  .ون أن يكـون ملتزما بهد

                                                        
  -                           LAURENT RICHER.  : CE 29/10 . 1929 , Op Cit , P 206:  أنظر وقائع القضية ـ  )1(
  .وما بعدها  33املرجع السابق، ص :  عبدايد فياضأنظر يف ذلك ـ  )2(

  .وغريهم Berthélmy – Jezeو   Hourionأين أورد تعليقا لكثري من الفقهاء وعلى هذا احلكم منهم الفقيه         
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طبع القواعد يإال أن مقتضى اإلعمال ا هو حتقيق ملبدأ العدالة الذي جيب أن 
القانونية بشكل عام واليت يتدخل القاضي لتطبيقها بشكبل مباشر يف عالقات القانون 

  .اخلاص
ا بينما يف عالقات القانون اإلداري يسمح لإلدارة أن تباشر ذلك بذاا مبا خيول هل

من إمتياز التنفيذ املباشر، فتقرر جزاء التعويض بنفسها، وهلا أن تقدر قيمته ولكن حتت 
رقابة القاضي الذي يلجأ إليه املتعاقد يف حال ما إذا كان غري موافق على قيمة 

  .)1(التعويض

وهذا ما يعطي مفهوما خمالفا جلزاءات القواعد العامة يف القانون العام، عنها يف 
إذا ال جيب أن تكون هذه اجلزاءات هي ذاا يف القواعد العامة يف  ،اصالقانون اخل

العالقات بني األفراد وجزاءات املبادئ العامة يف عقود اإلدارة العامة، اليت هي مرتبطة 
  .باملرفق العام وباملصلحة العامة

 فالسماح لإلدارة بأن تطبق اجلزاءات بنفسها، يعين إستبعاد مبادئ القانون املدين
الذي يكون اللجوء إىل القاضي ضروري دائما لتطبيقه، فمنح التعويض يعترب من 

  .اخلصائص اجلوهرية للقواعد العامة يف القانون املدين
وهكذا أصبح لنظام  اجلزاءات يف العقد اإلداري ذاتية مستقلة تنبثق من القانون 

  .العام وهلا خصائصها املميزة هلا
يتعلق بعقد التزام، إال أن املبدأ يطبق على  Deplanqueولو أن الرتاع يف قضية 

حيث أخذ جملس الدولة باملبادئ اليت . كل العقود اإلدارية مبا فيها عقد األشغال العامة
  :إنتهى إليها مفوض الدولة يف هذه القضية وتتلخص يف 

                                                        
)1(  -  LAURENT RICHER.  : Op Cit , P 207 
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ـ إذا كان العقد يف حتديده إللتزامات الطرفني قد أغفل حتديد جزاءات مقابلة 
  .)1(فال يترتب على ذلك عدم وجود جزاءات. لفااملخا

ـ إذا حدد العقد جزاءات لبعض املخالفات وأغفل البعض فال يعين ذلك أن تبقى 
  .)2(بدون جزاءات) املغفلة ( هذه األخرية 

ـ إن كل إلتزام تعاقدي يقابله جزاء يف حالة خمالفته، وعلى القاضي أن يطبق 
  .)3(من العقد نصا صرحياالقواعد العامة يف حال مل يتض

ـ إذا توقع املتعاقدان إخالال معينا وقررا له جزاءا حمددا، فيجب على اإلدارة أن 
  .)4(تتقيد به حبيث الجيوز هلا كقاعدة عامة إستبداله بغريه

واستخلص الفقه من هذا القضاء أن سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات على املتعاقد 
أي أا متلك هذا احلق حىت ولو ، )5(على النصوص التعاقديةمعها توجد بذاا ومستقلة 

مل ينص عليه العقد، فسكوت العقد الحيمي املتعاقد عند إخالله بالتزاماته، كما أنه 
  .اليضطر اإلدارة إىل اللجوء مباشرة إىل فسخ العقد

فبموجب هذه املبادئ حتررت اإلدارة من األحكام التعاقدية يف جمال توقيع 
ت، وبقي القيد املتعلق بالتعويض الذي يستوجب تدخل القاضي للحكم به، إىل اجلزاءا

السابق اإلشارة " شركة املالحة جلنوب األطلنطي " أن جاء حكم جملس الدولة يف قضية 
إليه الذي حرر اإلدارة وقرر بأا ليست يف حاجة إىل اللجوء إىل القضاء إلستصدار 

                                                        
)1(  -  JEAN MARY AUBY et P. BON : Op Cit , P 233. 

  . 336رجع السابق ، ص امل:   أمحد عثمان عبادـ  )2(
  . 28رجع السابق ، ص امل:   عبدايد فياضـ  )3(
بدأ يطبـق  ويشري املؤلف هنا إىل أن هذا امل.  456رجع السابق ، ص امل، " األسس العامة " :   سليمان حممد الطماويـ  )4(

  .بالنسبة للجزاءات املاليةفقط 
وما بعدها ، حيث يذكر أيضـا أن جملـس الدولـة     81املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ راجع أيضا       

الفرنسي مل يعمل ذا املبدأ على إطالقه، بل خرج على اجلزاء املنصوص عليه إما بالتخفيف أو بالتشديد منه كلمـا رأى  
  .اجلزاء غري مالئمأن 

  . 54رجع السابق ، ص امل:   هارون عبدالعزيز اجلملـ  )5(
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اء إخالل املتعاقد إللتزاماته، فلها أن حتصل على حكم بالتعويض مىت حلقها ضرر من جر
التعويض بشكل مباشر بعد أن تقوم بتقديره، طبعا مع خضوعها لرقابة القضاء يف 

  .)1(ذلك

وهذا احلق يطبق على مجيع اجلزاءات اإلدارية، إال أنه، ولئن كانت متلك هذه 
بد من صدور قرار إداري السلطة فإنه يتعني عليها اإلفصاح عن نيتها يف إستعماهلا إذ ال

مث أن اإلدارة وهي متارس هذه ، )2(ستقر عليه القضاء اإلداري املصريابذلك، وهو ما 
السلطة، اليعين إطالق يدها يف توقيع اجلزاء حسب هواها بل هي تقوم بذلك على 
مسؤوليتها وحتت رقابة القاضي الذي الذي يقتصر دوره على الرقابة املادية، حيث 

ذا وقع املقاول فعال يف خمالفة أم ال ؟ ومدى مالءمة اجلزاء للمخالفة، يبحث ما إ
وإمنا تقتصر سلطة على احلكم . والقاضي الميلك إلغاء اجلزاء الذي تقرره اإلدارة

فالقضاء املختص هنا هو  )3(بالتعويض إذا وقعت اإلدارة عقوبة غري سليمة على املقاول
  .)4(هنا تعترب منازعات حقوقية تعويضية وماليةالقضاء الكامل باعتبار أن املنازعات 

إضافة إىل رقابة القضاء فنظام اجلزاءات اإلدارية اليتضمن حقوق اإلدارة وسلطاا 
املتعاقد معها فقط، بل أيضا ضمانات قانونية حتمي حقوقه من جتاوز اإلدارة  املقاول إزاء

  .حلدود سلطاا
بتوقيع اجلزاء، وقبل ذلك وجوب  وتتمثل هذه الضمانات يف وجوب صدور قرار

  .إعذار املتعاقد باجلزاء قبل توقيعه عليه

                                                        
  . 92رجع السابق ، ص امل:  مخيس السيد إمساعيل ـ  )1(

  .35املرجع السابق ، ص :  عبدايد فياضـ      
-  JEAN MARY AUBY  et P.BON : Op Cit , P 233. 

  .197، ص 1991اإلدارة العليا، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  العقد اإلداري يف مبادئ:   مسري صادقـ  )2(
  . 58رجع السابق ، ص امل:  هارون عبدالعزيز اجلمل ـ  )3(

-  JEAN MARY AUBY et P. BON : Op Cit , P 233. 
  .22رجع السابق، ص امل:  حسن درويش عبدالعالـ  )4(
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ذار ــويعترب هذا اإلجراء جوهريا، حيث يسلم الفقه والقضاء يف فرنسا بأن اإلن
La Mise en Demeur prialable   ايف عقود األشغال العامة  

  الثاني لفرع ا                                    
  األساس القانوني لسلطة اإلدارة                            

  في توقیع الجزاءات

يكاد جيمع الفقه والقضاء على أن لإلدارة املتعاقدة حق توقيع جزاءات على 
، )1(املتعاقد الذي خيل بالتزاماته التعاقدية، وذلك بإرادا املنفردة، دون اللجوء إىل القضاء

ال املرافق العامة  واليت هي جمال عقود اإلدارة، واليت وذلك بالنظر إىل مسؤوليتها يف جم
  .تتيح لإلدارة إمتيازات الجمال هلا يف القانون اخلاص

ومن أهم هذه اإلمتيازات إصدار قرارات ملزمة تتمتع بقوة تنفيذ ذاتية يلتزم ا 
 على الرغم من عدم مشاركتهم يف إنشائها أو ،األفراد طواعية أو تنفذها عليهم جربا

   .عدم أخذ رأيهم يف إصدارها

وحق اإلدارة يف إصدار مثل هذه القرارات التنفيذية تعترب من األساليب العادية 
والغالبة يف ممارسة اإلدارة لنشاطاا، و عن طريق هذه القرارات اإلدارية، حتصل اإلدارة 

العامة  عن األموال بواسطة قرارات نزع امللكية للمنفعة مثال تحصلفعن مستلزماا، 
وغريها من قرارات حتدث آثارا قانونية وتؤثر يف مراكز قانونية ،واالستيالء املؤقت أ

وهذا كله خالفا ملا هو مألوف يف قواعد القانون اخلاص، حيث التنشأ . مبجرد صدورها
   هماتعبري حر عنبعن طريق توافق إرادتني اال اإللتزامات 

أو عن طريق القضاء بواسطة " املدين " وال حتصل احلقوق إال طوعا، أي بإرادة 
  .دعوى ترفع إليه من طرف الدائن كمدعي ضد املدين املدعى عليه

                                                        
  .وما بعدها  83رجع السابق، ص امل:  هارون عبدالعزيز اجلملـ  )1(

  .وما بعدها  334املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عبادـ      
  .64املرجع السابق ، ص :  عبدايد فياضـ      
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وهذا أيضا خالفا ملا هو مستقر يف قواعد القانون اإلداري، حيث تقرر اإلدارة 
حقوقها قبل األفراد وتباشر حتصيلها دون تدخل القضاء، وكل هذه وفقا للمبدأ املعروف 

Privilége du Prealable  أو إمتياز التنفيذ املباشرD'action D'office.  
  إمتیاز التنفیذ المباشر كأساس لسلطة اإلدارةـ   1

اإلدارة يف توقيع سلطة على  نجيمعوىف اغلبهم إذا كان فقهاء القانون العام 
ماته اجلزاءات على املتعاقد معها، بل واختاذ مجيع اإلجراءات اليت تراها كفيلة بتنفيذ التزا

  .املتولدة عن عقد األشغال العامة
إىل فكرة ه السلطة  القانوين، فمنهم من يرد هذ اإال أم إختلفوا يف حتديد أساسه

  .ومنهم من ينكر ذلك على اإلدارة " املباشرإمتياز التنفيذ " 
وسنورد بعض اآلراء هلذا الفريق والبعض للفريق اآلخر ، ولكن دون أن ندخل يف 

  ".أ إمتياز التنفيذ املباشر مبد" تفاصيل 
  اآلراء المؤیدة لسلطة اإلدارة في توقیع الجزاءـ  2

وردت العديد من آراء الفقهاء تؤيد حق اإلدارة يف توقيع اجلزاء على املتعاقد 
املقصر يف أداء التزاماته بناء على إمتياز التنفيذ املباشر، إال أن هذه اآلراء مل تكن موحدة 

أهو فكرة املرفق العام وضرورة إستمرار حسن  أو السلطة ، قخبصوص أساس هذا احل
  .)1(سريه ؟ أم أن اساس ذلك هو السلطة العامة اليت هي أساس وركن من أركان الدولة

ومن الفقهاء املؤيدين ملبدأ إمتياز التنفيذ املباشر كأساس لسلطة اإلدارة يف توقيع 
اماته ودون الرجوع إىل القضاء جند الفقيه اجلزاءات على املقاول املتعاقد الذي خيل بالتز

وحبسب رأيه فإن سري املرافق العامة بانتظام  )GAstoN  jeze")2قاستون جيز "
واضطراد يتطلب أن يكون املتعاقد مع اإلدارة بشأن هذه املرافق دقيقا يف تنفيذ التزاماته، 

يف إطار القانون وحىت تضمن اإلدارة هذه الدقة جيب أن تكون مزودة جبزاءات حازمة 
                                                        

  . 50رجع السابق ، ص امل:   عبدايد فياضـ  )1(
)2(  -  GASTON JEZE. Les Principes Genereux du Droit Administratif , 3emme edition , Paris 1934 , P 856. 
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العام، بعيدا عن تلك اليت يتضمنها القانون اخلاص واليت تتميز باإلجراءات الطويلة 
خاصة مع ضرورة تدخل القاضي يف إقرارها، وما يتمتع به هذا األخري من  kواملعقدة

  .سلطة تقديرية يف تكييف أفعال أو تصرفات املتعاقد
ون إستخدام أسلوب القانون العام، لذلك فإن يف حالة العقد اإلداري عموما يك

الذي يسمح لإلدارة بتطبيق اجلزاءات بنفسها هو ما تتفق عليه إرادة الطرفني اإلدارة 
وميزة هذه اجلزاءات أنه حيق لإلدارة أن تباشرها بنفسها ودون تدخل . واملتعاقد معها

رفق العام القضاء وبشكل فوري كلما رأت أن إخالل املتعاقد معها ميس حبسن سري امل
وغريه الذي يرى بأن  Peqnignotبيكينيو " ومن هذا الرأي أيضا الفقيه ، )1(واستمراره

اإلدارة املتعاقد هلا احلق يف إستعمال سلطتها يف التنفيذ املباشر لقرارها التنفيذي فتطبق 
، اجلزاء على املتعاقد املقصر دون أن ينص العقد على ذلك، ألن هذا اإلمتياز يتعدى العقد

  .أي أنه مقرر لإلدارة دون حاجة إىل نص يف العقد يقرره

ومبناسبة قضية شركة املالحة جلنوب األطلنطي  1929فبحسب رأيه فإنه ومنذ 
مل يعد إمتياز التنفيذ املباشر حمل رفض حىت ولو مل تتضمنه ) السابق اإلشارة إليه (

وألن شروط . )2(قد اإللتزامنصوص العقد إال إستثناءا فيما يتعلق بإسقاط اإللتزام يف ع
العقد جيب أال تكون حائال دون إستعمال اإلدارة لسلطاا مىت كان ذلك ضروريا 

  .لتحقيق املصلحة العامة
إىل جانب هؤالء الفقهاء هناك آخرون يرون أيضا بأن أساس سلطة اإلدارة يف 

شر، لكن ليس على توقيع اجلزاء بنفسها دون حاجة للجوء للقاضي هو إمتياز التنفيذ املبا
فكرة " ومن معه، ولكن على أساس  Jezeكما يرى الفقيه " املرفق العام " أساس 

  ".السلطة العامة 

                                                        
  . 51رجع السابق ، ص امل:   عبدايد فياضـ  )1(
  . 59رجع السابق ، ص امل:   عبدايد فياضـ  )2(

  .343املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عيادـ       
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الذي يعترب أن إمتياز التنفيذ املباشر هو  Houriouوعلى رأس هؤالء الفقيه هوريو 
  .الدعامة األساسية للسلطة العامة يف نطاق تنفيذ عقد متصل مبرفق عام

ن تتخذ أي إجراء تراه يف مواجهة املتعاقد املقصر يف إلتزاماته مبجرد قرار فلإلدارة أ
وإىل جانب هذا الفقيه . )1(بسيط تصدره دون حاجة إىل اإلستعانة بالقاضي إلقرار ذلك

الذي يرى بأن إمتياز اإلدارة بتوقيع  اجلزاء على املتعاقد معها  Vedelيوجد أيضا الفقيه 
دة متلكها، وأن بعض هذه اجلزاءات هو ناتج عن نظام السلطة هو من بني إمتيازات متعد

العامة، وميكن لإلدارة تطبيقها مىت دعت ضرورة ضمان حسن سري املرفق العام ذلك، 
  .)2(بنود العقد نهاوهذا دون حاجة أن تتضم

. وحق اإلدارة يف توقيع اجلزاء على املتعاقد املقصر هو حق أصيل للسلطة العامة
  .)Flamme ")3موريس فالم " اء نفسه، وهذا حبسب ما يراه الفقيه موجود من تلق

  المنكرة لسلطة اإلدارة في توقیع الجزاء بنفسھا ءاإلراـ  3

ينكر بعض فقهاء الفقه خاصة الفرنسي، على اإلدارة سلطة توقيع اجلزاء بنفسها 
حكم على املتعاقد معها دون وجود نص بذلك، ويشترط وجوب اللجوء إىل القضاء لل

التقيد ( وملخص آراء هذا اإلجتاه الذي أوردناه يف فقرة سابقة حتت عنوان لتوقيعه ،
" العقد شريعة املتعاقدين " مقتضاه أن اإلدارة ملزمة بالتقيد بقاعدة ) ية دباجلزاءات التعاق

حسب القواعد العامة، وال ميكن هلا أن تعمل التنفيذ املباشر يف عالقتها العقدية مع 
  .إال إذا تضمن العقد ذلك األفراد

فإذا كانت اإلدارة حبسب رأيهم تتمتع بامتيازات إستثنائية يف تنفيذ عقودها، فإن 
ذلك الجيب إعتباره إمتيازا عاما يف التنفيذ املباشر، ألن نصوص العقد اإلداري ميكن 

من هذا  لإلدارة من خالهلا أن حتفظ لنفسها هذه الوسيلة املتمثلة يف السلطات اإلستثنائية
  .القبيل، ما دام الطرفني املتعاقدين ليسا على قدم املساواة يف ظل القانون العام

                                                        
)1(  -  HAURIO (M) : Prccis  De Droit Administratif  , 4emme edition , 1933 , P 227. 

)2(  -  VEDEL . Op Cit , P 251. 

  . 55رجع السابق ، ص امل:   عبدايد فياضـ  )3(
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فبحكم مركز اإلدارة يف هذه العقود ميكنها أن تضمن عقودها نصوصا إستثنائية 
لى مبعىن أن اإلدارة هلا هذا اإلمتياز بأن تنص يف عقودها ع. لصاحلها مبا خيدم املرفق العام

ت صراحة، وعندما التقوم بذلك فإن قواعد القانون اخلاص هي الواجبة هذه السلطا
  .التطبيق

ويبدو أن أصحاب هذا اإلجتاه الفقهي قد بنو رأيهم على أوضاع ما قبل حكم 
  .1929جملس الدولة يف قضية شركة مالحة جنوب األطلنطي 

حيث كان قبل ذلك على اإلدارة إذا ما رغبت يف احلصول على تعويض من 
تعاقد املقصر أن تلجأ إىل القضاء بطلب التعويض إذا كان ذلك جزاء غري عقدي، كما امل

  .1907سنة  Deplauqueحدث يف قضية 
غري أن األوضاع قد تطورت بعد ذلك حيث أن القضاء أصبح يقر لإلدارة سلطة 

  .)1(توقيع اجلزاء بنفسها حىت خارج ما نص عليه العقد، ولكن حتت رقابته

ن توقيع اإلدارة اجلزاءات على املتعاقد معها، والذي يكاد املوقف ويف رأينا فإ
يكون جممعا عليه كما أسلفنا، إمنا هو تطبيق إلحدى مظاهر إمتيازات السلطة العامة، 
ممثال يف إمتياز التنفيذ املباشر، الذي متلكه اإلدارة يف مواجهة األفراد، وهو ما مييز اإلدارة 

التنفيذ العيين إال عن طريق القضاء، أما بالنسبة لإلدارة فإا  عن األفراد الذين الميكنهم
تقوم بذلك بنفسها عند إخالل املتعاقد معها بالتزاماته، وذلك منعا من تعطل حسن سري 

  .املرافق العامة مبا يعرض املصلحة العامة للضرر
لذلك فإن النص على هذا احلق ضمن بنود العقد إمنا هو كاشف له وليس مقرر 

وجوده ، وهو حق ينطبق على اجلزاءات العقدية، وكذا جزاءات القواعد العامة، ولكن ل
  .حتت رقابة القاضي يف هذه احلالة األخرية

                                                        
  .وما بعدها  55رجع السابق ، ص امل:   عبدايد فياضـ  )1(

  .وما بعدها  85املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ       



  )اإلدارة صاحبة المشروع ( أثر عقد األشغال العامة على اإلدارة المتعاقدة : القسم األول 
 

 102

أما بالنسبة إلختالف آراء الفقهاء حول أساس هذه السلطة، أي توقيع اإلدارة 
ى أساس للجزاء بنفسها، وهل هو يقوم على أساس فكرة السلطة العامة، أم هو قائم عل

فكرة املرفق العام، فنحن نرى وكما أسلفنا إنه بالنسبة ملا متلكه اإلدارة من سلطات يف 
تنفيذ العقد اإلداري سواء تعلق األمر بسلطة الرقابة والتوجيه، أثناء تنفيذ العقد، أو سلطة 

رة التعديل زيادة أو نقصانا يف إلتزامات املتعاقد أو سلطة توقيع اجلزاءات من قبل اإلدا
  .عند إخالل املتعاقد بالتزاماته

فنحن نرى بأن إختالف الفقهاء حول هذه املسائل إمنا يعود إىل إختالفهم 
  .أساس القانون اإلداري وحتديد نطاق تطبيقهحتديد األساسي حول 

حيث إعترب البعض فكرة السلطة العامة هي أساس ذلك، وكان متزعم هذه 
الذي يرى بأن فكرة السلطة العامة هي أساس  )Hauriou)1الفكرة هو الفقيه هوريو 

ليس اإلمتيازات املمنوحة لإلدارة " بالسلطة " نون اإلداري ويوضح أن املقصود القا
فقط، بل هي أيضا اإللتزامات اليت تقع على عاتقها واليت هي أحيانا أشد من إلتزامات 
األفراد، كما هو احلال مثال بالنسبة حلرية إختيار املتعاقد الذي المتلك اإلدارة فيه هامشا 

  .ختيار إذ هي جمربة على التعاقد على من يرسو عليه العطاءواسعا من حرية اإل
فاملرفق العام " قانون املرافق العامة"يف حني إعترب آخرون أن القانون اإلداري هو 

هو أساس القانون اإلداري، إذ لوال املرفق العام الذي يهتم باملصلحة العامة، ملا وجدت 
عروفة يف القانون اخلاص، ويوجد على رأس قواعد قانونية إستثنائية عن تلك القواعد امل

  .)Duguit ")2دوجي " هذا اإلجتاه الفقيه 
ووصل الفقه إىل أن كل من اإلجتاهني مبالغ يف الفكرة اليت إعتمد عليها، ألن 

يشكالن أساس القانون ) املرفق العام ـ السلطة العامة : ( الواقع أن الفكرتني معا 
  .اإلداري ونطاق تطبيقه

                                                        
)1(  -  HAURIO (M) : Prccis . Op Cit , P 5. 

)2(  -  DUGUIT . Traité de Droit constetutionnel T1 , P 680. 
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املرفق العام هي أساس وجود القانون اإلداري، وفكرة السلطة العامة هي ففكرة 
" وسيلة السلطة العامة " املعيار احملدد لنطاق تطبيقه، فإن ختلت اإلدارة عن إستعمال 

. خضعت يف تصرفها للقانون العادي وللقاضي العادي" هدف املرفق العام " لتحقيق 
ن سري املرافق العامة وحتقيق الصاحل العام، فلها فاإلدارة إذن باعتبارها مسؤولة عن حس

أن تتخذ كل اإلجراء السريعة بذاا دون اللجوء إىل القضاء من أجل عدم اإلضرار 
باملصلحة العامة، وينطبق هذا على توقيع اجلزاءات على املقاول املتعاقد معها والذي أظهر 

  .تقصريا أو إخالال بالتزاماته
اءات توقيع اإلدارة للجزاءات على املتعاقد ختضع لرقابة وغين عن البيان أن إجر

لضمان الفعالة لتحقيق توازن سلطات اإلدارة الواسعة يف هذا اال،  االقضاء وهو أداة
من أجل محاية املتعاقد من تعسف اإلدارة وخمالفتها للقانون خبصوص قراراا املتضمنة 

اء من حيث الشكل يف القرار، وعيب عدم هما القاضي منذ بداية اإلجربللجزاءات، فرياق
اإلختصاص وعيب اإلحنراف باستعمال السلطة، وهي كلها أوجه للرقابة على قرار توقيع 
اجلزاء الذي أسلفنا وجوب صدور قرار صريح بشأنه، بل ويراقب القضاء حىت البواعث 

لفة ومدى اليت دفعت باإلدارة إىل إصدار قرار اجلزاء، فيتأكد من حدوث واقعة املخا
مالءمة اجلزاء الذي وقعته اإلدارة على املتعاقد، ألن اجلزاءات اليت ميكن توقيعها عديدة 

  .ومتنوعة
  المطلب الثاني

  أنواع الجزاءات اإلداریة

تتنوع اجلزاءات اليت متلك اإلدارة توقيعها على املقاولني املتعاقدين معها مبقتضى  
تزامام املنصوص عليها يف العقد، كاإلمتناع عن ، إذا أخلوا بال)1(عقود األشغال العامة

التنفيذ أو خمالفته املواصفات، أو التأخري عن املوعد املقرر يف العقد أو عدم اإلحترام 

                                                        
  . 97رجع السابق ، ص امل:   هارون عبدالعزيز اجلملـ  )1(
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ـ إما : وتتمثل هذه اجلزاءات خاصة يف ... للتوجيهات والتعليمات اليت تصدرها 
  .جزاءات مالية، أو وسائل ضغط أو إكراه

  األول الفرع
  ةـــزاءات المالیـــالج

ويقصد ا املبالغ املالية اليت حيق لإلدارة مطالبة املقاول ا إذا أخل بالتزاماته 
وهي على نوعني، هناك ما يقصد به جرب الضرر الذي يلحق فعال باإلدارة . )1(التعاقدية

امه، نتيجة خطأ املقاول، وهناك ما يقصد به توقيع عقوبة على املقاول نتيجة إخالله بالتز
"  ات ــــالتعويض" بغض النظر عن تضرر اإلدارة من عدمه، وتتمثل األوىل يف 

Les Dommages Intéres   الغرامات "أما الثانية فتتمثل يف "Les Pénalités.  
  ـ  التعویضــــــات  1

وهي املبالغ اليت حيق لإلدارة احلصول عليها من املتعاقد املخل بالتزاماته وتعترب 
صيل لذلك إذ مل ينص العقد على جزاءات أخرى ملواجهة هذا اإلخالل، وهو اجلزاء األ

جزاء قريب من ذلك املعروف يف العقد املدين من حيث إشتراط توفر ركن الضرر 
  .)2(إال أما خيتلفان فيما يتعلق بكيفية حتصيل تلك التعويضات ،وكيفية تقدير التعويض

جيب أن يكون هناك خطأ من املقاول، فحىت يثبت احلق يف احلصول على التعويض 
وتكون هناك عالقة ،وأن يتسبب ذلك يف ضرر لإلدارة  ،أي اإلخالل بأحد إلتزاماته

قدر الضرر بسببية بني اإلخالل وحدوث الضرر الفعلي لإلدارة، لذلك فالتعويض يكون 
رة بتاريخ احلادث، أما كيفية تقدير التعويض فإن جملس الدولة الفرنسي يسمح لإلدا

بتقدير التعويض بنفسها مقدما، وتلزم املقاول بذلك، وله أن خياصمها يف ذلك أمام 
  .)3(القضاء، كما ميكن لإلدارة أن التبادر بتقدير التعويض وتترك ذلك للقضاء مباشرة

                                                        

  . 461رجع السابق ، ص امل:   الطماويحممد سليمان ـ  )1(
  . 74رجع السابق ، ص املآثار العقود اإلدارية ، :   إبراهيم حممد عليـ  )2(

- JEAN MARY AUBY et P. BON : Op Cit , P 234 .  
  . 184، ص  1975، 1نظرية اجلزاءات يف العقد اإلداري، ط:   عبدايد فياضـ  )3(
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أوامر " ويسمح القضاء الفرنسي لإلدارة يف كثري من احلاالت بأن تستعمل وسيلة 
  .)1(يضاتلتحصيل قيمة التعو" األداء

أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد تناول املرسوم الرئاسي املتظمن تنظيم الصفقات 
أحكاما لضمان حسن تنفيذ الصفقة  حيث أوجب " الضمانات " العمومية حتت عنوان 
أن يقدم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة رد ) "املقاول(على املتعامل املتعاقد 

  .)2(... "التسبيقات 

ن ـم %10و  %5وحيدد مبلغ هذه الكفالة حبسب أمهية العقد ويتراوح ما بني 
وللمقاول حق إسترداد هذا املبلغ بعد شهر من تاريخ التسليم النهائي . قيمة العقد

فاإلدارة املتعاقدة إذن صاحبة األشغال وفر هلا املشرع مصدر إلقتطاع . )3(لالشغال
اسبة إخالل املقاول حبسن التنفيذ، وبذلك يكون املشرع اليت تستحقها مبن. )4(التعويضات

قد وفر عليها إجراءات اللجوء إىل القضاء سواء للمطالبة بفرض التعويض أو بتقديره، 
  .وحترص اإلدارة على أن تتضمن عقودها بندا ذا اخلصوص

خالفا لوضع اإلدارة يف مصر اليت جتد نفسها يف غياب مثل هذا النص وإمكانية 
مضطرة إىل اللجوء إىل القضاء لتقرير ذلك يف ظل " أوامر أداء " صيل عن طريق التح

 26اجلديد ، حيث بنقتضى املادة  1998لسنة  89القانون القدمي، أما حاليا يف ظل قانون 
منه أصبح من حق اإلدارة حق حتصيل التعويض مباشرة دون اللجوء إىل القضاء وأن هلا 

ستحقات املقاول لديها أو من مستحقاته لدى جهات أن ختصم هذه التعويضات من م
  .)5(إدارية أخرى، وذلك دون حاجة إىل تدخل القضاء

                                                        
  . 462رجع السابق ، ص امل:   الطماويحممد سليمان ـ  )1(
  .املتضمن تنظيم الصفقات العمومية اجلزائري 236/ 10من املرسوم التشريعي رقم  92ادة املـ  )2(
  .م أعالهمن املرسو 101،  100واد املـ أنظر  )3(
  .من دفتر الشروط العامة اإلدارية اجلزائري 48ادة املـ  )4(
اليت متنح اإلدارة صالحيات واسعة يف حتصيل مستحقاا علـى   املصرى 98/1998من قانون رقم  26راجع نص املادة ـ  )5(

ى مث الرجوع عليه فيمـا  املتعاقد معها بشىت الطرق بدءا من خصمها من مستحقاته لديها مث مستحقاته لدى إدارات أخر
  .تبقى منها
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وذه األحكام يتضح جيدا مدى إستقاللية نظرية التعويض يف العقود اإلدارية 
التعويض اليعترب من " عامة عنها يف عقود القانون اخلاص عكس ما يراه البعض من أن 

  .)1("ة ألنه جمرد تطبيق للقواعد العامة يف القانون اخلاص اجلزاءات اإلداري
  غرامة التأخیر  ـ  2

وهي تعويضات جزافية ينص العقد على توقيعها مىت أخل املقاول بتنفيذ إلتزاماته 
  الــخالل املواعيد املتفق عليها، وهي من اجلزاءات املالية اليت تنص عليها عقود األشغ

  .)2(تراخى يف تنفيذ إلتزاماته التعاقديةيلى املقاول الذي العامة وتطبقها اإلدارة ع

فهي تفرض مبجرد التأخري يف تنفيذ األشغال، دون إشتراط حدوث ضرر نتيجة 
لذلك، كما أا تستحق دون الرجوع إىل القضاء ما دام التأخري حصل بسبب املقاول 

ة كالشرط اجلزائي وهي عموما تتسم جبملة من اخلصائص اليت متيزها عن النظم املشا
وميكن إمجال هذه اخلصائص فيما ، )3(والغرامة التهديدية املعروفني يف القانون املدين

تتميز الغرامة بأا إتفاقية ألا حتدد مقدما يف العقد، " ذهب إليه القضاء اإلداري املصري 
  .على املتعاقد فإذا مل يكن قد نص عليها يف العقد فال جيوز لإلدارة أن تسعى إىل تطبيقها

وبأا تلقائية مبعىن أا تطبق مباشرة دون حاجة من جانب اإلدارة إىل إثبات أن 
  .ضرر ما قد أصاا

  . كما الميكن رفعها إىل مبلغ أعلى حىت ولو كان الضرر يزيد على قدرها املعني

                                                        
  . 345رجع السابق ، ص امل:   عثمان عبادـ  )1(
  . 78السابق ، ص املرجع : حممد إبراهيم علي ـ  )2(

  .135املرجع السابق ، ص :  اجلمل عبدالعزيز هارونـ /راجع كل من       
  . 283املرجع السابق ، ص :  عيسى رياضـ  /                       

  . 851، ص  2السابق ، اجلزء املرجع :  عبدالرزاق السنهوري ـ  )3(
  . 193املرجع السابق ، ص :  صادق مسريـ       
تصدر عـن نقابـة   " احملاماة " طبيعة الغرامات التعاقدية يف العقود اإلدارية، مقال نشره مبجلة :  خفاجي رفعت أمحدـ       

  .1638، ص  1956لسنة  9احملامني املصريني، العدد 
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وأا تطبق مبقتضى قرار إداري دون حاجة إىل اإللتجاء إىل القضاء للحكم 
  ... هابتوقيع

  ... ".وتستحق مبجرد التأخري دون حاجة إىل التنبيه باستحقاقها 
وهي إذا ختتلف عن النظم املشاة يف القانون اخلاص، ألن اهلدف منها أيضا 
خيتلف وهو يتمثل يف ضمان تنفيذ العقد اإلداري يف امليعاد املتفق عليه حرصا على حسن 

  .سري املرافق العامة
فيذ األشغال العامة يؤدي بالضرورة إىل زيادة تكاليف املشاريع، مث أن التأخري يف تن

وهلذا حترص اإلدارة على إمتام األشغال يف مواعيدها وتدرج يف عقود األشغال العامة بندا 
ينص على الغرامة التأخريية واليت غالبا ما تكون بتطبيق قاعدة                     ويرمز 

 Montant duقيمة الصفقة  Mوحرف    Pénalitéالعقوبةلكلمة  Pحرف 
Marché   وحرفDélai  ألجل أو ميعاد التنفيذ باليوم، ويكون حاصل هذا املبلغ عن

  .كل يوم تأخري مبا يف ذلك أيام العطل والراحة األسبوعية
من قيمة الصفقة، وهذا ما  %10على أال يتجاوز املبلغ اإلمجايل للغرامة نسبة 

ر بالنسبة لعقود األشغال العامة، فقيمة الغرامة التأخريية حتدد وفق تطبقه اإلدارة يف اجلزائ
نسبة حمددة تعينها شروط العقد، وهي حتدد عن كل يوم كما هو احلال يف اجلزائر أو 

  .كل أسبوع أو كل وحدة زمنية قد حتدد يف بالد أخرى
  أحكام الغرامة التأخیریة ـ    3

تفاقية فإن ذلك يعين أنه الجيوز لإلدارة أن غرامة بأا إلـ إذا كانت متتاز هذه ا
تسعى إىل تطبيقها على املقاول إذا مل يكن منصوصا عليها يف العقد، وهلا أن تلجأ إىل 
جزاءات أخرى، كفسخ العقد أو مصادرة التأمني باعتبار أن التأخر يف التنفيذ يعترب 

  .)1(كعدم التنفيذ وهلا أن تلجأ للقضاء

  .140املرجع السابق ، ص :  اجلمل عبدالعزيز هارونـ  )1(                                                        
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التأخريية تلقائية تطبقها اإلدارة دون حاجة إلثبات الضرر ـ وملا كانت الغرامة 
فإنه باملقابل الحيق هلا أن ترفع من قيمتها، ولو كان الضرر  ،الالحق ا نتيجة التأخري

  .الناتج عن خمالفة التأخري يزيد عن قيمتها املعينة
ـ ومن خصائص الغرامة التأخريية أا تطبق بقرار إداري صادر من اإلدارة 

احبة األشغال دون تدخل من القضاء خبالف حكمها يف عقود القانون اخلاص اليت ص
  .تستوجب تقريرها من القاضي

وتتميز الغرامة التأخريية بأا تستحق مبجرد إنقضاء امليعاد احملدد للتنفيذ مبا يعين 
نون حصول التأخري، دون حاجة إىل التنبيه بذلك خالفا لنظام الفوائد التأخريية يف القا

  .)1(اخلاص

وقد جرى جملس الدولة الفرنسي على اإلعتراف حبق اإلدارة يف تطبيق الغرامة أو 
التنازل عنها أو توقيع غرامة أقل من تلك املنصوص عليها، وهو ما ذهبت إليه حمكمة 

اليت بينت احلاالت اليت يعفى فيها املقاول من توقيع  )2(القضاء اإلداري املصري أيضا
من املسلم به فقها وقضاءا أن املتعهد يربأ من كل مسؤولية .. .)3(ا أو جزئياالغرامات كلي

  :يف حاالت أربعة 
  .إذا كانت اإلدارة وحدها السبب يف التأخري  ـ 1
  .إذا كان املتعهد ضحية خالصة لقوة قاهرة  ـ 2
  .إذا طلب مهلة جديدة ووافقت اإلدارة  ـ 3
  ... ".إعفاءه إذا قدرت جهة اإلدارة ظروفه وقررت  ـ 4

وعن كيفية حتصيل الغرامة بالنسبة للمشرع اجلزائر فقد نص على حق اإلدارة يف 
إقتطاع الغرامات التعاقدية من املدفوعات اليت تتم حسب الشروط والكيفيات املنصوص 
عليها يف الصفقة، كما أجاز لإلدارة صاحبة األشغال إعفاء املقاول املخل بأحد إلتزاماته 

  .جلزاء أي إعفاءه من دفع غرامة التأخريمن توقيع ا
  .141املرجع السابق ، ص :  اجلمل عبدالعزيز هارون ـ  )1(                                                        

  .197املرجع السابق ، ص :  مسري صادق ـ  )2(
  .4716املرجع السابق ، ص :  الطماوي حممد سليمانـ  )3(
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يف وقوع ه الغرامات يف حالة إنتفاء مسؤولته ول يعفى من دفع هذقاكما أن امل
أو فعل اإلدارة كصدور أمر للمقاول بتوقيف األشغال، ،التأخري كحالة القوة القاهرة 

إصدار شهادة ويف كلتا احلالتني يترتب على اإلعفاء من الغرامات املالية بسبب التأخري 
  .)1(إدارية لذلك

وهذا ما يقره الفقه فإذا قررت اإلدارة إعفاء املقاول من الغرامة فال تستطيع أن 
وإن كان هذا التنازل يالقي معارضة من بعض الفقهاء الذين . )2(تعدل عن هذا اإلعفاء

  .)3(يرون بعدم أحقيتها يف التنازل عن جزء من املال العام

قاول املتعاقد قبل تطبيق الغرامة حبسب غالبية الفقهاء باعتبار وال ضرورة إلعذار امل
أن هذا اجلزاء منصوص عليه يف العقد الذي غالبا ما يشري إىل إستحقاقه دون إعذار 

  .مسبق
وهذا بعكس ما درج عليه القضاء الفرنسي من وجوب اإلعذار قبل توقيع 

غرامة التأخري تستحق مبجرد  خالفا لس الدولة املصري الذي يرى بأن، )4(الغرامة
  . إنتهاء الفترة احملددة يف العقد دون حاجة إىل التنبيه باستحقاقها

وملا كانت الغرامة إتفاقية فإنه الجيوز لإلدارة أن ترفع قيمتها أكثر مما هو منصوص 
، )5(عليه يف العقد، حىت ولو كانت األضرار اليت حلقت ا فعال تفوق قيمة الغرامة احملددة

كما اليستطيع املقاول املتعاقد أن يعترض على توقيع الغرامة على أساس عدم حصول 
  .ضررا وعدم تناسب اجلزاء الغرامة 

                                                        
  .ابق الذكر تتناول كيفية حتصيل الغرامة وحاالت اإلعفاء منهاالس 10/136من الرسوم التشريعي  90املادة ـ  )1(
  .146املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ  )2(
  .329املرجع السابق ، ص :  رياض عبد عيسىـ  )3(

)4(  -  DELAUBADERE : Les Contrats Administratif  Paris 1956 T2  ,  , P 129.  
  .وما بعدها  345املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عباد ـ  )5(
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فالضرر مفترض يف هذه احلالة مبجرد حتقق سبب إستحقاق الغرامة املنصوص 
عليها يف العقد، وهو قرينة قاطعة التقبل إثبات العكس، فال يشترط وقوع ضرر لتوقيع 

  .)1(اءاجلز
  الثاني  الفرع

  الجــزاءات الضاغطـــة

إىل جانب توقيع اجلزاءات املالية على املتعاقد املقصر يف تنفيذ التزاماته، متلك 
اإلدارة أن ترغمه على ذلك بواسطة حلوهلا حمله يف القيام بالتنفيذ مباشرة أو عن طريق 

  .الغري الذي يقوم بإدارة املقاولة
. هرية مربرها يف ضرورة ضمان حسن سري املرافق العامةوجتد هذه اإلجراءات الق

مع مالحظة أن الرابطة العقدية تبقى سارية بني املقاول املتعاقد واإلدارة أثناء هذه اإلدارة 
  .املباشرة اليت يتم التنفيذ فيها على مسؤولية املقاول املتعاقد وحلسابه) التسيري(

قارنة باجلزاءات املالية فإن اإللتجـاء  وملا كانت هذه اإلجراءات القسرية شديدة م
  :إليها مرتبط بتوفر شروط هي 

اإلخالل اخلطري من طرف املتعاقد بالتزاماته العقدية كعدم إمتثاله مثال لألوامـر 
وتتخذ وسائل الضغط اليت تستعملها اإلدارة إحدى مظاهر ثالث حبسب  .)2(املصلحية

فإن الطريقة هي ) موضوع حبثنا ( لعامة ففيما يتعلق بعقد األشغال ا، )3(نوع العقد
اإلدارة املباشرة " حلول اإلدارة حمل املقاول يف تنفيذ األشغال بنفسها وهو ما يطلق عليه 

La Mise en Régie  . فسخ العقد " أو عن طريق. "  
  

  .198املرجع السابق ، ص :  مسري صادق ـ  )1(                                                        
  .56املرجع السابق ، ص :  حسن درويش عبدالعالـ  )2(

- DELAUBADERE : Traite Theorique et Pratique des Contrats Administratif T2 ,   P 154.  
- PHILIPPE CODFRIN, Op Cit , P 202. 

ويف عقد التوريد فإن الوسيلة هي الشراء . يف عقد التزام املرافق العامة تكون الوسيلة هي وضع املشروع حتت احلراسةوـ  )3(
  .على حساب املتعاقد
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1  

  

  

  ـ  اإلدارة المباشرة  

حتت اإلدارة املباشرة هو وضع املقاولة ) النظام املباشر ( املقصود باإلدارة املباشرة 
فيحل حمل املقاول أو يعني مديرا يقوم بتسيري املقاولة ) اإلدارة ( لصاحب األشغال 

  .)1(وتنفيذ األشغال الىت مل ينفذها املقاول ويتم ذلك حلساب هذا األخري وعلى مسؤوليته

 للمقاولة كجزاء قسري تطبقه اإلدارة صاحبة األشغال" اإلدارة املباشرة " وختتلف 
الذي هو أسلوب من أساليب إدارة املرافق العامة، " اإلستغالل املباشر " على املقاول عن 

أين تتوىل اإلدارة بنفسها تسيري املرفق العام مستعمله أمواهلا وموظفيها، مستخدمة 
  .إمتيازات السلطة العامة ومتحملة مسؤوليتها بذلك

املباشر كما أطلق عليه املشرع أما وضع املقاولة حتت اإلدارة املباشر أو النظام 
فكما أسلفنا يقصد به إرغام املقاول على تنفيذ  CCAGمن  35اجلزائري يف املادة 

  .التزاماته دون إلغاء العقد الذي يبقى ينتج آثاره، وهو إجراء مؤقت
  
  
  شروط وضع المقاولة تحت اإلدارة المباشرةـ  2

طة لإلدارة توافر شروط معينة يتطلب الفقه والقضاء من أجل التسليم ذه السل
  :تضمن إحترام اإلدارة ملصاحل املقاول وهي 

يشترط لوضع املقاولة حتت اإلدارة املباشرة أن  :  ـ وقوع خطأ جسیم من طرف المقاول أ
يرتكب املقاول خطأ جسيما يف تنفيذ التزاماته، فإذا كانت املخالفة اليت إرتكبها ثانوية أو 

                                                        
  .171املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ  )1(
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التقبل مربرا كافيا لتطبيق هذا اجلزاء املتشدد، وهو ما يعطي احلق  ذات أمهية بسيطة فإا
  .)1(للمقاول يف حتميل اإلدارة مسؤولية تصرفها وحق طلب التعويض عن ذلك

تتضمن  1964لسنة  CCAGويالحظ أن دفاتر الشروط العامة ومنها اجلزائري 
ها إىل إمكانية نصوصا ذات عبارة عامة، وميكن أن يؤدي التمسك باحلرفية يف تفسري

  .تطبيق هذا اجلزاء من قبل اإلدارة حىت ولو كان خطأ املقاول ذا أمهية ضئيلة أو ثانوية
إذا مل يتقيد املقاول بشروط الصـفقة أو بـأوامر   "  CCAGمن  35فتنص املادة 

يعمد املهندس إىل إنذاره بلزوم التقيد بتلك الشروط واألوامر يف أجل حيدد ... املصلحة 
  .ري إبالغه له مبوجب أمر املصلحةمبقرر جي

ـ وهذا األجل باستثناء حالة اإلستعجال الجيوز أن يقل عن عشرة ايام إبتداء من 
  .تاريخ اإلنذار 

ـ عند إنقضاء هذا األجل إذا مل ينفذ املقاول املقتضيات املفروضة، جيوز 
ير أن يأمر للمهندس الرئيسي، باستثناء حالة اإلستعجال بعد عرض املسألة على الوز

  ... ".بإجراء النظام املباشر على نفقة املقاول، ذلك النظام الذي جيوز أن يكون جزئيا 
) عدم التقيد بشروط الصفقة وأوامر املصلحة ( فالعبارات الواردة يف النص عامة 

وتفسريها احلريف البسيط يعين أن كل تقصري مهما كان بسيطا ميكن أن يؤدي إىل وضع 
اإلدارة املباشرة، والنعتقد بأن املشرع يقصد ذلك وإال ملا شرع جزاءات املقاولة حتت 

  .أخرى أقل من هذا واليت ميكن تسليطها على املقاول يف حالة اإلخالل البسيط
وعموما فإن جملس الدولة الفرنسي اليسلم بالتفسري احلريف ملثل هذا النص، بل 

 )2(رض املصلحة العامة للخطريستوجب ان يكون إخالل املقاول ذا جسامة كافية يع
  .)3(حىت يقر مشروعية هذا اإلجراء، وتبقى السلطة التقديرية لذلك يف يد القاضي

                                                        
  .214ص    ،دارينظرية اجلزاءات يف العقد اإل:  عبدايد فياضـ  )1(
  .183املرجع السابق ، ص :  عبدالعزيز اجلمل هارونـ  )2(

  .وما بعدها  342املرجع السابق ، ص :  رياض عبد عيسىـ       
)3(  -  DELAUBADERE : … Contrats , T2  Op Cit, P 157.  
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ومن خالل قضاء جملس الدولة الفرنسي ودفتر الشروط اإلدارية اجلزائري فإنه 
  :ميكن تقسيم إخالل املقاول بالتزاماته إىل نوعني 

  .عدم تقيد املقاول بشروط العقد  ـ 1
  .عدم تنفيذ املقاول لألوامر املصلحية  ـ 2

أ ـ فعدم التقيد بشروط العقد يكون مثال بعدم مراعاة املقاول ملدة التنفيذ 
املنصوص عليها، وهذا ما يسمح لإلدارة بوضع املقاولة حتت اإلدارة املباشرة ألن من 

تسبب يف شأنه أن يؤدي إىل تأخري يف تنفيذ األشغال، بشرط أن يكون املقاول هو امل
التأخري، أما إذا كان ذلك ناتج عن ظرف إستثنائي أو قوة قاهرة أو تدخل اإلدارة ذاا ، 
فإن ذلك كله يعفي املقاول من هذا اجلزاء حىت ولو ساهم خبطأ يسري مع ظرف من هذه 

  .الظروف
ومن األمثلة أيضا اليت تدخل ضمن عدم التقيد بشرط الصفقة، ختلي املقاول عن 

شغال وتركها دون مربر مقبول، واليقبل كمربر يف هذا الصدد تعطل اإلدارة مزاولة األ
عن دفع األقساط للمقاول أو أن يتعلل هذه األخري بوجود نزاع مطروح أمام القضاء بينه 

وكما قلنا تبقى للقاضي . واألمثلة على ذلك كثرية، )1(وبني اإلدارة صاحبة األشغال
، إذا مل يقيده املشرع، كما هو احلال بالنسبة سلطة واسعة يف تقدير جسامة اخلطأ

 عهاللمشرع املصري قدميا الذي حدد احلاالت اليت ميكن فيها لإلدارة اللجوء إىل توقي
 84يف املادة  1998قبل أن يعود يف الالئحة اجلديدة  )2(جزاء سحب العمل من املقاول

  .)3(ويضع نصا عاما

                                                        
  .108املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد عليـ  )1(

   .189املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ       
  .من الالئحة التنفيذية القدمية حددت مخس حاالت ميكن فيها لإلدارة اللجوء إىل سحب العمل من املقاول  82املادة ـ  )2(

  . 484املرجع السابق ، ص :  الطماويحممد سليمان ـ       
  .436العقود اإلدارية ، املرجع السابق ، ص :  أنس جعفر ـ  )3(
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كما أسلفنا فاملقاول يف عقد األشغال  ب ـ أما رفض املقاول لألوامر املصلحية،
العامة جيب عليه اإلمتثال لألوامر املصلحية اليت تصدرها اإلدارة مىت كانت تلك األوامر 

  ).إخل ... تكون مكتوبة وتصدر من سلطة خمتصة ( مستوفية للشروط القانونية 
إا بناء على إلدارة مبا متلكه من سلطة توجيه ومراقبة يف تنفيذ األشغال العامة، فاو

ذلك قد تصدر أوامر للمقاول املتعاقد الذي يقوم بالتنفيذ، وعلى هذا األخري اإلمتثال 
لتلك األوامر وما تتضمنه من مقتضيات تنفيذ األشغال ومن شأن عدم إمتثاله لألوامر 
املصلحية أن يعرضه للعديد من اجلزاءات، منها وضع املقاولة حتت النظام أو اإلدارة 

  .ة أو فسخ العقداملباشر
ويشمل إلتزام املقاول باألوامر املصلحية إضافة إىل التنفيذ الدقيق للعقد، أيضا تنفيذ 

إذا كانت تدخل يف تقديرات ( التعديالت اليت قد جتريها اإلدارة يف احلدود اليت أسلفنا 
  ).إخل ... املتعاقدين أو أعمال ذات أمهية بسيطة 
لك األوامر، جاز لإلدارة وضع املقاول حتت اإلدارة فإذا رفض املقاول اإلستجابة لت

املباشرة أما إذا كانت تلك األوامر  تشمل تعديالت خارجة عن العقد ، أو تعدل 
شروطه األساسية بشكل كبري، فإن عدم إمتثال املقاول لتلك األوامر اليقبل كمربر 

  .)1( قاولةلإلدارة املباشرة للم
الشرط الثاين الذي يتطلب املشرع ) اءه مھلة معینة وإعط (ـ وجوب إعذار المقاول  ب

وجوب إنذار املقاول وتنبيهه  ،وكذا الفقه والقضاء لوضع املقاولة حتت اإلدارة املباشرة
وبالتايل وجوب تداركه يف مهلة زمنية معينة حيددها له اإلنذار،  ،إىل اخلطأ الذي وقع فيه

اإلدارة على املقاول الذي إرتكب خطأ فاإلعذار شرط أساسي لصحة اجلزاء الذي توقعه 
طبعا إال إذا نص يف العقد أو يف دفتر الشروط على ، )2(جسيما يف تنفيذ إلتزاماته التعاقدية

  .)2(أو يف حالة اإلستعجال. )1(إعفاء اإلدارة من هذا اإلجراء
                                                        

  .216السابق ، ص  املرجع:  عبدايد فياضـ  )1(
  .109املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد عليـ       

  .200املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ  )2(
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واملقصود باإلعذار هنا هو وضع املقاول يف وضع املتأخر أو املقصر يف تنفيذ 
اته، وكما هو معروف يف القانون املدين أن جمرد إستحقاق أداء اإللتزام اليكفي التزام

  .جلعل املدين معذورا بل جيب على الدائن أن يقوم بإعذاره مامل يقض اإلتفاق بغري ذلك

من دفتر الشروط السالفة الذكر فرضت  35وبالنسبة للمشرع اجلزائري فاملادة 
إىل املقاول حيدد له فيه ) ممثل اإلدارة ( املهندس إجراء اإلعذار الذي جيب أن يوجهه 

أجل إستدراك اخلطأ، مدة هذا األجل جيب أال تقل عن عشرة أيام إبتداء من تاريخ 
التبليغ كحد أدىن، أما احلد األقصى فهو مفتوح يبقى للسلطة التقديرية لإلدارة اليت 

  .تراعي العمل املطلوب من املقاول
حدد األجل مخسة عشر يوما من تاريخ اإلنذار كفرصة أما املشرع املصري فقد 

للمقاول من أجل تصحيح اخلطأ وتدارك التقصري، وإال حق لإلدارة تطبيق اجلزاءات 
  . )3(الضاغطة

واليتطلب قرار اإلعذار شكال معينا، فكل شكل يبني أن نية اإلدارة قد إجتهت إىل 
  .التعجيل يف تنفيذ ما هو مطلوب منهتوقيع اجلزاء عليه، حىت تتاح له فرصة تفادي ذلك ب

إذا كان فسخ العقد كجزاء على تقصري املقاول يف أداء :  ـ فسخ العقد بحكم القانون ج
إلتزاماته الميكن لإلدارة أن تلجأ إىل توقيعه إال إذا توفر الشرطني السابقني، فإن هناك 

ارة يف إمكانية توقيع حاالت يتم فيها الفسخ حبكم القانون وال جمال معها لتقدير اإلد
اليت   CCAGاجلزائرياجلزاء من عدمه وهو ما ورد يف دفتر الشروط اإلدارية العامة 

الوفاة، اإلفالس والتسوية القضائية، إذ يف هذه احلاالت يفسخ العقد : أوردت حاالت 

                                                                                                                                                                             
  . 552املرجع السابق ، ص :  سليمان حممد الطماويـ       
  . 395املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عبادـ       

  .18جع السابق ، ص املر:  حسني درويش عبدالعالـ  )1(
-  DELAUBADERE : … Contrats ,  T2 , Op Cit, P 158.  

اجلزائري تشترط أال يقل األجل عن عشرة أيام إال يف حالة االسـتعجال ، حيـث    CCAGمن  35من املادة  2الفقرة ـ  )2(
  .يفهم أنه ميكن تقصري املدة يف هذه احلالة

  .السابق اإلشارة إليه املصرى    1998لسنة  89من القانون  84املادة ـ  )3(
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وبدون تعويض، إال إذا قبلت اإلدارة يف حالة الوفاة إقتراح الورثة بتكملة األشغال أو 
  .قبول عرض وكيل دائين التفليسة وموافقة احملكمة على ذلك

فالفسخ يف هذه احلاالت وجويب، وقد نص املشرع املصري أيضا على الفسخ 
الوجويب، ولكن جعله ألسباب أخرى كالغش وذلك وفقا لقانون املناقضات واملزايدات 

  .السابق اإلشارة إليه
  اآلثار القانونیة لإلدارة المباشرةـ  3

يعتربون إجراء سحب العمل من املقاول  )1( يف النهاية إىل أن أغلب الفقهاءنشري
وتنفيذه على حسابه كجزاء على تقصريه من النظام العام، وال تستطيع اإلدارة أن تضمن 
العقد شرطا حيرمها هذا احلق وإال وقع هذا الشرط باطال ألنه يلغي يف الواقع سلطة 

  .فق العامقانونية ضرورية لضمان سري املر
  :ا يف اآليت هلويترتب على سحب العمل آثار ميكن إمجا

الينهي  )2(ـ سحب العمل مبقتضى إجراء اإلدارة املباشرة هو إجراء مؤقت
الرابطة العقدية بني املقاول وصاحب األشغال، وهلا أن تنهي اجلزاء يف أي وقت وبالتايل 

  .إستئناف املقاول إدارة األشغال

نفيذ األشغال إما بنفسها أو عن طريق الغري حبسب ما تقدره هي ـ تقوم اإلدارة بت
املتعاقد وحلسابه، وبذات الشروط املنصوص عليها يف  )3(ويتم ذلك على مسؤولية املقاول

  .العقد، فاملقاول وحده يتحمل خماطر املشروع
ـ من حق املقاول املسحوب منه العمل مراقبة تنفيذ األشغال يف مقابل إلتزاماته 

لنفقات واملصروفات اإلضافية النامجة عن إجراء اإلدارة املباشرة، واليستطيع أن يتحلل با
                                                        

  .وما بعدها  11املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد عليـ  )1(
  .179املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ      

-  DELAUBADERE :… Contrats ,  T2 , Op Cit, P 155.  
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من هذه املصروفات اإلضافية إال إذا أثبت أن سبب الزيادة يعود إىل خطأ اإلدارة يف 
  .التنفيذ، وهنا حيق طلب إستبعاد املصروفات اليت ال أساس هلا

درة يف العقد، فال حيق للمقاول أن يطالب وإذا مت التنفيذ بثمن أقل من القيمة املق
ذا الفائض حىت اليستفيد من تقصريه، وهو ما جاء به املشرع اجلزائري واملصري 

إن : " ...  8و  7الفقرتان  35اجلزائري يف املادة  CCAGحيث جاء يف  )1(كذلك
دة جيري الزيادة احلاصلة يف النفقات النامجة عن النظام املباشر أو من الصفقة اجلدي

والحيول ذلك . فمن ضمانه  ،إقتطاعها من املبالغ اليت يستحقها املقاول، وخبالف ذلك
  .دون ممارسة اإلجراءات اليت تتخذ حبقه يف حالة عدم التسديد

إذا أدى النظام املباشر أو الصفقة اجلديدة بالعكس إىل خفض يف النفقات فال جيوز 
  ... ".ح الذي يعترب حقا مكتسبا للدولة للمقاول املطالبة بأية حصة من هذا الرب
التنفيذ فإنه الحيق له التدخل فيها وبالتايل  ت إذ يسمح للمقاول مبتابعة عمليا

  .)2(عرقلة العمل أو اإلعتراض على أوامر املكلف باإلدارة

أن ) اإلدارة املباشرة ( تستطيع اإلدارة صاحبة األشغال يف ظل النظام املباشر 
األدوات واآلالت واملنشآت اخلاصة باملقاول، كما أن هلا احلق يف تستعمل املواد و

  .)3(اإلحتفاظ ا حىت بعد إنتهاء األشغال ضمانا حلقوقها

واليت منها حق  )4(كما أن لإلدارة أن جتمع بني وسائل الضغط واجلزاءات األخرى
لو كانت  توقيع الغرامات ما دامت هذه اجلزاءات التتناقض مع اإلدارة املباشرة كما

                                                        
  .224املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ  )1(
  .اجلزائري  CCAGمن  35/6املادة ـ  )2(
  .227العقود اإلدارية ، املرجع السابق ، ص :  أنس جعفرـ  )3(
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فسخ العقد مثال، ألنه اليعقل أن تفسخ اإلدارة العقد ويف نفس الوقت تقوم باإلدارة 
  .املباشرة للمقاولة

 Parcielleجزئيا فقط  ميكن أن يكون وضع املقاولة حتت اإلدارة املباشرة
  .)1(واليشمل بالضرورة مجيع األشغال إذا كانت طبيعة هذه األخرية تسمح بتجزئتها

ذ من حق املقاول أن اإن تطبيق إجراءات الضغط ختضع لرقابة القضاء وأخريا ف
ينازع أمام القضاء يف صحة إجراء توقيع اجلزاء عليه، وللقاضي أن حيكم على اإلدارة 

ولكن ، )2(بالتعويض، مىت قدر أا تسببت بتصرفها املعيب بإحلاق ضرر باملقاول املتعاقد
  .دون أن يستطيع إلغاء اإلجراء 

سبة لس الدولة الفرنسي يعكس جملس الدولة املصري الذي يلغي إجراء بالن
  .)3(الضغط يف عقد األشغال العامة

  
  الفسخ الجزائي  ـ  4

يعترب الفسخ اجلزائي للعقد من جانب اإلدارة املتعاقدة نتيجة األخطاء اجلسيمة 
يف إاء العقد كجزاء الصادرة عن مقاول األشغال العامة هو التطبيق الثاين لسلطة اإلدارة 

  .على متعاقديها وذلك يف جمال عقد األشغال العامة
فيمكن تعريف الفسخ اجلزائي بأنه ذلك اجلزاء املتشدد الذي توقعه اإلدارة صاحبة 
العمل على املقاول الذي أخل بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية بشكل جسيم والذي يترتب عنه 

  .)4(ستمرار يف تنفيذ األشغال موضوع العقدإستبعاد املقاول بشكل ائي من اإل

                                                        )1(  -  DELAUBADERE : … Contrats ,  T2 , Op Cit, P 368.  
  .360املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عبادـ  )2(
  . 245و  240املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ  )3(
سلطة اإلدارة يف إاء العقد اإلداري، دراسة مقارنة، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة    :  حممد صالح عبدالبديع السيدـ  )4(
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واإلدارة التلجأ إىل توقيع هذا اجلزاء إال بعد أن يتأكد هلا بصفة ائية أن املقاول 
  .مل يعد بإمكانه تقدمي معاونته ومشاركته يف تنفيذ املرفق العام

ذ أو فاإلدارة يسمح هلا بإاء العقد حني يظهر هلا وبصورة أكيدة أن املقاول مل ينف
مل يعد قادرا على تنفيذ إلتزاماته على وجه مرض أو مل يعد قادرا على تأمني التنفيذ مما 
يعرض املرفق العام، وبالتايل املصلحة العامة للخطر، فهنا لإلدارة أن تستغين ائيا عن 
مشاركة هذا املقاول، فهذا هو أساس سلطة اإلدارة يف هذا الشأن حبسب ما يذهب إليه 

  .)1(الفقه
ويثور التساؤل عن طبيعة هذا الفسخ، ما إذا كان تطبيقا للقواعد العامة يف القانون 
املدين املتعلقة بفسخ العقد أم أن فسخ عقد األشغال العامة كجزاء من طرف اإلدارة له 

  .طبيعة خاصة؟
  :إنقسم الفقه الفرنسي حول هذه املسألة إىل فريقني 

تطبيقا للمبدأ املقرر يف  اال لعامة ليسفريق يرى أن الفسخ يف عقد األشغال ا
القانون املدين الذي يقضي بأن الفسخ دائما مقرر يف العقود امللزمة للجانبني حال عدم 
قيام أحد األطراف بتنفيذ إلتزاماته جاز للطرف الثاين طلب حل الرابطة العقد حىت 

  .يتحلل من إلتزاماته
حكام القانون املدين على عقد األشغال قد إستبعدت تطبيق أ )2(إال أن أغلبية الفقه

العامة على إعتبار أن ما تتضمنه أحكام هذا القانون ختتلف يف موضوعها عن موضوع 
الفسخ يف عقد األشغال العامة من حيث أن هذا األخري ليس بني أفراد، بل بني اإلدارة 

أن اإلدارة هي من وما متثله من مصلحة عامة وبني املقاول الذي ميثل املصلحة اخلاصة، مث 
تقرر وتوقع الفسخ يف هذه األشغال العامة وليس القاضي هو من حيكم به كما يف 

  .وغريه من أوجه اإلختالف... القانون املدين 

                                                        
  . 362املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عبادـ  )1(
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لذلك فإننا نرى ومع غالبية فقهاء القانون اإلداري بأن توقيع الفسخ كجزاء على 
أشغال ( عقد األشغال العامة مقاول األشغال العامة جيد أساسه يف الطبيعة اخلاصة ل

  ).متعلقة مبرفق عام + مملوكة لإلدارة 
وعليه فنظام الفسخ خيتلف يف عقد األشغال العامة، كون اإلدارة وهي أحد طريف 
العقد متلك أن تعلن هذا الفسخ دون اللجوء إىل القضاء، وذلك باعتباره من اجلزاءات 

صر كجزاء خلطئه اجلسيم، والذي يترتب عنه الضاغطة اليت متلك توقيعها على املقاول املق
زه عن يإنقضاء العالقة العقدية، وإبعاد املقاول بشكل ائي عن تنفيذ العقد، وهذا ما مي

جزاء سحب العمل والتنفيذ عن طريق اإلدارة املباشرة، الذي يستبعد مبوجبه املقاول عن 
  .)1(تنفيذ العقد بشكل مؤقت ورمبا بشكل جزئي أيضا

يز فسخ العقد اجلزائي بسبب خطأ املقاول عن إاء العقد الذي قد تلجأ كما يتم
  .)2(إليه اإلدارة املتعاقدة لضرورة املصلحة العامة 

وتنص غالبا دفاتر الشروط العامة أو اخلاصة على حق اإلدارة يف توقيع جزاء 
  .الفسخ على املقاول الذي يقصر يف تنفيذ التزاماته

إذا مل ينفذ " ي املنظم للصفقات العمومي يف اجلزائر على فقد نص املرسوم التشريع
املتعاقد إلتزاماته، توجه له املصلحة املتعاقدة إعذارا ليفي بالتزامته التعاقدية يف أجل حمدد 
ـ وإذا مل يتدارك املتعاقد تقصريه يف األجل الذي حدده اإلعذار املنصوص عليه أعاله، 

  .)3(... "لصفقة من جانب واحد ميكن املصلحة املتعاقدة أن تفسخ ا

واملالحظ أن املشرع اجلزائري إستعمل عبارات عامة من شأن تطبيقها احلريف من 
خاصة وأنه حني تكلم عن التقصري . قبل اإلدارة اللجوء إىل الفسخ يف كل صغرية وكبرية

                                                        
  .وما بعدها  168املرجع السابق ، ص :  عيسى عبد القادر احلسنـ  )1(

  . 250املرجع السابق ، ص :  العزيز اجلمل هارون عبدـ       
  .356املرجع السابق ، ص : رياض عبد عيسى ـ  )2(

  . 126املرجع السابق ، ص :  حممد عليإبراهيم ـ      
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لى من دفتر الشروط اإلدارية فقد نص ع 11فقرة  35اخلطري من جانب املقاول يف املادة 
قمة اهلرم ( جزاء أشد من الفسخ والذي يتمثل يف إمكانية إقصاء املقاول من قبل الوزير 

للمقاول وبصفة ائية من املشاركة يف العقود اليت تربمها إدارته ) لإلدارة املتعاقدة 
مستقبال، وذلك يف حاالت تكرار وقوع املخالفات يف التنفيذ، حالة التدليس وحالة 

  .التقصري اخلطري
وهذا ما جيعلنا نفهم أن حاالت اخلطأ األخرى غري هذه الثالث املذكورة ميكن 

  .توقيع جزاء الفسخ بشأا، وهو أمر غري منسجم
أن يذكر على  99إذ كان على املشرع اجلزائري يف املرسوم الرئاسي ويف املادة 

ى سبيل األقل بعض احلاالت اليت ميكن اللجوء فيها إىل الفسخ على أن يكون ذلك عل
وما  21املادة  89/1998املثال وكمؤشر فقط كما فعل املشرع املصري يف القانون رقم 

بعدها، حيث نظم سلطة الفسخ وأيضا املشرع الفرنسي نظم هذه السلطة يف دفتر 
  .ومابعدها 46باملواد  1976الشروط اإلدارية الصادرة يف جانفي 

هذا اجلزاء فإن سلطة اإلدارة يف توقيعه نظرا خلطورة :    شروط ممارسة سلطة الفسخأ ـ 
التعترب سلطة مطلقة، بل هي مقيدة حيث ختضع اإلدارة يف ممارسته لعدة شروط جوهرية 
يشترطها الفقه والقضاء بل وحىت التشريع، خاصة وأن اإلدارة ليست يف حاجة إىل 

هذه السلطة اللجوء إىل القضاء من أجل توقيع هذا اجلزاء، كما أا تستطيع أن متارس 
إال أن اللجوء إىل هذا اإلجراء البد  ،)1(حىت ولو مل ينص عليها العقد أو كراسة الشروط

  :له من مربر أو شروط 

يتمثل املربر أي الشرط األول يف إرتكاب املقاول ملخالفة، وإن كان كل  ـ 1
ام، إال أنه خمالفة يرتكبها املقاول املتعاقد تعترب خطأ تعاقديا من جانبه ضد املرفق الع

اليعترب كل خمالفة سبب لتوقيع جزاء الفسخ بل جيب أن يكون خطأ املقاول على درجة 

                                                        
  . 362املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عبادـ  )1(
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ويكون  )1(معينة من اجلسامة، ألن جزاء الفسخ يتطلب صدور خطأ جسيم من املقاول
  .كذلك إذا كان إخالال بالتزام تعاقدي أو قانوين جوهري

كمربر لتوقيع جزاء أو  )2(سي مقبولةومن قبيل تلك اليت إعتربها جملس الدولة الفرن
فسخ العقد مثال ترك األشغال، وإمهال مواعيد تنفيذها، وكذلك الغش يف األشغال، 
وعدم إكمال دفع أقساط التأمني والتنازل عن العقد دون موافقة اإلدارة ورفض تنفيذ 

  .األوامر املصلحية الصادرة من اإلدارة
عمال املربره لوضع املقاولة حتت اإلدارة وعموما يرى الفقه الفرنسي أن كل األ

ويرجع ذلك إىل أن  )3(املباشرة إذا إزدادت جسامتها بدرجة معينة فإا ذاا تربر الفسخ
الفسخ أشد جسامة يف آثاره من جزاء وضع املقاولة حتت اإلدارة املباشرة الذي هو 

املتعلق ذه  وعلى كل حال يرجع األمر" ... إجراء مؤقت وقد ينتهي إىل الفسخ 
العمليات إىل الوزير الذي ميكنه تبعا للظروف أن يأمر إعادة إجراء املناقصة على ذمة 

  .)4("... املقاول املتخلف أو بفسخ الصفقة دون قيد أو مبتابعة النظام املباشر لإلدارة 

تقدير مدى جسامة خطأ املقاول وما إذا كان كافيا ) الوزير(ولإلدارة وحدها إذن 
ع الفسخ، ويقوم القاضي بناء على دعوى املقاول برقابة تقدير اإلدارة ملدى جسامة لتوقي

اخلطأ وكفايته لتقرير الفسخ، فإن رأى القاضي خالفا ما قدرت اإلدارة فإنه الميلك إال 
أن حيكم للمقاول بالتعويض دون أن يلغي قرار اإلدارة بالفسخ، ألن الرتاع أصال يعرض 

وإذا ما نص العقد على أخطاء تؤدي إىل فسخ  .)5(اضي اإللغاءأمام قاضي العقد ال ق
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-  DELAUBADERE : … Contrats ,  T2 , Op Cit, P 121.  

  .دفتر الشروط اجلزائري  CCCAGمن  5الفقرة  35املادة ـ  )4(
  .201املرجع السابق ، ص :  حممد صالح عبدالبديعـ  )5(
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العقد، فإن ذلك اليعين حرمان اإلدارة من توقيع هذا اجلزاء على املقاول إذا إرتكب خطأ 
  .)1(جسيما خارج تلك املنصوص عليها يف العقد

أما الشرط الثاين الذي ينبغي توفره حىت ميكن لإلدارة توقيع جزاء الفسخ،  ـ 2
  ..)2(مثل يف إلتزام اإلدارة بإعذار املقاول طبقا ملا إستقر عليه الفقه والقضاءفيت

من املرسوم الرئاسي  99وهو ما نص عليه أيضا املشرع اجلزائري يف املادة 
من دفتر الشروط  35/1املتضمن قانون الصفقات العمومية السابق ذكره، وكذا املادة 

  .اليت سبق ذكرها CCAGالعامة 
كوت املشرع أو كراسة الشروط أو عدم إشتراط العقد لإلعذار قبل إال أن س

توقيع اجلزاء اليغري من الوضع شيئا، إذ البد من إعذار املقاول قبل توقيع اجلزاء عليه حىت 
وإال كان قرار الفسخ معيبا ويعفى املقاول املفسوخ عقده  )3(مع عدم النص على ذلك

على الفسخ حسب ما إستقر عليه القضاء  من النتائج املالية الباهضة املترتبة
أن القاضي الميلك سلطة إلغاء قرار اإلدارة بالفسخ اجلزائي  ذلك  كما أسلفنا)4(الفرنسي

  .ولو أنه معيب

إال أنه وعلى الرغم من إلتزام اإلدارة كقاعدة عامة بضرورة إعذار املقاول قبل 
إللتزام وفقا للفقه والقضاء الفسخ إال أن هناك حاالت تعفي فيها اإلدارة من هذا ا

  :الفرنسيني وهي 
ـ حالة ما إذا ورد نص صريح يعفي اإلدارة من توجيه اإلعذار قبل توقيع اجلزاء، 

  .سواء كان النص يف العقد أو يف دفتر الشروط العامة 

                                                        
  .201املرجع السابق ، ص :  حممد صالح عبدالبديعـ  )1(
  .275املرجع السابق ، ص :  اجلملهارون عبدالعزيز ـ  )2(

)3(  -  F. LLORENS :  Op Cit, P 437.   
)4(  -  C.E. 8/11/1985   Entreprise Ozilou , R.D.P. 1986 ,  P 1738.  
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ويشترط يف هذه احلالة أن يكون التعبري عن إرادة الطرفني يف إعفاء اإلدارة من 
بشكل واضح وصريح، ويف حالة الشك حول شرط اإلعفاء فإن إجراء اإلعذار املسبق 

  .)1(اإلعذار املسبق يكون واجبا وملزما قبل الفسخ

كما تعفي اإلدارة من اإلعذار املسبق حالة ما إذا أعلن املقاول صراحة عن رفضه 
  .لتنفيذ إلتزامه أو عدم قدرته على ذلك، إذ الفائدة من اإلعذار يف هذه احلالة

أنه الضرورة وال جدوى من اإلعذار إذا كانت الظروف تؤكد عدم فائدته كما 
بفعل املقاول كغشه يف التنفيذ أو إرتكابه ملخالفة يصعب تداركها أو إصالح الوضع حىت 

  .مع اإلعذار
ويف حالة تنازل املقاول من عقده دون موافقة اإلدارة وفقا ملا ينص عليه التشريع 

  .نأو قام بالتعاقد من الباط
كما أن اإلدارة تعفي من اإلعذار املسبق قبل توقيع جزاء الفسخ يف حالة 

  .اإلستعجال، ألن الظرف اليسمح من حيث سعة الوقت لذلك
وأخريا تعفى اإلدارة من ضرورة إعذار املقاول قبل فسخ عقده إذا كان هذا 

ملباشرة ألن الفسخ ـ كما أسلفنا ـ تاليا جلزاء سابق هو وضع املقاولة حتت اإلدارة ا
هذا األخري جزاء مؤقت قد ينتهي إىل الفسخ إذا إستمر املقاول يف املخالفة، شرط أن 

  .تكون هذه املخالفة ذاا هي سبب توقيع جزاء الفسخ
وغين عن البيان أن اجلهة اليت توجه اإلعذار جيب أن تكون خمتصة وفقا ملا ينص 

  .ة باختاذ االجراءات التمهيديةعليه العقد أو دفتر الشروط وإال فاجلهة املختص
كما أنه غين عن البيان ضرورة منح املقاول فرصة من الزمن بني تاريخ توجيه 
. اإلعذار وتاريخ توقيع اجلزاء تكون كافية لتدارك تقصريه، وإال فال معىن لتوجيه اإلعذار

                                                        
  .217املرجع السابق ، ص :  حممد صالح عبدالبديعـ  )1(
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ذ ألن هذه املدة الغرض منها هو فسخ اال للمقاول من أجل إصالح أخطائه وتنفي
  .التزاماته

كما أن منح هذه الفرصة هي من أجل متكني املقاول من تقدمي مالحظاته وأوجه 
  .)1(دفاعه وتربيراته لعدم تنفيذ التزاماته قبل توقيع اجلزاء عليه

تبعا آلثار الفسخ اجلزائي على مركز :   اآلثار القانونیة المترتبة عن الفسخ الجزائيب ـ 
يتم التمييز عادة بني نوعني من الفسخ اجلزائي لعقد  املقاول صاحب العقد املفسوخ

  .)2(األشغال العامة
وذلك عندما حتمل اإلدارة املقاول آثار : أ ـ الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة المقاول 

عن طريق إعادة طرح األشغال موضوع العقد ملناقصة جديدة على ،هذا الفسخ وذلك 
ار مقاول آخر إلستكمال تنفيذ يمن أجل إخت،ه مسؤولية املقاول املقصر وعلى حساب

وما ينجر على ذلك من أعباء ضخمة يتحملها املقاول املفسوخ عقده بسبب  ،األشغال
  .تقصريه وإمهاله

كما ميكن اإلدارة بعد فسخ العقد أن تتفق بشكل مباشر أي بالتراضي مع مقاول 
ح الصفقة يف مناقصة عامة آخر، وجيمع الفقه الفرنسي على أن فسخ العقد مع إعادة طر

هو إجراء الميكن اللجوء إليه بناء على القواعد العامة، بل البد أن يكون منصوصا عليه 
وذلك خلطورة نتائجه وما يتضمنه من عقوبة قاسية بالنسبة للمقاول، الذي ، )3(يف العقد

  .يتحمل تكاليف غالية جدا، لذلك وجب موافقته على ذلك بناء على العقد
إن إجراء إعادة املناقصة هو إجراء إداري والميكن أن حيكم به القاضي، لذلك ف

غري أن هذا األخري ميكنه مراقبة إجراءات إعادة التعاقد اليت تقوم ا اإلدارة، سواء كانت 

                                                        
  .222املرجع السابق ، ص :  حممد صالح عبدالبديعـ  )1(
  .75املرجع السابق ، ص :  بدالعالع يشوحسن درـ  )2(

  . 504املرجع السابق ، ص :  الطماويحممد سليمان ـ      
  .وما بعدها  179املرجع السابق ، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ      

  .272املرجع السابق ، ص :  عبدايد فياضـ  )3(
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فسوخ املناقصة أو املمارسة، وما إذا متت بشكل قانوين وبأسلوب اليتضرر منه املقاول امل
  .أجل محاية مصاحله منهات مماناعقده، الذي يعترف له بض

أن يتم العقد اجلديد على أساس دفتر شروط العقد املفسوخ واحترام أشكال 
  .ومواصفات األشغال املطلوبة 

ويقصد به الفسخ اجلزائي الذي ينهي الرابطة العقدية ودون  : ب ـ الفسخ المجرد
ية ذمته تصفاملقاول والتعاقد على حساب املقاول املفسوخ عقده، كما يف حالة إفالس  

املالية، حيث غالبا ما ينص العقد على الفسخ ارد يف مثل هذه احلالة، حيث تبعد 
  .اإلدارة املقاول املفلس دون أن حتمله خماطر التعاقد اجلديد

أي أن اإلدارة هنا تبدو أقل صرامة يف ممارسة سلطة اجلزاء عنها يف الفسخ على 
  .حساب املقاول

  الفصل الثاني
  وأثر مخالفتھا لتزامات اإلدارةإ 

إذ كانت اإلدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة فإن ذلك ال ينفى كون عقد 
. األشغال العامة كغريه من العقود التبادلية، تترتب عنه التزامات متقابلة تقع على طرفيه

قاول املتعاقد فحىت وإن كانت اإلدارة املتعاقدة تستطيع بإرادا املنفردة أن تفرض على امل
متلية  ما وذلك بناء على) التعديل مثال(أو متتلك بعض السلطات  )1(معها بعض الشروط

فكرة املصلحة العامة اليت تطغى على نطاق التزامات املقاول يف هذا العقد باعتباره معاونا 
 )ائيةاإلستثن(لإلدارة يف املرفق العام يعنيه حتقيق الصاحل العام وإن كانت هذه السلطات 

اليت متلكها اإلدارة العامة يف تنفيذ عقد األشغال العامة هي اليت تعطى هلذه العقود  )2(
من " العقد اإلداري"ذاتية خاصة، إال أن كل ذلك ال يعىن أن نصل إىل إهدار فكرة 

أساسها الذي وإن كان يتميز من عدة أوجه عن العقد املدين، فإن هذا ال يتعارض مع ما 
  .وما بعدها  103ص رجع السابق ، امل:  حسني درويش عبدالعالـ  )1(                                                        

  .وما بعدها  177املرجع السابق ، ص : عيسى عبد القادر احلسنـ      
  .وما بعدها  196ص رجع السابق ، امل:  حممد سعيد حسني أمنيـ  )2(
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أيضا  من قوة ملزمة للجانبني باعتباره نتاج توافق إرادتني ألن حىت يتمتع به هو 
السلطات اليت متتلكها اإلدارة يف هذا العقد ليست مطلقة بل هي حمدودة بضوابط 

  .كما أسلفنا )1(ومتارس يف إطار من املشروعية

ابط فعقد األشغال  العامة إذا ملزم للطرفني معا، يف احلدود اليت تتفق مع طبيعة الرو
  .اإلدارية
ع على عاتق اإلدارة يف عقد األشغال العامة التزامات تعاقدية يترتب على تقف

ألثر اجلوهري للعالقة ا ، ألن)2(خمالفتها جزاء يكون من حق املقاول املطالبة بتوقيعه
التعاقدية امللزمة للجانبني هو التزام كل طرف بتنفيذ ما التزم به وإال تعرض للمسئولية 

  .ةالتعاقدي

ومن هنا فإن إبرام اإلدارة لعقد أشغال عامة مع مقاول يفرض عليها التزامات 
شاركت يف تكوينها وينبغي عليها إحترامها والوفاء بتعهداا لتمكني الطرف اآلخر 

من تنفيذ التزاماته وبالتايل حسن سري املرفق العام موضوع العقد حتقيقا للصاحل ) املقاول(
  .)3(العام

كان تقرير مسؤولية اإلدارة التعاقدية التكون إال يف إطار العالقة  غري أنه وإن
التعاقدية ووفقا لألحكام القانونية اليت ختضع هلا هذه العالقة، مبعىن أال وجود ملسؤولية 

فإن السؤال هو عن ماهية اإللتزامات وعن طبيعة جزاء  )4(تعاقدية بدون وجود عقد
  .خمالفتها ؟

  
  

  .وما بعدها   512ص رجع السابق ، املالعقود ، :  سليمان حممد الطماويـ  )1(                                                        
  .ا 243ص رجع السابق ، املالعقود اإلدارية، :  أنس جعفرـ  )2(
  .196ص رجع السابق ، امل:  حممد سعيد حسني أمنيـ  )3(

  . 145املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد عليـ       
)4(  -  DELVOLVE. P :  Responsabilité Contractuelle. Encyclopéde ,Dalloz. Repretoire de la Responsabilite de 

le Puissance Publique, 1995,  P. 110. 
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  األول مبحثال
  المتعاقدة تزامات اإلدارةلإ 

إن إلتزامات اإلدارة صاحبة املشروع يف عقد األشغال العامة، ليست بكثرة وال 
بتنوع إلتزامات املقاول املتعاقد معها، وال حتدد كراسات الشروط العامة إلتزامات اإلدارة 

  ).املقاول ( باألسلوب الذي حتدد به به إلتزامات املتعاقد معها 
على عاتق اإلدارة إلتزامات على األقل مبوجب القوة امللزمة ورغم ذلك تقع 

للعقد، وينبغي عليها إحترامها، وإال قامت مسؤوليتها مىت توفرت أركان تلك املسؤولية، 
إذ الميكن تقرير مسؤولية اإلدارة إال إذا كان الضرر . )1(من خطإ، وضرر، وعالقة سببية

نتيجة خطأ اإلدارة لعدم تنفيذ من جانبها الذي حلق باملقاول مرتبطا بتنفيذ العقد 
  .)2(إللتزاماا أو تقصريا يف ذلك

وعموما فإن إلتزامات اإلدارة صاحبة املشروع تتمحور حول مساعدة املقاول 
  .املتعاقد على تنفيذ إلتزاماته، ومتكينه من حقوقه املادية

  األول المطلب
  بمساعدة المقاول على تنفیذ العقد تزام لاإل 

ل أهم إلتزامات اإلدارة املتعاقدة يف عقد األشغال العامة خاصة يف وجوب تتمث
متكينها املقاول املتعاقد معها من الشروع يف تنفيذ األشغال املتعاقد بشأا، وكذا تنفيذ 

إضافة إىل إحترام آجال التنفيذ املتفق عليها " حسن النية يف التنفيذ "العقد طبقا ملبدأ 
  .لإلجناز

  
  .  103ص رجع السابق ، امل:  حسني درويش عبدالعالـ  )1(                                                        

  . 144املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد عليـ      
  . 189ص رجع السابق ، امل:  راجع حممد علي عمرـ  )2(
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  األول الفرع

  بتمكین المقاول من تنفیذ العقد تزام لاإل 

الميكن للمقاول أن يشرع يف التنفيذ إال بعد أن تصبح الصفقة ائية، وتكون 
الصفقة ائية بعد إمضائها من اجلهة املختصة واملوافقة عليها من السلطة املختصة اليت 

قت عليها السلطة املختصة التصح الصفقة والتصبح ائية إال إذا واف: " حددها املشرع 
  :املذكورة أداه 

  .الوزير فيما خيص صفقات الدولة ـ 
  .مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة ـ 
  .الوايل فيما خيص صفقات الوالية ـ 
  .رئيس الس الشعيب البلدي فيما خيص البلدية ـ 
  .ياملدير العام أو املدير فيما خيص املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلدارـ 
املدير العام أو املدير فيما خيص املؤسسـة العموميـة ذات الطـابع الصـناعي     ـ 

  .والتجاري
  .والتنمية البحث   مدير مركزـ 
  .مدير املؤسسة العمومية اخلصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجيـ 
  .مدير املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقايفـ 
  .دير العام للمؤسسة العمومية اإلقتصاديةالرئيس املدير العام أو املـ 

وميكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صالحياا يف هذا اال إىل 
تحضري الصفقتات وتنفيذها طبقا لألحكام التشريعية باملسؤولني املكلفني بأي حال 

  .)1("والتنظيمية املعمول ا
                                                        

  . املتضمن قانون الصفقات العموية 10/236من املرسوم الرئاسي رقم   8راجع املادة ـ  )1(
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لى اإلدارة صاحبة املشروع هو وبعد أن يصبح العقد ائيا، فإن أول إلتزام يقع ع
  متكني املقاول من الشروع يف تنفيذه، وذلك عن طريق متكينه من الوسائل الالزمة لذلك،

  .)1(ووضعها حتت تصرفه مبجرد إستكمال إجراءات املصادقة
ـ      هوتتمثل وسائل التنفيذ اليت جيب على اإلدارة متكني املقـاول منـها علـى وج

  : يفاخلصوص 

تصاميم وفقا ملا الخططات واملرسوم والاملشروع للمقاول مع  ـ تسليم مستندات
مبجرد توقيع الصفقة " ينص عليه املشرع، حتت عنوان املستندات اليت تسلم للمقاول 

يقوم املهندس الرئيسي بتسليم املقاول، وبدون نفقة ولقاء إيصال نسخة مدققة ومصادق 
ستندات األخرى اخلاصة املعتربة على مطابقتها للمشاركة يف دفتر الشروط اخلاص وامل

  .)2(... "صراحة كدستور الصفقة 

فاإلدارة اليت تقوم بإعداد العقد تستعني يف ذلك مبخططات ورسومات، تتضمن 
خاصة إذا تعلق األمر بإقامة أو تشييد ( مقاسات وتصاميم، موضوعة من قبل خمتصني 

  ).مباين 
لى تلك املعطيات والبيانات، لذلك والتنفيذ الذي يباشره املقاول يعتمد أساسا ع

  .وجب على اإلدارة أن متكنه منها 

يتلقى املقاول جمانا من املهندسني أو : " ... ويف هذا ينص املشرع اجلزائري على 
املهندس املعماري خالل مقاولته نسخة مصدق عليها عن كل الرسومات املتعلقة 

  ...زمة لتنفيذ األشغال باملقتضيات املقررة باملشروع، وعن املستندات الال
                                                        

  .وما بعدها  103املرجع  السابق ، ص :  عالحسن درويش عبدالراجع ـ  )1(
وما  292، ص 1981نظرية البطالن يف العقود اإلدارية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، عني مشس :  زكي حممد النجارـ      

  .بعدها 
التصديق عليها من السلطة ها اإلدارة الميكن أن تدخل جمال التنفيذ إال بعد كاتب إىل أن بعض العقود اليت تربمأين يشري ال     

  .املختصة 
  . 1964من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري  8أنظر املادة ـ  )2(

  .نظرا ألمهيتها يف تنفيذ العقد" دستور الصفقة " مع مالحظة وصف املشرع لتلك الوثائق واملستندات بـ         
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. )1("..5 و 4و 3غري أن املقاول ملزم بتدقيق املستندات املنصوص عليها باملقاطع 
  .وكل تقصري من اإلدارة يف هذا يعترب خطأ تتحمل مسؤوليته العقدية 

وقد حرص املشرع على ذكر هذا اإللتزام ملا له من أمهية، حيث أن تصور حجم 
واملساحات، وكذا معرفة املواصفات الفنية وغريها من املشروع، وتقدير األحجام 

  .التفاصيل، تتضمنه الدراسات اليت تقدمها اإلدارة
ومثل املشرع اجلزائري جند املشرع املفرنسي يلزم اإلدارة املتعاقدة بتسليم املقاول 
نسخة مصادق عليها من العقد مرفقة باملخططات والرسومات واملقاسات، وذلك مبجرد 

املصادقة على التعاقد، وجعل املشرع من تاريخ التبليغ موعدا لبداية التنفيذ، الذي إبالغه 
  .)2(قد حيدد بأمر مصلحي بالشروع يف التنفيذ

وهو ما ذهب إليه املشرع السوري أيضا الذي نص على أن متنح اجلهة العامة 
واللوازم للتنفيذ،  املتعاقدة للمتعاقد معها كل الوثائق اليت متكنه من شراء واستالم املواد

  .)3(وذلك إذا كان التنفيذ يتوقف على تسليم هذه الوثائق واللوازم حبسب تعبريه

كما يدخل ضمن متكني املقاول من تنفيذ إلتزاماته العقديةـ إلتزام اإلدارة بتسليم 
موقع العمل، والقيام جبميع األعمال والتجهيزات الضرورية لبدء تنفيذ األشغال موضوع 

كتهيئة األرض وفتح الطريق، وتوصيل الكهرباء وغريها، حىت يتمكن املقاول من العقد، 
البدء يف التنفيذ، وأن سريان مدة التنفيذ اليبدأ إال من تاريخ تسليم املقاول ملوقع األشغال 

  .)4(خاليا من كل مانع كما يرى البعض

ذ إجراءات عن إخالء املوقع واختا" ... وهو ما يؤكده القضاء اإلداري املصري 
ى ـنزع امللكية بالنسبة لألراضي اليت ستنشأ فيها املباين اجلديدة، إمنا هي أمور تقع عل

ا ـعاتق اإلدارة وهي ملزمة باستكماهلا قبل إصدار األمر للمدعي بالبدء يف العمل طامل
                                                        

  . العامة اجلزائريمن دفتر الشروط اإلدارية   6 – 12/3راجع املادة ـ  )1(
  . 1976من دفتر الشروط العامة النموذجي الفرنسي  3/31املادة ـ أنظر  )2(
  السوري. 51من القانون رقم   19/9أنظر املادة ـ  )3(
  . 135مرجع سابق ، ص :  جمدي متويلراجع ـ  )4(
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ع ــأنه اليستطيع أن يبدأ يف تنفيذ العقد إال بعد ما يتم اإلخالء ونزع امللكية ومن
رض، وبذلك تكون جهة اإلدارة قد أخطأت بأن تأخرت يف تسليم املدعي موقع التع

  .)1("العملية 

فال يقتصر إلتزام اإلدارة فقط على متكني املقاول من البدء يف التنفيذ، بل يستمر 
إلتزام اإلدارة بضمان املضي واإلستمرار فيه حىت يكتمل التنفيذ، وإال إعتربت قد أخلت 

اول، الذي اليسأل عن التأخري يف التنفيذ، بل ويفتح الباب أمامه بواجبها جتاه املق
  .للمطالبة بالتعويض عما يلحقه من ضرر نتيجة التأخري فيه 

  الفرع  الثاني
  بتنفیذ العقد بحسن نیة تزام لاإل 

إن العقود ختضع كأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يتم تنفيذها بطريقة 
  .نية يف التنفيذ تتفق مع ما يستوجبه حسن ال

واإللتزام مببدأ حسن النية يف التنفيذ يقضي عدم اإلحنراف عن السلوك املعتاد أو 
املألوف، وكل خروج عنه يعترب إخالال باملبدأ يشكل خطأ عقديا يستوجب التعويض ممن 

  .تسبب يف إحلاق الضرر باملتعاقد 
 D'executer le )2(ليمةفيجب على اإلدارة أن تنفذ التزاماا التعاقدية بطريقة س

Contrat corectement حيث ال يقتصر االلتزام على تنفيذ ما ورد يف العقد فقط بل ،
  .يتناول أيضا ما هو من مستلزماته

جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه " وهذا ما أقره املشرع املدين اجلزائري
د مبا ورد فيه فحسب بل يتناول وحبسن النية، وال يقتصر تنفيذ العقد على التزام املتعاق

 )3( ..."أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة حبسب طبيعة االلتزام 
                                                        

  . 1961حكم  921ص )  1961 - 1946( راجع جمموعة املبادئ اليت أقرا حمكمة القضاء اإلداري املصرية ـ  )1(
  . 105املرجع السابق ، ص :  حسني دروس عبد العالـ  )2(

  .وما بعدها  197املرجع السابق ، ص :  حممد علي عمرـ       
  .من القانون املدين املصري 148من القانون املدين اجلزائري، وتقابلها املادة  107ادة املـ  )3(
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وهذا مبدأ أصيل يف القانون كما اسلفنا بطبق يف العقود اإلدارية شأا يف ذلك شان 
  .)1(العقود املدنية

املسائل املوضوعية اليت ختضع من " حسن النية يف التنفيذ"ومدى االلتزام مببدأ   
لرقابة القاضي الذي يقرر مدى حرص اإلدارة على الوفاء بالتزاماا التعاقدية، وبالتايل 
إعفاءها من املسؤولية مىت رأى بأا قد بذلت اجلهد الكايف يف سبيل ذلك و إال محلها 

ا أن تنفذه برمته لعقد حبسن نية بل بتعني عليهاو اليكفى أن تنفذ اإلدارة  ()املسؤولية
بإرادا املنفردة  ـ كما سبق ذكره ـ  ) التعديل (فلئن كان لإلدارة احلق يف ) كله(

فإن ذلك منوط بتوافر شروط ينبغي حتريها، فيجب  على اإلدارة أن تعمل على تنفيذ 
العقد مبجرد إبرامه وبأن متكن املقاول من تنفيذ التزاماته، ولئن كان هلا أن تعدل فيه 

ن تنهى العقد إذا أقاص احلجم املتفق عليه مىت اقتضت حاجة املرفق العام لذلك أو بان
صدر قرار صرحيا ذا الشأن فإن مل تاقتضت ذلك املصلحة العامة، فإن مناط ذلك أن 

تصرح بذلك التزمت بتنفيذ العقد كله وفقا لشروطه ووجب عليها أن متكن املقاول من 
  .)2(هل له هذا التنفيذ وهذا ما أقره القضاء اإلداريإمتام تنفيذ التزاماته بأن تس

فكل حيلولة بني املقاول وبني تنفيذ التزاماته من قبل اإلدارة صاحبه املشروع جيب 
أن يكون هدفها املصلحة العامة فقط، واإلدارة ملزمة باإلفصاح عن ذلك صراحة 

اء اإلداري الذي يعترب وذلك حىت ختضع لرقابة القض) قرار إداري(بواسطة أداة قانونية 
  .)3(الضمانة الوحيدة للمقاول يف مواجهة اإلدارة

ويف هذا السياق فإنه ال جيوز لإلدارة أن تسحب جزء من األشغال موضوع العقد  
إلسنادها  إىل مقاول آخر  دون خطأ منه أو تقصري أو أن تنفذ األشغال باألسلوب 

                                                        
  .131 صق ، رجع السابامل :  مسري صادقـ  )1(

  . 515العقود ، املرجع السابق ، ص :  الطماويحممد سليمان ـ       
  .  182املرجع السابق ، ص :  احلسن عيسى عبدالقادرـ       

  .1945، ص  1961ـ  1946سنة من  15موعة املبادئ اليت أقرا حمكمة القضاء اإلداري املصري يف جمـ  )2(
  .   وما بعدها  180ص ابق ، رجع السامل :  مسري صادق ـ  )3(

  .وما بعدها  338املرجع السابق ، ص :  أمحد عثمان عيادـ       
  .وما بعدها  126املرجع السابق ، ص :  عمر حلميـ       
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بني املقاول وبني تنفيذ التزاماته العقدية،  املباشر عن طريق وسائلها اخلاصة، فتحول بذلك
بل ال جيوز لإلدارة املتعاقدة أن توقف تنفيذ  )1(وهذا ما ذهب إليه جملس الدولة الفرنسي

الشغال حىت ولو مل تعهد ا إىل جهة أخرى ما مل يكن ذلك بدافع مشروع هدفه حتقيق 
  .)2(املصلحة العامة

ال بالتزاماا التعاقدية يترتب عليها املسئولية وكل خمالفة من قبل اإلدارة يعد إخال
  .جتاه املقاول املتعاقد مىت حلق به ضرر جراء ذلك
  الثالث الفرع 

  احترام مدة التنفیذاإللتزام ب

وإن كان يقصد ا عادة " مدة التنفيذ"من بني ما ينص عليه عقد األشغال العامة 
  .روع غري ملزمة ااملقاول فإن ذلك ال يعين أن اإلدارة صاحبة املش

بل حيدث وأن ينص العقد صراحة على أن املدة ملزمة لإلدارة فهنا ال يسوغ 
لإلدارة التأخر يف اجناز بعض األعمال املطلوبة منها و اليت ترتبط ا  وكل تأخري  يشكل 

  .مربرا قانونيا لتقرير مسئوليتها التعاقدية
جملس الدولة الفرنسي قد استقر  وإذا مل ينص العقد على مدة حمددة للتنفيذ فإن

جيب على اإلدارة مراعاا، فإن تسببت بتصرفاا يف إطالة  )3(معقولة"على أن مثة مدة 
  .)4(مدة التنفيذ عن احلد املعقول تعرضت للمسؤولية

والتزام طريف العقد باحترام مدة التنفيذ ضرورة يقتضيها ضمان السري احلق للمرفق 
وذلك من خالل إجناز األشغال يف املواعيد احملددة باإلضافة إىل ما  العام باستمرار انتظام

يعود من فائدة على املقاول الذي جيري حسابات مسبقة من حيث حصر احتياجاته 
  .198املرجع السابق، ص :  محدي علي عمرـ  )1(                                                        

    .C.E. 1943 : Ste Ovier des eavieres, Rec, P 490جملس الدول الفرنسي 
  .وما بعدها 715رجع السابق، ص املالعقود ،  :  سليمان حممد الطماويـ  )2(

  .190املرجع السابق، ص :  محدي علي عمرـ       
  .107رجع السابق ، امل :  حسن درويش عبدالعالـ  )3(
  .  183املرجع السابق ، ص :  احلسن عيسى عبدالقادر  ـ )4(
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وحتضري اإلمكانيات الالزمة،وكل تأخري يف مدة التنفيذ سيؤدي إىل قلب حساباته 
  .وتعرضه للخسارة ال حمالة

إلدارة مبدة التنفيذ، ألن األمر اليتعلق باملده اإلمجالية وتوجد صور عديدة إلخالل ا
بل إنه يسرى أيضا على املدد املخصصة لاللتزامات اجلزئية الواردة يف  )1(للتنفيذ فقط

العقد ومثال ذلك التزام اإلدارة بإعطاء األمر بالشروع يف تنفيذ األشغال فعدم  إصدار 
دء يف التنفيذ يف مدة معقولة يعد إخالال باإللتزام هلذا األمر املصلحي للمقاول للب. اإلدارة

التعاقدي وكذلك األمر لو تأخرت يف تسليمه موقع العمل أو األجهزة واملواد الالزمة 
العملية مدة جتاوز احلد املعقول يعد  قفوغريها، فكل تأخري يف ذلك مما يترتب عنه و

ة أمام املقاول خبصوص تليإخالال بالتزامات صاحب املشروع التعاقدية تستوجب مسؤو
ما قد يلحق به من أضرار وتطبيق ذات احلكم لو تأخرت يف تسليمه الرسومات اهلندسية 

  .واملخططات البيانية أو رخص احلصول على مواد البناء
  الثاني المطلب

  إلتزام اإلدارة بتعویض المقاول

قاول املتعاقد باإلضافة لإللتزام الرئيسي األول لإلدارة صاحبة املشروع جتاه امل
هناك إلتزام رئيسي ثاين ... املتمثل يف متكينه من تنفيذ إلتزاماته باختاذها لعدة خطوات 

يقع على عاتقها يف مواجهته، وهو الوفاء بالتزاماا املالية، وأي إخالل منها ذه 
ا اإللتزامات يعترب خطأ عقديا يرتب مسؤوليتها بالتعويض الذي يستطيع املقاول مطالبته

به على أساس اخلطأ، وحاالت مسؤولية اإلدارة على أساس اخلطأ كثرية، نذكر بعضا 
  .منها

                                 
  
  

         
  . 184ق ، ص املرجع الساب:  احلسن عيسى عبدالقادرـ  )1(                                                        
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  فرع  األولال                                        
  مسؤولیة اإلدارة المتعاقدة على أساس الخطأ

اس وقوع تقصري من جانبها يف القيام تقوم مسؤولية اإلدارة يف هذه احلالة على أس
  .بتنفيذ إلتزاماا العقدية مما احلق باملقاول ضررا 

ومن صور هذا اإلخالل عدم متكني اإلدارة املقاول من البدء يف التنفيذ، فاألصل 
أن عقد األشغال العامة ينطوي على مدة التنفيذ اليت ينبغي بعدها تسليم املشروع، 

ن قد رتب نفسه وضبط كل أموره وفقا لذلك التحديد، فإن مل واملقاول املتعاقد يكو
توف اإلدارة بالتزامها ومتكنه من الشروع يف التنفيذ واإلستمرار فيه فإن ذلك قد يلحق 
به أضرار جسيمة، من حقه طلب التعويض عنها أمام القاضي الذي يقرر مسؤولية 

  .ن إلتزاماإلدارة بناء على نصوص العقد وما يفرضه على اإلدارة م
ذ ـــأنه إذا كانت مدة تنفي" ويف هذا تقول احملكمة اإلدارية العليا املصرية 

ام ـالعقد اإلداري هي شهرين فقط فإن تأخر اإلدارة عن تسليم األرض للمقاول ع
دم ـبأكمله مما حيق معه القول بأا قد أخلت إخالال جسيما بواجبها حنو الطاعن بع

رت يف تنفيذ إلتزامها هذا مدة طويلة جتاوز القدر املعقول مما متكينه من العمل، حيث تأخ
يقوم سبب مربرا لفسخ العقد املربم بينهما وتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار بسبب 

  .)1(... "ذلك 

وإن كان جمرد تأخر اإلدارة يف تسليم املتعاقد معها موقع العمل ومستلزمات 
كان يعد إخالال بالتزامات اإلدارة املتعاقدة، إال  وإن. التنفيذ من وثائق، ومواد وغريها

أنه اليولد احلق يف التعويض بشكل تلقائي، بل إن ذلك يرتبط بتضرر املقاول جراء ذلك 
  .اإلخالل 

طلب املقاول  ىتتعترب هذه إحدى الصور اليت يترتب عنها اإللتزام بالتعويض م
رناها يف مواقع خمتلفة من هذا البحث، واحلقيقة أن احلاالت املماثلة كثرية، وقد ذك .ذلك

  .221املرجع السابق ، ص ... تنفيذ العقد :  عبد املنعم خليفةحكم أورده ـ  )1(                                                        
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مثال التعويض الذي تلتزم به اإلدارة يف حال التأخري يف سداد املستحقات املالية للمقاول 
  وغريها...، وكذلك التعويض عند اإلاء اإلنفرادي للعقد

  فرع  الثانيال
  إلتزام  اإلدارة بتعویض المقاول دون خطأ

تزام اإلدارة بتعويض املقاول املتعاقد معها، بل ليس اخلطأ هو األساس الوحيد إلل
قد تلتزم اإلدارة بتعويضه دون أن تكون قد أخلت بالتزاماا العقدية، وهو ما يسمى 
باملسؤولية دون خطأ، وأوضح صورة هلذا النوع من املسؤولية يف العقود اإلدارية وعقد 

ان التوازن املايل للعقد، والذي األشغال العامة خاصة، هي تلك املتعلقة مبسؤوليتها يف ضم
  .سنؤجل اخلوض فيه حلني دراسة حقوق املقاول املتعاقد

أما يف هذا املقام فنورد صورة أخرى هلا أمهيتها أيضا، خاصة يف جمال عقود 
اإلثراء " األشغال العامة، وتتمثل يف مسؤولية اإلدارة يف تعويض املقاول بناء على مبدأ 

قوم املقاول املتعاقد ومن تلقاء نفسه دون أمر من اإلدارة بأداء ، فكثريا ما ي"بال سبب 
أعمال غري منصوص عليها يف العقد، يراها بأا ذات فائدة للمرفق العام والزمة يف تنفيذ 

  .األشغال
فهنا يقوم إلتزام اإلدارة بتعويض املقاول عما أفادت به من عمل قام به، وهو ما 

  .يذ العقوديقتضيه مبدأ حسن النية يف تنف
اليت " اإلثراء بال سبب " ويف هذا اإلطار فإن القضاء يلزم اإلدارة تطبيقا لقاعدة 

تعد تطبيقا للعدالة، بأن تؤدي للمقاول قيمة ما نفذه من أشغال طاملا إستفادت ا 
إن قيام املتعاقد مع اإلدارة " ... اإلدارة ، وهو ما أكدته احملكمة اإلدارية العليا املصرية 

دون تكليف منها بأداء أعمال أو خدمات إضافية غري منصوص عليها بالعقد، مينحه و
احلق يف مطالبة اإلدارة بتعويض عما أنفقه للقيام بتلك األعمال أو أداء تلك اخلدمات 
شريطة أن تكون هذه األعمال أو اخلدمات اإلضافية ذات فائدة والزمة للمرفق العام 

  .)1("اء بال سبب اإلثر" وذلك على أساس قاعدة 
تنفيذ العقود، املرجع السابق، :  عبدالعزيز عبداملنعم خليفةالذي أورده  1978ـ راجع حكم احملكمة اإلدارية  العليا سنة  )1(                                                        

  .232ص 
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  الثاني المبحث
  أثر مخالفة اإلدارة المتعاقدة اللتزاماتھا

إذا كانت اإلدارة تتمتع بسلطات واسعة يف مواجهة املقاول املتعاقد معها عقد 
  .األشغال العامة، لألسباب وعلى األسس اليت سبق ذكرها

تبادليا، مبوجبه  فإن عقد األشغال العامة ال يفقد مقوماته األساسية باعتباره عقدا
تقع على طرفيه التزامات متبادلة، مما جيعل من اإلدارة صاحبة املشروع طرفا متعاقدا  يف 

مل فيه التزامات تقابل التزامات املقاول، حعقد  رضائي بكل ما له من خصائص، تت
  .وهي االلتزامات التعاقدية السالف ذكرها

من إضفاء القوة امللزمة عليها من  غري أن حتديد هذه االلتزامات ال يكفى بل البد
الفت إحدى خوذلك بفرض جزاءات معينة توقع على اإلدارة إن هي  )1(أجل احترامها

  .هذه االلتزامات
ويبقى السؤال عن ماهية هذه اجلزاءات من حيث طبيعتها واجلهة اليت متلك 

  .وهو ما سنتوىل توضيحه.... توقيعها والصور اليت تتجسد فيها
  ولاأل المطلب 

  وممیزاتھا  طبیعة الجزاءات الموقعة على اإلدارة 

مبناسبة إخالهلا ) صاحبة املشروع(ختتلف اجلزاءات اليت توقع على اإلدارة املتعاقدة 
بالتزامات التعاقدية، عن تلك اجلزاءات اليت توقع على املقاول املتعاقد معها خاصة من 

  .)2(حيث طبيعتها

  

  

                                                        
  .187املرجع السابق ، ص : احلسن عيسى عبدالقادرـ  )1(
  .108رجع السابق، ص امل :  حسن درويش عبدالعالـ  )2(
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  األول الفرع 
  زاءات ــــــة الجــــطبیع

فاجلزاءات اليت متلك اإلدارة توقيعها على املقاول املتعاقد معها، حتمل معىن العقوبة 
ذلك أن إخالل  .)1(اليت يستدعيها ضمان استمرار سري املرافق العامة بانتظام واضطراد

عد مساسا حبسن سري املرفق الذي تسهر اإلدارة على ضمانه، ياملقاول بالتزامه التعاقدي 
يه فإن اإلدارة ذاا هي من تتوىل تسليط وتوقيع العقوبة على املقاول املخالف دون وعل

  .للقيام بذلك) القاضي( أن تكون يف حاجة إىل تدخل جهة أخرى 
اإلدارة املقصرة يف على هذا جانب، ومن جانب آخر فإن اجلزاءات اليت توقع 

من حيث عددها و ال من حيث  تنفيذ التزاماا التعاقدية أو املخلة ا، ليست كثرية
نوعها كتلك اليت توقعها على املقاول املتعاقد معها يف حال تقصريه يف تنفيذ التزاماته 

  .التعاقدية
دون العقوبات ) تعويضات(صره على وجه اخلصوص يف العقوبات املالية منحفهي 

  . )2(اجلنائية والحىت اإلجراءات الضاغطة
لك أن يوقع بنفسه على اإلدارة املتعاقدة املقصرة هذا إضافة إىل أن املقاول ال مي

بل أن كل ما ميلكه هو اللجوء إىل القاضي، ومقاضاة اإلدارة املتعاقدة طالبا توقيع . اجلزاء
اجلزاء عليها، و هو ال يستطيع حىت أن ميتنع على التنفيذ بناء على ما هو مقرر يف القانون 

لك بدعوى أن اإلدارة قصرت ومل تنفذ التزاماا وذ" الدفع بعدم التنفيذ"اخلاص من مبدأ 
تقتصي عدم تعطيل " دسري املرافق العامة بانتظام واضطرااستمرار ضمان "ذلك أن قاعدة 

  .تقدمي املرفق خلدماته حتت أي ذريعة ما دام ذلك ممكنا
وباعتبار أن املقاول معاونا لإلدارة يف إدارة املرفق، فعليه أن يتصرف وفقا هلذه 

  .فة وليس بوصفه متعاقدا معهاالص
  .وما بعدها 157رجع السابق، ص امل :  إبراهيم حممد عليـ  )1(                                                        

  .108رجع السابق، ص امل :  حسن درويش عبدالعالـ  )2(
  .518العقود، املرجع السابق، ص :  الطماوي حممد سليمانـ       
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وهذا كله عكس ما هو مستقر يف القانون اخلاص، يف حال ما إذا مل يقم أحد 
املتعاقدين بتنفيذ ما عليه من التزام، كان للمتعاقد األخر االمتناع عن تنفيذ التزاماته 

  .بدال من اللجوء إىل طلب فسخ العقد) الدفع بعدم التنفيذ( املقابلة قاعدة 
تعني ياول ال يعفيه من تنفيذ التزاماته، إخالل اإلدارة يف تنفيذ التزاماا، بل فاملق

عليه االستمرار يف التنفيذ بالرغم من ذلك، وال يعفيه من املواصلة إال االستحالة أي 
  .)1(استحالة التنفيذ

وعلى ذلك فإن اجلزاءات املوقعة على اإلدارة املتعاقدة حال إخالهلا أو تقصريها 
  :نفيذ التزاماا ميكن متييزها كاآليتيف ت

  الفرع  الثاني
  ممیزات الجزاءات الموقعة على اإلدارة

يها املصلحة العامة، ذلك أن محاية تضإن محاية املقاول املتعاقد مع اإلدارة تق
مصاحله يعىن ضمان حسن سري املرفق العامة، لذلك فإن مساس اإلدارة املتعاقدة ذه 

يع جزاء عليها، وأساس هذه اجلزاءات هو ذات األساس القانوين املصاحل يستوجب توق
للجزاءات املوقعة على املقاول حال تقصريه يف تنفيذ التزاماته،  فكالمها يعتمد على 

  .أساس تعاقدي

إال أن النظام القانوين للجزاء الذي توقعه اإلدارة على املقاول يف حالة خمالفته 
كم اجلزاءات املوقعة على اإلدارة حال ثبت إخالهلا اللتزاماته خيتلف عن ذلك الذي حي

بالتزاماا التعاقدية، حيث يتصف اجلزاء الذي ميكن أن بطبق على اإلدارة بكونه جزاءا 
  .قضائيا

ضائي، ذلك أن املقاول املتضرر جراء تقصري اإلدارة أو إخالهلا بأحد قفاجلزاء 
جلزاء بنفسه أسوة مبا متلكه هي يف مواجهته التزاماا التعاقدية، ال ميلك أن يوقع عليها ا

  .يف احلالة املماثلة
                                                        )1(  -  DELAUBADOR :  … Cantrats …T2 ,  Op Cit,  P. 194. 
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يف "ال ميلك الدفع بعدم التنفيذ املعروف يف القانون اخلاص ) أي املقاول(كما وأنه 
العقود امللزمة للجانبني إذا كانت االلتزامات املتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل املتعاقدين 

  .)1("مل يقيم املتعاقد اآلخر بتنفيذ ما لزم بهأن ميتنع عن تنفيذ التزامه إذا 
ال جيوز "وعدم سريان هذا املبدأ يف العقود اإلدارية هو ما يؤكده القضاء اإلداري 

للمتعاقد مع اإلدارة أن يفسخ العقد املربم معها بقرار منه إذا ما وجدت مربرات الفسخ، 
  .)2("ه بذلكبل يتعني عليه أن يلجأ إىل القضاء للحصول على احلكم من

وهذا الذي أقرته احملكمة اإلدارية العليا املصرية ينطبق على عقد األشغال العامة 
باعتباره عقد إداري، وملا يتميز به من طابع خاص مناطه احتياجات املرفق العام و تغليب 

 )3(املصلحة العامة، مما جيب معه على املقاول االستمرار يف التنفيذ حبسب الرأي الغالب
وهذا هو . هذا املوضوع ما دام ذلك ممكنا حىت يتحقق مبدأ استمرار سري املرفق العاميف 

فق الطرفان على خالف ذلك، ويف هذا احلال جيوز للمقاول أن يتمسك تاألصل ما مل ي
  .)4(بالدفع بعدم التنفيذ وهو ذات املوقف الذي يقره جملس الدولة الفرنسي

ي ال نشك يف أنه سيتبىن ذات املوقف لو وال نعرف موقفا للقضاء اجلزائري الذ
أتيحت له الفرصة وذلك العتبارات تأثره بالقضاء اإلداري الفرنسي من جهة ولضرورة 

  .حتقيق املبادئ اليت حتكم سري املرافق العامة من جهة أخرى
واخلالصة أن القاعدة هو عدم جواز الدفع بقاعدة عدم التنفيذ إال أن تطبيقها 

  :هي منوط بتحقق شروط
  .ـ عدم وجود نص اتفاقي أي بند يف العقد خيالف ذلك
مع إخالل اإلدارة  مستحيال ـ و أال يكون التنفيذ واالستمرار فيه من قبل املقاول

 .بالتزامها
  

  .من القانون املدين اجلزائري 123أنظر املادة ـ  )1(                                                        
  .1127رقم  كمح1980– 1965سنة  15يف جمموعة املبادئ يف  1978راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف يناير ـ  )2(
  .دد سري املرفق العام رغم أن البعض يرى بإعمال قاعدة الدفع بعدم التنفيذ إذا كان ذلك اليهـ  )3(

  .519العقود ، املرجع السابق، ص :   الطماويحممد سليمان : ـ راجع يف ذلك       
  .         190املرجع السابق ، ص :  احلسن عيسى عبدالقادر: أيضا                    

  .وما بعدها 189رجع السابق، ص امل:  احلسن عيسى عبدالقادر :  أنظرـ  )4(
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  الثاني طلبالم
  الموقع على اإلدارة اتصور الجزاء

تها صاحبة املبدأ أن املقاول املتعاقد مع اإلدارة يف حال إذا أخلت هذه األخرية بصف
األشغال بتنفيذ التزاماا، فإن املقاول ال ميلك يف مواجهتها إال اللجوء إىل القضاء، ما مل 

  .)1(يتفق الطرفان على اللجوء إىل التحكيم يف مثل هذه احلالة

والسؤال الذي يطرح يف هذا الوقت هو عن ماهية السلطات اليت ميلكها القاضي 
اا التعاقدية، وما هي اجلزاءات اليت ميكنه توقيعها حيال اإلدارة اليت أخلت بالتزام

  .عليها؟
إن صالحيات القاضي فيما يتعلق بعقد األشغال العامة، كما يف العقود اإلدارية 
األخرى يتحدد نطاقها يف والية القضاء الكامل فقط، دون والية اإللغاء، ألن األصل أن 

لعامة، تدخل يف جمال القضاء الكامل، منازعات العقود اإلدارية، ومنها عند األشغال ا
إذا استبعدنا دعوى اإللغاء اليت متكن أن . ألن دعوى اإللغاء ال توجه إىل العقود اإلدارية

  :توجه لنوعني من القرارات املتعلقة بالعقود اإلدارية وهي
ـ القرارات اإلدارية املنفصلة كتلك اليت تتخذها جهة اإلدارة لإلفصاح  ا عـن 

ا خبصوص العقد، وكل القرارات املرتبطة بالعقد واليت ال يكون إللغائها مساس إراد
  .)2(بذات العقد

وما  39، ص 1997، 1التحكيم يف العقود اإلدارية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، ط:  جابر جاد نصر :  ظرأنـ  )1(                                                        
اإلدارية من فقه وتشريع، واآلراء املنكرة له بشكل مطلـق   حيث يذكر املؤلف اآلراء املؤيدة للتحكيم يف العقود. بعدها 

  ... .أو توافق عليه بشروط 
  .وما بعدها  292العقود اإلدارية ، املرجع السابق، ص :  أنس جعفر: ا ـ أنظر أيض     
شرع اجلزائري للتحكيم واستبعاد القضاء من نظر الرتاع ملين يشري إىل فرض اأ،  396املرجع السابق ، ص :  أمحد حميوـ      

  . 1975جوان  17مبوجب األمر الصادر يف 
  .وما بعدها 89، ص 1969رفع دعوى اإللغاء ، دار الفكر العريب،  ميعاد: مسري صادق  :  راجع يف ذلك ـ  )2(
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ـ القرارات املتعلقة باملستفيدين خبدمات عقود االمتياز، حيث جيوز للمستفيدين 
الطعن باإللغاء القرارات الصادرة عن اإلدارة املتعاقدة وتضمن اإلخالل بأحد شروط 

 .)1(عقد االمتياز

ضح يف كال احلالتني فإن الدعوى هي نتيجة خلرق مبدأ عدم اكما هو وو
املشروعية، قي حني أن االلتزامات التعاقدية املترتبة عن عقد األشغال العامة هي التزامات 

  .شخصية
هلذا السبب فإن قاضي العقد سلطته حمدودة يف توقيع اجلزاءات على اإلدارة فال 

كأن يأمرها بالوفاء  )2(القيام بعمل معني أو االمتناع عنهميلك القاضي أن يأمر اإلدارة ب
بالتزاماا مثال، وهذا طبقا لعالقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية اليت يطبعها 

  . )3("الفصل بني السلطات"عمال ملبدأ  !االستقالل

ال هلذه األسباب وكما أسلفنا فإن اجلزاءات اليت توقع على اإلدارة ليست بتنوع، و
  .بكثرة اجلزاءات اليت يتعرض هلا املقاول املتعاقد معها

كما أا ال تشمل جزاءات جنائية  ـ أقول ـ هلذا فإن اجلزاءات اليت ميكن 
  :توقيعها على اإلدارة ختتصر يف صورتني اثنتني  فقط مها

ـ احلكم بتعويض املقاول عن األضرار اليت حلقت به جراء تقصري أو إخالل 
  .تزاماااإلدارة بال

الل ـإذا تعلق األمر بإخ )استثناء(وقد يصل األمر إىل حد فرض جزاء ضاغط
ل ــجاإلدارة بالتزام مايل، كما لو قصرت يف الدفع على احلساب لصاحل املقاول يف األ

                                                        
  .وما بعدها 285العقود اإلدارية، املرجع السابق، ص  :  أنظر أنس جعفرـ  )1(
  .170، ص ) ت.د(الرقابة على أعمال اإلدارة ،  :  أنظر حممد كامل ليلةـ  )2(

  .377، ص 1990، 1دارة واملنازعات اإلدارية، جرقابة القضاء على أعمال اإل:  مصطفى حممود عفيفيـ      
  . 110املرجع السابق، ص : حسني درويش عبدالعال ـ      

  .521العقود اإلدارية ، املرجع السابق، ص  :  أنظر سليمان حممد الطماويـ  )3(
  . 191املرجع السابق ، ص :  احلسن عيسى عبدالقادرـ      
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وهو موضوع سنعود إليه حني نتناول حقوق املقاول يف مواجهة اإلدارة . )1(احملدد
  .صاحبة املشروع

ة الثانية للجزاء الذي ميكن للقاضي أن يوقعه على اإلدارة فيتمثـل يف  ـ أما الصور
احلكم بفسخ العقد بناء على طلب املقاول املدعى نتيجة جسامة خطـأ اإلدارة صـاحبة   

  .املشروع
  الفرع األول

  التعویـــــــــــــــــض

ذلك يعترب التعويض هو اجلزاء األصيل يف جمال مسئولية اإلدارة التعاقدية وهو ب
فق واهلدف الذي من أجله أبرم املقاول صفقة األشغال العامة مع اإلدارة، فهو يسعى تي

إىل حتقيق الربح بالدرجة األوىل، وعدم حصوله على ذلك يعين خسارة مادية بالنسبة له، 
فإن كان ذلك بسبب خطأ اإلدارة وتقصريها يف التزاماا، فإن اهلدف الذي يرمي إليه 

عويضه من قبل اإلدارة املسئولة عن ذلك الضرر ألن إخالهلا بالتزامها حكم القاضي هو ت
  . )2(يرتب عليها مسئولية، وهو التزام قانوين يوجب التعويض عن الضرر الناتج عنه

وهو املبدأ الذي يقره املشرع اجلزائر كغريه إذ القاضي يف هذا اال يعتمد األسس 
فيقدر التعويض وفقا لدرجة الضرر مع مراعاة مسامهة  ،)3(املدنية ألا متثل القواعد العامة
فإذا كان اخلطأ مشتركا، أي ساهم فيه املقاول، أنقص . كل طرف يف ارتكاب اخلطأ

القاضي مقدار التعويض بنسبة مسامهة املقاول يف اخلطأ الذي حيدده يف الغالب خبري يعينه 
  .القاضي

ق خطأ املقاول خطأ اإلدارة وقد يقضى القاضي بعدم التعويض أصال إذا استغر
  .)4(صاحبة املشروع، وهذا كله وفقا ألحكام القانون املدين اجلزائري

                                                        
  .املتضمن قانون الصفقات العمومية السابق اإلشارة إليه 10/236من األمر الرئاسي  89ادة على سبيل املثال امل :  أنظرـ  )1(
  .وما بعدها 12، ص )ب ت(املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلديد، مكتبة القاهرة احلديثة، :  أنظر حسن عكوشـ  )2(
  . 2005لعام  05/10نون رقم من القانون املدين اجلزائري معدلة بالقا 124راجع املادة ـ  )3(
  .521رجع السابق ، ص املالعقود اإلدارية،  :   الطماويحممد راجع سليمان ـ  )4(
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من ضرر، وما ) املقاول(وأما عن تقدير التعويض فإنه يكون شامال ملا حلق املدعى 
بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر ".......فاته من كسب

  .)1( ........"بهيف الوفاء 
وإذا كان للمقاول احلق يف التعويض عن األضرار اليت تلحق به جراء عدم الوفاء 

، فإن ذلك منوط بإثبات هذا الضرر، والذي )املتعامل العمومي(من قبل اإلدارة املتعاقدة 
يقع العبء فيه على عاتق املقاول، وهو أمر يسري، إال يف احلاالت اليت يكون فيها إخالل 

كسلطة تعديل شروط . عماهلا لسلطاا املشروعة إزاد املقاولادارة بالتزامها نتيجة اإل
  .)2(العقد مثال، حيث يتشدد القاضي يف قبول الدليل الذي يستند إليه املقاول

  
  
  
  الثاني الفرع 

  الفســــــــــــــــــــخ

إلخالهلا  من املتفق عليه أن للقاضي سلطة احلكم على اإلدارة بالتعويض كجزاء
اللتزاماا التعاقدية يف مواجهة املقاول املتعاقد معها ألن هذا هو ما يطلق عليه املسئولية 

  .التعاقدية
وإىل جانب هذا ميلك نفس القاضي وهو قاضي العقد كما يسمى، وبناء على 
طلب املقاول أن حيكم بفسخ العقد مىت تأكد من تقصرب اإلدارة يف الوفاء بالتزاماا 

  .جة خطريةبدر
دد ـوجزاء الفسخ يعترب من أشد اجلزاءات وأخطرها كما أسلفنا، وحنن بص

احلديث عن سلطة الفسخ اليت متلكها اإلدارة حيال املقاول املتعاقد معها، واليت تقابل 

  .من القانون املدين اجلزائري 171أنظر املادة ـ  )1(                                                        
  .205، املرجع السابق ، ص ... املبادئ العامة :  حممد سعيد حسني أمنيـ      

  .206، املرجع السابق ، ص ...املبادئ العامة  :  راجع حممود سعيد حسني أمنيـ  )2(
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جزاء الفسخ هذا ولكن مع فارق جوهري بينهما من حيث السلطة اليت متلك توقيعه يف 
  .كل منهما

شد اجلزاءات، لذلك فإن توقيعه له أسباب حمددة، ويتطلب فكون الفسخ من أ
إال إذا ارتكبت . فالقضاء ال حيكم بالفسخ الذي يطلبه املقاول املدعى. توفر شروط معينة

كما يتضح ذلك من خالل قضاء جملس الدولة . اإلدارة صاحبة الشروع خطأ جسيما
بريا يف الشروع يف تنفيذ العقد فمثال قبل سببا للفسخ تأخر اإلدارة تأخرا ك )1(الفرنسي

  .بدون مربر مبا يتجاوز القدر املعقول، ومبا يتناىف مع النية املشتركة للطرفني املتعاقدين

كما قبل سببا للفسخ تأخر اإلدارة يف إصدار األمر بالشروع عن التنفيذ، وكذلك 
ة العامة ويف هذا ينص دفتر الشروط اإلداري. وقف األشغال مدة طويلة دون سبب مقنع

عندما تقرر اإلدارة تأجيل األشغال ملدة تزيد عن سنة واحدة سواء "...  )2(اجلزائـري
كان ذلك قبل بدء التنفيذ أو بعده حبق للمقاول فسخ صفقته إذا طلب ذلك كتابيا دون 

  ....".اإلخالل بالتعويض
مبالغ  وباملقابل رفض جملس الدولة احلكم بفسخ العقد رد تأخر اإلدارة يف دفع

إذ يكتفي يف هذه احلالة باحلكم بالتعويض ألنه اجلزاء . مالية مستحقة عليها للمقاول
  .)3(الطبيعي يف جمال املسئولية التعاقدية

كما يشترط القضاء من أجل احلكم بفسخ عقد األشغال العامة كبقية العقود 
أن يسلك طريق التظلم  اإلدارية األخرى، أن يلجأ، املقاول املتعاقد إىل اإلدارة أوال، أي

  .اإلداري أوال قبل أن يرفع دعوى الفسخ أماما القضاء

                                                        
  : راجع ما إستقر عليه جملس الدولة الفرنسي من أسباب عند كل من ـ  )1(

  .وما بعدها  520العقود ، املرجع السابق ، ص :  الطماوي حممد سليمانـ      
  .وما بعدها  111املرجع السابق ، ص :  حسن درويش عبدالعالـ      
  .وما بعدها  115املرجع السابق ، ص :  احلسن سى عبدالقادرعيـ      
  . وما بعدها  207املرجع السابق ، ص ... املبادئ العامة :  حممد سعيد حسني أمنيـ      

  .6، 5، 4، 3، 2الفقرات  1964من القرار املتضمن دفتر الشروط العامة اجلزائري  34راجع املادة ـ  )2(
)3(  -  DELAUBADOR :  … Contrats,T2   Op Cit,  P. 212. 
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ومثل هذا الشرط يف فرنسا متليه أسس التقاضي أمام القاضي اإلداري الذي 
  اــــكإحدى األسس اليت يقوم عليه" القرار اإلداري السابق"يشترط تطبيق قاعدة 

  .قضاء التعويض
دارة يف حالة وجود نزاع مع املتعاقد معها أن تلجأ ويف اجلزائر فإن املشرع يلزم اإل

إىل احلل الودي والتوصل على حل مع املتعاقد معها، وذلك فإن إطار األحكام التشريعية 
  .)1(والتنظيمية السارية املفعول

كما ميكن للمقاول وقبل اللجوء إىل القضاء بدعوى طلب فسخ العقد أو أي 
م اللجنة الوطنية للصفقات بصفتها هيئة رقابة، دعوى أخرى، أن يتقدم بالطعن أما

ويف هذه احلالة أوجب على هذه األخرية البت يف الرتاع يف ظرف . اع عليهالرتوعرض ا
  .يوما ويصبح قرارها نافذا يف مواجهة اإلدارة 30

وهذا اإلجراء يصب يف مصلحة املقاول املتعاقد مع اإلدارة من حيث املدة الزمنية 
، )2(ع وهي مدة قصرية، وإال فإنه يبقى حمتفظا حبقه يف اللجوء إىل العدالةللفصل يف الرتا

وعموما فإن الفسخ ونظرا ملا يؤدي أليه من نتيجة إاء العقد، فإن القواعد العامة تفرص 
قبل اللجوء إليه من قبل الدائن وجوب إعذار املدين يطالبه بالتنفيذ أو فسخ العقد مع 

  .لتظلم اإلداري بالنسبة للعقود اإلداريةالتعويض وهذا ما يقابل ا
كما أن املشرع يعطى القاضي السلطة التقديرية يف تقريره أوال، إذ أجاز له، أي 
للقاضي رفض احلكم بفسخ العقد إذا كان ما مل يوف به املدين ذا أمهية قليلة باملقارنة 

دين أجال مع كامل االلتزامات األخرى، و بالتايل أعطى للقاضي صالحية منح امل
وقد اقر املشرع الفرنسي وجوب أعذار اإلدارة من قبل املقاول قبل رفع  )3(للتنفيذ

  ".القرار السابق"دعوى الفسخ مبوجب دفتر الشروط اإلدارية العامة، إضافة إىل قاعدة 

  .10/236من قانون الصفقات العمومية رقم  115أنظر املادة ـ  )1(                                                        
  .10/236من قانون الصفقات العمومية رقم  115أنظر املادة ـ  )2(
  .من القانون املدين اجلزائري  120 – 119أنظر املواد ـ  )3(
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ويسرى أثر احلكم من تاريخ رفع الدعوى مع استمرار املقاول يف تنفيذ األشغال 
  .)1(الدعوى كما أسلفنا، ويقدر التعويض من تاريخ صدور احلكمدون توقف أثناء سري 

  .114السابق، ص  رجعامل :  حسن درويش عبدالعال ـراجع كل من  ـ  )1(                                                        
  . 200املرجع السابق ، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ                           



 

  القسم الثاني

  أثر عقد األشغال العامة على المقاول

  )حقوق والتزامات المقاول ( 
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  لقسم  الثانيا
  المقاولأثر عقد األشغال العامة على 

  ) ھوالتزامات ھحقوق(

فإنه، وكما هو بالنسبة لإلدارة صاحبة " التبادلية " باعتبار عقود األشغال العامة من العقود 
  .املشروع، فهو يرتب آثار بالنسبة للمقاول

ه الطرف الثاين يف العقـد،  فبمجرد إبرام العقد تتولد عنه حقوق والتزامات للمقاول باعتبار
منها ما هو منصوص عليه يف العقد، ومنها ما يقرره له القضاء دون أن تتضمنه بنود العقد، وذلك 

  :التايل  لعلى التفصي
  الفصل األول

  حقوق مقاول عقد االشغال 

فإنه وكما هو بالنسـبة لـإلدارة   " التبادلية " باعتبار عقد األشغال العامة من العقود اذن 
فبمجرد إبرام العقد تتولد عنه " املقاول " حبة املشروع، فهو يرتب آثار بالنسبة للطرف اآلخر صا

حقوق والتزامات متقابلة بالنسبة لطرفيه على األقل، ويبقى أن حندد هذه اآلثار ومداها بالنسـبة  
نـا، بـدءا   للمقاول واألسس اليت تبىن عليها، وهو ما سنتوىل توضيحه يف هذا اجلزء الثاين من حبث

 تهاجيب على اإلدارة متكينه منها باعتبارها  التزاما لصاحله ،مث التزاماملقاول، اليت حقوق باستغراض 
  .على أن خنصص لكل منها فصل مستقل. تنفيذهاا يهاليت يتوجب عل

  المبحث األول
  حق الحصول على المقابل النقدي

دارة على مقابـل نقـدي   الغالب يف العقود اإلدارية هو أن حيصل املتعاقد مع اإل
ونقول الغالب، ألن هناك عقود يكون فيها املتعاقد مع اإلدارة هو من يدفع هلـا مقـابال   

غري أن أغلبية عقود اإلدارة هي من النـوع  . نقديا، كما يف عقود استغالل ألمالك العامة
ن األول، كما هو حال عقد األشغال العامة موضوع حبثنا والذي كما أشرنا سـابقا، وإ 

كان املقاول املتعاقد يعترب معاونا لإلدارة يف تسيري مرفق عام، إال أن سعيه لتحقيق الـربح  
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يعترب هدفه األول من الدخول معها يف رابطة عقدية، األمر الذي جيعل حصـوله علـى   
  .)1(املقابل النقدي أو مثن ما قام به من أشغال من أهم حقوقه

 ذا املقابل أي تعريف الـثمن وطبيعتـه   لذلك سنتناول يف هذا املبحث التعريف
مث كيفيات حتديده وأساليب تسديده والوفاء ـ    القانونية باعتباره شرطا من شروط العقد

  . به
  المطلب األول

  تعریف ثمن العقد وطبیعتھ القانونیة

خيتلف املقابل النقدي باختالف العقود، وتبعا لنوع اخلدمة اليت تقابله، فإن كـان  
" رسـم "إلدارة يقدم اخلدمة للمنتفعني مباشرة، فإن املقابل هو عبارة عـن  املتعاقد مع ا

من قبل اجلمهور املنتفع مباشرة، وإن كان املتعاقـد يقـدم   ) امللتزم(حيصل عليه املتعاقد 
كما لو كان . اخلدمة مباشرة لإلدارة، كان املقابل هو مثن حيصل عليه وتدفعه له اإلدارة 

فق على ثل فيه املقابل مثن األشغال املتعامة الذي مي لعقد أشغاالعقد مثال عقد توريد أو 
  .تنفيذها

  األول الفرع 
  شرط الثمن وطبیعتھ القانونیة

على أن املقابل النقدي الذي حيصل عليه املقاول  )2()العريب واألجنيب( جيمع الفقه  
ـ هو من الشروط التعاقدية اليت ختضع لتفاوض وإرادة طريف ع امـة أي  د األشـغال الع ق

  .واملقاول ،صاحب املشروع 

                                                        
   :  أنظر كل منـ  )1(

 .116ص،  1ج، سابقالرجع امل:  حسن درويش عبد العالـ       
  .214ص ، سابق الرجع يف تنفيذ العقود اإلدارية، امل املبادئ العامة:  حممد سعيد حسني أمنيـ       

 ص ،سابقالرجع للعقود، امل مةاألسس العا ": ماوي طالحممد سليمان  ـ:  راجع كل منـ  )2(
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ذلك أن املقاول هو شخص يسعى إىل حتقيق الربح، وال ميكن أن يربم العقد إال إذا 
كان راضيا على الثمن الذي سيحصل عليه مقابل األشغال اليت سينفذها، وهو ما يستبعد 

  .رام العقدبتحديد هذا املقابل مث إجبار املقاول على إب عاملشرو ةإنفراد اإلدارة صاحب
. ل احلرية يف إبرام العقد من عدمهملمقاول كالفهي حىت و إن اقترحت الثمن فإن 

) أي الـثمن  (لشرط الثمن أو املقابل املايل لألشغال هو ما جيعلـه   يةوهذه الصفة التعاقد
  .)1(فال جيوز تعديله أو املساس به إال مبوافقة الطرف اآلخر" الثبات"خاضعا ملبدأ 

فلو أعطيت لـإلدارة حريـة   . )2(اعتبارات عملية وقانونية متليهت هذا ومبدأ الثبا
ف األفراد وأحجمـوا عـن   لعزتعديل املقابل املايل لعقودها من جانبها وبشكل منفرد، 

أما مـن  . التعاقد معها، وملا قبل أحد مبعاونتها يف تسيري مرافقها، هذا من الناحية العملية
ارة يف تعديل بعض شروط عقدها، إمنا يستند إىل اتصـال  الناحية القانونية فإن سلطة اإلد

ل النقدي أو مثـن  الشروط املتصلة باملقاب امأالعقد باملرفق العام ومقتضيات حسن سريه، و
  .سري املرفق وبالتايل فال أساس لتعديلهابتهلا إطالقا  ةصلال فتنفيذ األشغال 

دارة ويعترب قيـدا قانونيـا   الثمن له حجية يف مواجهة اإل" ثبات "وعليه فإن مبدأ 
ن تستند أك،مبوجبه املساس بالثمن وال أن تعيد النظر فيه حتت أي ذريعة  اال حيق هل اعليه

مثال إىل دراسات أجرا أثناء التنفيذ بينت أن الثمن كان مبالغا فيه، فال جيوز هلا املساس 
اقد وهو ما جيمـع عليـه الفقـه    باملزايا املالية املتفق عليها يف العقد واليت يتمتع ا املتع

 .)3(والقضاء

ال تقتصر حجيته على اإلدارة املتعاقدة فقط، بـل إن هـذه   " ثبات الثمن"ومبدأ 
فيمـا  ال جيـوز للمقـاول   "احلجية هي أيضا يف مواجهة املقاول وفقا للفقه والقـانون  

                                                        
 :أنظر كال من ـ  )1(
  . 116ص،  2ج ، سابقالرجع امل:  حسن درويش عبد العال - 

- JEAN MARIE AUBY et P. BON : Op.Cit. P 238 .  
  . 214ص، سابق الرجع امل اإلدارية، يف تنفيذ العقود املبادئ العامة:   أمني حممد سعيد حسنيأنظر  ـ  )2(
  .  215ص، سابق الرجع امل:   عيسى عبد القادر احلسنراجع ـ  )3(
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وع عن من هذا النص، التذرع بأية حجة للرج )33( احلاالت املنصوص عليها باملادةعدا
  .)1( ....."أسعار الصفقة اليت اتفق بذاته عليها

فاملقاول إذن ال يستطيع املناقشة يف مقدار الثمن املتفق عليه مبناسبة تنفيذه للعقـد  
ميكن أن يكـون السـعر   ". إال إذا وجد بالعقد بند يسمح مبراجعة الثمن وهو أمر ممكن 

  .)2( ...."ثابتا أو قابال للمراجعة
ـ   " ثبات الثمن" وتطبيقا ملبدأ ال ـفإنه ال جيوز للمقاول طلب زيـادة مثـن األشغ

بدعوى عدم كفاية الثمن لألشغال أو بدعوى سوء تقديره لتكاليف األشغال وال حـىت  
على أساس اعتبارات العدالة كاالحتجاج بكون اإلدارة دفعت مبلغا أعلـى يف أشـغال   

  .)3(مماثلة
  الفرع الثاني

  نطاق مبدأ الثبات 

فق عليه إال أن عدم املساس به ليس بـاملطلق  تثبات الثمن وائيته مبدأ م وإذا كان
وإن كانت حمصورة حبالتني حبسبهم متثالن  بل ترد عليه استثناءات حبسب بعض الفقهاء،

  :)4(يف
  .حالة تدخل املشرع :احلالة األوىل 
املايل املسـتحق  للمقابل إمكانية تعديل اإلدارة للعناصر الغري تعاقدية  :احلالة الثانية

  .فاحلالتني ال تعتربان استثناء على املبدأ ،وحنن ال نؤيد هذا الوصف .للمتعاقد
أي حالة تدخل املشرع، فإنه من املستبعد جدا تدخل املشرع ، األوىل  إذ يف احلالة

فاملشـرع ال يتـدخل إال   . ملايل بالنسبة للمتعاقدامبا يؤثر بشكل مباشر سلبا على املقابل 

                                                        
  .دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري من 42أنظر نص املادة ـ  )1(
  .الذي ينظم الصفقات العمومية اجلزائري 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  64أنظر املادة ـ  )2(
  . 592ص  ، سابقالرجع ، امل"  األسس العامة للعقود ":  ويلطماا سليمان حممدع راجـ  )3(
  : راجع كال منـ  )4(

 . 216ص  ، سابقالرجع امل يف تنفيذ العقود اإلدارية، املبادئ العامة:  حممد سعيد حسني أمني ـ     
  . 118ص،  2ج، سابق الرجع امل:   حسن درويش عبد العال ـ     
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رى بأثر رجعي إال إذا كان يف صاحل املعين، وعليـه  سوالقانون املعروف أنه ال ي بقانون،
  .املالية باعتبارها حقوقا مكتسبة هفاملتعاقد حيتفظ مبزايا

ويف احلالة الثانية املتمثلة يف تدخل اإلدارة يف العناصر الغري تعاقدية فإن املسلم بـه  
من الشروط أو البنود التعاقديـة، وعليـه    ربعتأن الشروط املتصلة باملقابل املايل للعقد ت

  .نصفها بأا تعاقدية وغري تعاقدية يف ذات الوقت؟ يفكف
متيـاز كمثـال علـى    اإليف عقد " الرسم"وإن كان أصحاب هذا الرأي يقدمون 

هـو مـن    ـ   كما هو معروف ـمتياز اإليف عقد " الرسم"تدخل اإلدارة، واحلقيقة أن 
  . )1(اقديةالشروط الالئحية وليس التع

بتعديلها والرفع من قيمتـها، أمـا إذا   " امللتزم"وهي الئحية حىت ال يقوم املتعاقد 
املتعاقد معها وفقا لألسس القانونية " امللتزم"أرادت اإلدارة ختفيضها، فإا تلتزم بتعويض 

  .املعروفة
 ال يعـرف اسـتثناءات  " ثبات الثمن"القائل بأن مبدأ  يلذلك فإننا نؤكد مع الرأ

لنطاقه تفرضها أسباب خمتلفة هلا صلة بإرادة  اوإمنا هو ليس مطلق باعتبار أن هناك حدود
  :الطرفني

ن حتديد الثمن أساسه إرادة طـريف  فإذا كا: اتفاق الطرفني على تعديل الثمنـ 
ن إرادتيهما، وعمليا يتم تعديل مثن العقـد بـإرادة   هالعقد، فإن املساس به أيضا يبقى ر

 :طرق منهاالطرفني بعدة 

üإذ قد يلجأ املتعاقدان على إبرام اتفاق جديـد يكـون   :  إبرام ملحق للعقد ـ
ثمن العقد، وذلك بالتعبري الصـريح  بالعقد األصلي ويتضمن هذا امللحق مساسا ب املحق

  .من اجلهة املختصة عن النية يف تعديل مثن العقد أو الصفقة

                                                        
  . 121ص،  السابقرجع امل:   درويش عبد العالحسن  ـ )1(
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üد بني الطرفني شـرط مراجعـة   قد يتضمن االتفاق أو العق :مراجعة األسعار ـ
 ".ثبات الثمن " السعر، وهو شرط ال يتناقض مع مبدأ 

العقد يف شأن حتديد الثمن، وألما يتوقعان حدوث تطور أو ظهـور   فإرادة طريف
كتقلب أسعار مواد االجناز مثال، فيضـعان شـرطا    ،عوامل ومعطيات تؤثر يف األسعار
لك املستجدات، هذا الشرط هو إمكانيـة مراجعـة   تباستباقيا حىت ال يتأثر تنفيذ العقد 

  .الثمن أو األسعار املتفق عليها
وجود شرط إمكانية مراجعة الثمن ال يعىن املراجعة اآللية للـثمن مبجـرد   غري أن 

وإمنا حدوث ذلك يفتح الباب أمام إمكانيـة   .حدوث مستجدات أو ظهور عوامل معينة
تفاق على مثن جديد بني الطرفني أو يرفع األمـر  طلب املقاول ذلك، فيتم اال بعداملراجعة 

  .إىل القضاء املختص بناء على شرط املراجعة
نه يف حالة تضمن العقد نصا يسمح مبراجعة السعر، فإن ذات العقـد  أونشري إىل 

اجلزائـري  حيدد وجوبا صيغة املراجعة وكيفيات تطبيقها حسب ما نص عليه املشـرع  
 للمراجعة جيب أن حتدد صيغة أو صيغ مراجعته وكـذلك  عندما يكون السعر قابال".... 

كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ اخلاصة باملراجعة ضمن الشروط احملددة يف املـواد  
  .)1( ..."أدناه 71 إىل 67 من

üي طريقة أخرى تظهر فيها إرادة طريف العقـد يف  هو : حتيني الثمن أو السعر ـ
 .اس بالثمنسامل

قد هو عملية من أجل إعادة النظر يف مثن العقد املتفق عليـه بغيـة   فتحيني مثن الع
كتـاريخ   ،مراعاة التغيريات االقتصادية بني تاريخ حتديد الثمن وتاريخ معني الحقا عليه
فقد يتفق . إيداع عرض املقاول وتعهده وتاريخ صدور األمر بالشروع يف تنفيذ األشغال

ن مثن العقد ثابتـا إذا أصـدرت اإلدارة أمرهـا    املقاول واإلدارة صاحبة املشروع على أ

                                                        
  . 236 -10من املرسوم الرئاسي رقم  64/2: أنظر املادة ـ  )1(
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لـثمن  ابالشروع أو البدء يف التنفيذ يف خالل شهرين من تقدمي املقاول لعرضه، وإال فإن 
  .الذي قدمه خيضع للتحيني

وبالنسبة للمشرع اجلزائري فإنه يلزم اإلدارة حني تعلن عن املناقصة أن تعلن عـن  
 ا حىت تضمن املساواة بني كافة العارضني ومـن هـذه   كافة الوثائق والبيانات املتعلقة

البيانات اليت استلزمها املشرع هو ضرورة إعالن اإلدارة صاحبة املشـروع عـن مـدة    
  .صالحية العروض اليت يتقدم ا املتنافسون

يني األسعار وال علـى  كن للمقاول أن يتكلم عن حتميففي مثل هذه احلالة فإنه ال 
  .حية عرضةمراجعتها خالل فترة صال

أما عن طريقة حتيني السعر فقد أجاز املشرع أكثر من طريقة، فقد تكون بطريقـة  
وإما بطريق تطبيق صيغة املراجعة، ألنـه كمـا أسـلفنا    ،جزافية إمجالية باتفاق الطرفني

فاملشرع أوجب يف حال نص العقد على مراجعة األسعار، أن ينص أيضا علـى طريقـة   
  .وصيغة املراجعة
حىت ولـو  " ثبات األسعار "املشرع اجلزائري صراحة اخلروج عن مبدأ  وقد أجاز

ث وكان العقد ينص على أن األسعار ثابتة وغري قابلة للمراجعة، وذلك يف حالـة حـد  
  .)1(تأخري يف تنفيذ الصفقة، دون أن يكون املقاول هو املتسبب يف ذلك

ـ موموقف املشرع هذا هو ما تقتضيه العدالة، إذ ال يعقل أن حي ولية ؤل املقاول مس
  .د له فيهيعمل ال

ه حظي باهتمـام املشـرع   نوعموما فإن مراجعة سعر الصفقة أو مثن العقد وحتيي
اجلزائري الذي يربز خاصة من عديد األحكام اليت تضمنها قـانون تنظـيم الصـفقات    

" قـد ثبات مثن الع"منه واخلالصة أن  72 إىل املادة 63 من املادة 2010 العمومية الصادرة
أو ائية السعر املتفق عليه بني املقاول واإلدارة هو مبدأ مستقر و ال ميكن املساس بـه إال  

  .باتفاق الطرفني
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شكل قاعدة مطلقة من كل قيد، بـل  يغري أن هذا ال يعين أن عدم املساس بالثمن 
 ة املشرع اليت ميكن أن تنص على ماادأن هلا حدود متفق عليها أيضا تتجلى خاصة يف إر

  .دة وبالتايل جييز املساس بالثمن املتفق عليه، وهذا الشيء مسلم به دائماعخيالف هذه القا
  : ملها الفقه يفجيأخرى ذات طبيعة خمتلفة يفرضها املنطق  يةوهناك معامل حدود

يتضمن مثنـا  " ملحق اتفاق"تغري الثمن بناء على إرادة األطراف وذلك بإبرام  ـ  1
 .صوص عليه يف العقد األصليهو من امل اايرغجديدا وم

يف عقود التوريد اليت متتد لفترة طويلة حيث ال ميكن حتديد الثمن أو معرفتـه   ـ  2
مسبقا ألن ذلك يتوقف على عدد اخلدمات اليت تطلبها اإلدارة ونوعيتها وظروفها وعليه 

 .فال ميكن الكالم عن الثمن احملدد

غيريه إذا كان حتديده مـبىن علـى   أيضا ميكن املساس بالثمن املتفق عليه وت ـ   3
من حيث قيمتها كالزياة يف األجور مثال وبالتايل فإن تغـيري يف   ةعناصر ومعطيات متغري

 .ثمن العقد املتفق عليهبقيمة ومثن هذه العناصر قد يؤدي إىل املساس 

قد يتضمن العقد األصلي ذاته بندا يتعلق بشرط مراجعة الثمن ويتحقق هـذا   ـ  5
لو حدد العقد سقفا لثمن املواد املستعملة يف التنفيذ فإن جتاوز مثن هذه املواد الشرط كما 

السقف املرجعي، فيعين ذلك حتقق شرط إمكانية مراجعة السعر واملساس بالثمن املتفـق  
 .عليه

ية ئوأخريا فإنه ميكن املساس وتعديل الثمن املتفق عليه ولو نص العقد على ا ـ  6
ـ تعطل البدء يف تنفيذ األشغال لفترة طويلة بسـبب ال و ذلك يف حال  ،الثمن د فيـه  ي

 .اجلزائر كما أسلفنا عشرللمقاول وقد نص على ذلك امل

ـ خري إىل أنه ال ميكن أن تقوم حالة من هذه احلاالت شري يف األنو  ةماعدا األخري ـ
  .حهارصإال إذا نص عليها العقد  ـ ل الشروع يف التنفيذياملتمثلة يف تعط
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على أن حتقق إحدى هذه احلاالت ال تؤدي إىل تعديل الثمن بشكل آيل  كما نشري
االتفاق معها علـى مقـدار   و،وإمنا جيب على املقاول طلب ذلك من اإلدارة  ،أو تلقائي
  .)1(ىل قاضي العقدإوإال فللمقاول اللجوء . وكل ما يتعلق به ،التعديل
خـارج   مـا استثناءات أ  كما أسلفناعتربوهي ال ت" ثباتالمبدأ "هذه هي حدود  

التعاقدية لشرط الثمن  ةالذي تفرضه الصف" ثبات الثمن"ستثناء على قاعدة إهذا فال جند 
  .يف عقد األشغال العامة خاصة

  المطلب الثاني
  كیفیات تحدید ثمن عقد األشغال العامة 

يشري املشرع اجلزائري يف القانون املنظم للصفقات العمومية الساري املفعول على 
ومن بينها مبلغ الصفقة الذي جيب أن يـذكر  ،لبيانات اليت جيب أن تذكر يف كل صفةا

املبلغ املفصل واملوزع بالعملـة الصـعبة والـدينار اجلزائـري حسـب      "... بالتفصيل 
  .)2( ....."احلالة

وهو ما يعين أن املقابل املايل الذي سيتقاضاه املقاول يكون حمددا ومعرفا بشـكل  
األشغال العامة يف صورته البسيطة واملعتادة أن يكون بثمن إمجـايل   دقموضوع عف .دقيق

و املبلغ املـايل الـذي   ،ايف، فيحدد جمموع األعمال اليت ينبغي على املقاول اجنازها جزو
  .يتلقاه مقابل ذلك

ولكن األمر ليس دائما ذه البساطة ألن الوضع خيتلف حبسـب نـوع وطبيعـة    
 .األشغال موضوع العقد

                                                        
  : ـ راجع يف حدود عدم املساس بالثمن كل من  )1(

JEAN MARIE AUBY et PIERRE BON  : Op.Cit. P 238. -  
PHILIPE GODFRIN : Op.Cit. P 203. -   

  .وما بعدها 531ص  ، سابقالرجع األسس العامة للعقود ، امل:  ويلطماا سليمان حممدـ     
  . 236 -10من املرسوم الرئاسي رقم  62: أنظر املادة ـ  )2(
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ن كيفية حتديد مثن العقد ليست واحدة، بل هي متعددة وفق ما نص عليه لذلك فإ
  .)1(:املشرع اجلزائري 

  :يدفع أجر املتعامل املتعاقد وفق الكيفيات اآلتية" 
üايفبالسعر اإلمجايل واجلز ـ. 
üبناء على سعر الوحدة ـ. 
üبناء على النفقات املراقبة ـ. 
üبسعر خمتلط ـ."...... 

وتلجأ اإلدارة واملقاول إىل أحدها  ،ن عقد األشغال العامة ختتلففأساليب حتديد مث
لعمـل   اايف حمـدد جزيف حتديدمها لثمن العقد وهي حبسب املشرع قد يتفقان على مثن 

وقـد يكـون    ،إمجايل معني، وقد يتفقان على حتديد مثن الوحدة اليت يتكون منها الشغل
وأخريا قد يكون حتديد الثمن  .ة األشغالاالتفاق على أساس حتديد الثمن بناء على مراقب

أكثر من أسلوب من بني هذه األسـاليب، وهـي   أي جيمع بني بناء على أسلوب خمتلط 
وطبعـا فـإن اختيـار     )2(األساليب اليت وردت بدفتر الشروط العامة اإلدارية اجلزائرية

تـأثريه   لـه  ويكون ،ا ذلك يتم بناء على أساسأسلوب حتديد الثمن ال يتم اعتباطيا وإمن
  .الذي يتجلى خاصة يف وصف الصفقة أو العقد وتسميته بذلك األسلوب

فئات األسعار وعقـد بـثمن    أساس، العقد على جلزايفالعقد ا: لذلك جند تسمية
  .النفقات وغريها

وإطالق وصف من هذه األوصاف على عقد معني جيعله خيضع ألحكام خاصـة  
وعليـه فسـنحاول   . اليت ال حتمل تلك الصفةبه، قد ختتلف عن أحكام غريه من العقود 

  .التعريف بكل عقد من هذه العقود
  

                                                        
  . 236 -10من املرسوم الرئاسي رقم  63: أنظر املادة ـ  )1(
  .  1964 لهامة اإلدارية اجلزائري عمن دفتر الشروط ال) ب(رة أنظر املادة األوىل فقـ  )2(
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  الفرع األول
  التعاقد بالثمن اإلجمالي الجزافي 

يوصف العقد ذا الوصف حني يتم االتفاق بني املقاول واإلدارة على مثن إمجـايل  
 تفاصـيل  موع األشغال اليت سينفذها املقاول، أي مبلغ إمجايل لعمل كلي، من غـري 

. )1(معني من األشغال موضـوع املشـروع  لنوع توزيع الثمن وختصيص كل جزء منه 
   هذا العقديفقابالن تفهناك إذن عامالن م

شغل معني يقـوم  من جهة مبلغ حمدد من املال ككتلة واحدة، ومن اجلانب اآلخر 
ة بل قد يشترط هذا أن يكون الشغل عبارة عن نوع واحد أو وحدة واحدبه املقاول، وال

وقد عرف  .اجلزايفتكون هناك تفصيالت يف مكونات هذا الشغل وكذلك حتليل الثمن 
إن صفقة السعر اإلمجايل الشامل هـي  "...: عقد الثمن اإلمجايل بقوله  ىاملشرع اجلزائر

الصفقة اليت حدد فيها على التمام الشغل املطلوب من املقاول والذي جيري حتديد سـعره  
  . )2( ..."مجلة ومسبقا

مقابل مثن يدفع ) مكوناته(وهذا يعين أن املقاول ينفذ عمال إمجاليا أو شامال لكل 
  .جزايفويوصف الثمن يف هذه احلالة بأنه . له عن جممل ما نفذه

لثمن العقد عدم إمكانية حصول  املقاول على مبـالغ   اجلزايفالطابع  لىويترتب ع
  . )3(نفيذ حبسب ما هو متفق عليهواجهته صعوبات يف التما إذا إضافية يف حالة 

حتوى على تفصـيالت األشـغال   إوإن  ىتفح جزايففإذا كان العقد إمجايل بثمن 
االختالفات امللحوظة عرضيا أثنـاء االجنـاز بالنسـبة    ".... فإن  اجلزايفوحتليل للثمن 

للكميات املذكورة يف املستند، واليت مل تكن ناجتة عن أوامر إدارية مصـلحية، وكـذا   

                                                        
 : راجع كل منـ  )1(

-LAUREMT RICHER :  Op.Cit. P.33. 

-JEZE CONTRATS ADM :  T2 Op.Cit. P 631. 
  .  964أ من دفتر الشروط العامة اإلدارية اجلزائري ) ب(راجع املادة األوىل فقرة ـ  )2(
  . 205ص  ، مرجع سابق :  ادر احلسنعيسي عبد القراجع ـ  )3(
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سابات اليت حدد السعر اإلمجايل مبوجبها ال ميكـن  احلألغالط اليت ميكن العثور عليها يف ا
  .)1( ..."أن يترتب عليها بأي حال من األحوال أي تعديل هلذا السعر

فاختالف حجم األشغال املنفذة فعال عن حجمها املبني يف قائمة تفصـيل الـثمن   
مر متفـق عليـه بـني الفقـه والتشـريع      ال يؤدي إىل تعديل هذا الثمن وهو أ اجلزايف

  .)2(والقضاء
،  اجلـزايف ه من أشغال إضافية يف حال العقد ذفاملقاول ال يستحق التعويض عما نف

غـري أن هـذا ال حيـرم    . ما مل يكن قد قام بذلك تنفيذا ألمر مصلحي أصدرته اإلدارة
نصت عليها املادة، املقاول من حقه يف املطالبة بالتعويضات ألسباب أخرى غري تلك اليت 

كاملطالبة بالتعويض عما قام به من أشغال ضرورية والزمة لتنفيذ األشـغال موضـوع   
العقد، أو املطالبة بتعويض عن األعباء النامجة عن الظروف الطارئة أو الصعوبات املاديـة  
الغري متوقعة إذا نتج عنها قلب اقتصاديات العقد، أو يف حال نص العقد علـى مراجعـة   

لمقاول املطالبة بالتعويض بالرغم من كون مثن لففي كل هذه احلاالت ميكن .... عاراألس
  .جزافياالعقد كان 

  الفرع الثاني
  التعاقد بناء على قائمة سعر الوحدة  

الصفقات  هيإن صفقات أسعار الوحدات / ب".... )3( :ويعرفها املشرع اجلزائر
مقادير املنفذة فعليا وجيـوز بصـورة   اليت جيرى تسديدها على أسعار الوحدات وفقا لل
أو إعدادها علـى أسـعار   ) اجلدول(خاصة إعداد أسعار الوحدات على الصفقة املعتربة 

فقد عرفه بأنـه كـل مثـن     )4(أما املشرع الفرنسي .)....."املتسلسلة(النشرة املتداولة 
ل ال تكـون  باملعين احملدد سابقا، أو كل مثن ينطبق على نوع من األشغا جزافيااليكون 

                                                        
  من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري) ب(فقرة  38راجع املادة ـ  )1(
  . 205ص، مرجع سابق :   عيسي عبد القادر احلسنراجع ـ  )2(
  . CCAG 1964أنظر املادة األوىل فقرة ب من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري ـ  )3(
  . 1976من دفتر الشروط العامة الفرنسي سنة  102املادة  : راجع ـ  )4(

  . 207ص ، مرجع سابق :   عيسي عبد القادر احلسنـ      
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كمياا حمددة يف العقد إال بصفة مؤقتة فالتعاقد على أساس سعر الوحدة يتم حتديد الثمن 
  .) Série التسلسل (أو )  Bordereau اجلدول ( نيفيه بإتباع أحد أسلوب

  .مثن العقد ال ميكن حتديده بدقة مسبقايتميزكالمها بأن و
ويتبع هذا األسـلوب  : BORDEREAU حتديد الثمن على أساس اجلدولأ ـ  

خاصة يف عقود األشغال اليت يصعب حتديد حجمها أو كمياا مسبقا، كأشغال احلفـر  
 .)1(ثمن فئات األسعاربوأشغال الصيانة عموما، وتسمى العقود 

ديد مثن لكل نوع من األشغال حويف هذه احلالة يكتفي الطرفان اإلدارة واملقاول بت
  .يتها أو تعيني حجمهمااليت سيتم تنفيذها دون حتديد لكم

هـذا األسـلوب بعكـس    : SERIE حتديد الثمن على أساس التسلسلب ـ  
يكون فيه حجم وكمية الشغل املطلوب تنفيذه حمدد يف العقد، وكذلك  ،األسلوب األول

جـدول  فهو إذن خيتلف عـن أسـلوب   ،حمدد مثن كل نوع من أنواع الشغل املطلوبة 
دين، ولكنه خيتلف على التعاقد بـثمن إمجـايل   كون كمية وحجم الشغل حمدباألسعار 

وأن الثمن النـهائي   ،كون كمية الشغل املطلوب تنفيذها هنا تكون قابلة للتغيريب، جزايف
 .)2(اال ميكن حتديده إال بعد تنفيذ األشغال املتفق عليه

 Bordereau أو جدول أسعار Une Série سلسلة أسعار"والعقد الذي يتضمن 
يكون بعد اإلطـالع وحتديـد كميـة     )3(اجلزائري للمشرعفيه وفقا  فإن حتديد الثمن

الصفقة اليت تتضمن عدة أسعار أو جـدول أسـعار،    -أ/2".... : األشغال املنجزة فعليا
 عد احلساب طبقا ملقادير األشغال املنجزة فعليا والواقعة مشاهدا رمسيا وفقا لنص املادةي

ـ يف النشرة أو اجلدول واملعدلة عند االقت التالية، وألسعار الوحدات املبينة 39 اد طبقـا  ض

                                                        
)1(  -  JEAN MARIE AUBY et PIERRE BON :  Op Cit P 337.  

  .  207ص  ، مرجع سابق:   عيسي عبد القادر احلسن: راجع ـ  )2(
  . CCAGاإلدارية العامة اجلزائري من دفتر الشروط  38/2أنظر املادة ـ  )3(
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أو (لشروط مراجعة األسعار اليت ميكن أن تتطلبها الصفقة والتابعة عند اللزوم للتخفـيض  
  .)1( ...."الواردة يف املشاركة) اإلضافة

واملالحظ أن مثن العقد احملدد على أساس سعر الوحدة يتميز بكونه مثنـا ائيـا ال   
  .)طبعا ما عدا وجود شرط مراجعة العقد(به يقبل املساس 

وال ميلـك االحتجـاج    ،حبيث أن املقاول يتحمل مجيع مصاريف ونفقات الشغل
  .بعدم كفاية الثمن وهذا طبقا ألحكام التشريع

ـ اإل(  22 من املـادة  3 إال أنه يف احلالة املنصوص عليها باملقطع/ ب" ارة هنـا  ش
تكون قيمة األشغال املنفذة أغلـى مـن قيمـة     عندما) لنصوص دفتر الشروط اجلزائرية

األشغال املقررة بدفتر الشروط اخلصوصية أو أوامر املصلحة، فتعد احلسابات على أساس 
واألشغال األخرية هنا هي األشغال املقررة يف دفتر الشروط الذي هو ." األشغال األخرية

  .طبعا جزء من العقد

 :ليها املشـرع إشري ياليت  22 من املادة 3وحىت يتضح املقام هنا جيب ذكر املقطع 
عندما يعترف املهندسون أو املهندس املعماري أن التغيريات احملدثة من قبل املقـاول  / 3"

ليست خمالفة لقواعد الفن أو الذوق السليم، فيجوز يف هذه احلال األخـذ باملقتضـيات   
ساعات األكثر قوة أو اجلديدة دون أن حيق للمقاول طلب أية زيادة يف السعر بسبب اإلت

سبب القيمة األكثر ارتفاعا يف األدوات أو األشغال، وجتري القياسات على أساس مـا  ب
  ." هو منصوص عليه

لثمن العقد على أساس سعر الوحدة يقررها أيضـا   اجلزافيةوهذه الصفة النهائية و
زمة للمقاول تعترب كل فئة من الفئات املدرجة جبدول الفئات مل ".... )2(املشرع املصري

أثناء تنفيذ العقد وغري قابلة إلعادة النظر ألي سبب، وال يكون للمقاول حق طلب مبالغ 
                                                        

ارات السهلة واملعربة واجلارية من حيث االستعمال يف بنكرر مالحظة أن املشرع اجلزائري مل يكن موفقا يف اختيار العـ  )1(
 الواردة"و " التابعة عند اللزوم"وفيها هذه الفقرة كما يف كلمات  1964تعبريه بالنسبة لنصوص دفتر الشروط العامة سنة 

  .و النقصان كما يتضمنه التعهد حيث يقصد مراجعة األسعار سواء بالزيادة أ ." يف املشاركة
  .القدمية  1983لقانون املناقصات واملزايدات  يةمن الالئحة التنفيذ 80أنظر املادة ـ  )2(
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واملقـاول  . " زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصـروفات إضـافية  
يستطيع أن يطالب إال بالثمن احملدد على أساس الوحدة، ووفقا للكميات اليت نفـذها  ال

  .)1(ه جملس الدولة الفرنسي أيضافعال وهو ما أقر
  الفرع الثالث

  تعاقد بناء على النفقات المراقبةال

إن احلساب املتعلق بالصفقات املربمة على النفقات املراقبة هي موضـوع  / 4"....
  ....."مقتضيات منصوص عليها يف دفتر الشروط اخلصوصية

فترة دحيث حتيل إىل  )2(هذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف دفتر الشروط العامة
 )3(أما يف املرسوم الرئاسي املنظم للصفقات العمومية فقد نص على .الشروط اخلصوصية

جيب أن تبني الصفقة اليت تؤخذ خدماا يف شكل نفقات مراقبـة، طبيعـة خمتلـف     " :
  ." العناصر اليت تساعد على حتديد السعر الواجب دفعه وكيفية حساا وقيمتها

مثل هذا النوع من العقود باالعتماد على حساب النفقات  يفيتحدد فسعر الصفقة 
اليت يقدمها مضافا إليهـا نسـبة    الثبوتيةبناء على الوثائق ،والتكاليف اليت حتملها املقاول 

  .)4(معينة كهامش للربح

فمعرفة الثمن إذن ينتج من الكشوف والوثائق اليت يقدمها املقاول وتراقبها اإلدارة 
املقاول  تقاضىيرف بدقة مسبقا وال يعرف كم سوسعر العقد ال يع،) غالصاحب األش(

  .دد عندما حيني تسديدهحمقابل هذا املشروع وإمنا كل ذلك يت

                                                        
  . 207ص ، مرجع سابق :   سي عبد القادر احلسنعيراجع ـ  )1(
  . الشروط العامة من دفتر 38/4أنظر املادة ـ  )2(
  . 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  72أنظر املادة ـ  )3(

 . 81ص ،  2005دار العلوم للنشر والتوزيع  ، العفو اإلدارية: الدكتور حممد الصغري بعلي -: راجعـ  )4(
- JEAN MARIE AUBY- P BON :  Op. Cit. P 237.  



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 162

    
لنفقـات الـيت حتملـها    قوم بالزيادة حسب اتقابل بعد أن املفاإلدارة تدفع الثمن 

النفقـات الـيت يقـدم     وتأخذ بعني االعتبار يف ذلك كل،املقاول مبناسبة تنفيذ األشغال 
إليها نسبة معينة كأرباح املشروع، ألنـه ال يعقـل أن    ضيفبشأا ثبوتا من املقاول وت

وتشمل هذه النفقات ما يكون املقاول قـد دفعـه مقابـل    ، قوديبادل املقاول نقودا بن
واملواد األولية واستهالك للعتاد، والضرائب والرسوم اليت هلا صـلة باملشـروع    ،األجور
  .وع العقدموض

شـكل  يتها اإلدارة، عختلف العناصر اليت تراقبها وتدفملفمن إمجايل هذه النفقات 
  .هوده الشخصيجمالثمن مع ما حيصل عليه املقاول من هامش الربح و

شكل خطرا على امليزانية يويرى البعض بأن مثل هذا األسلوب يف حتديد مثن العقد 
  .)1(شكل استثنائي من قبل اإلدارةلذلك جيب عدم اللجوء إليه إال ب ،العامة

ومل يشر املشرع اجلزائري إىل أي خصوصية هلذا األسلوب يف حتديد الثمن، ممـا  
ل نظرا لطبيعـة  مثميكن اللجوء إليه مىت رأت اإلدارة أنه األسلوب األ اعادي اجيعله أسلوب

  .األشغال
  الفرع الرابع

  السعر المختلط ـ  التعاقد على أساس  
PRIX-MIXTE)(  

يكون باسـتعمال خمـتلط لألسـاليب    ،به أن حتديد مثن العقد أو الصفقة  ويقصد
سـعر الوحـدة، ومراقبـة     تكلفةالسابقة أي اعتماد معايري خمتلطة، وذلك مثال مبراعاة 

  .النفقات، وهامش الربح وغريها

                                                        
ىل إالذي يقول بأن املشرع الفرنسي ال حييز اللجوء .  209ص ،  مرجع سابق:   عيسي عبد القادر احلسنراجع ـ  )1(

  .ستثناءإالتعاقد على أساس النفقات املراقبة إال 
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وذلـك   ،يز التعاقد بثمن مؤقتاليت جت )1(هناك بعض التشريعات:  السعر مؤقت
ن املستحيل حتديد الثمن الذي سيدفع للمقاول عن األشغال مقدما، نظـرا  حينما يكون م

لطبيعة األشغال اليت تكون معقدة، أو تكون ذات مواصفات فنية حديثة غري مألوفـة، أو  
اليا ال يتحمـل التـأخري يف التنفيـذ حلـني اسـتكمال      جتلك اليت تكتسي طابعا استع

 .التحضريات

ة نفسها مضطرة إلبرام العقد دون أن حتدد مثنـه  د اإلدارجتففي مثل هذه احلاالت 
تنفيذه دون أن يعلم مسبقا املقابل الذي سيحصل عليهـا  بويشرع املقاول  .بشكل دقيق

  .على وجه الدقة، وهو يف مثل هذه احلالة خيضع لرقابة شديدة من قبل اإلدارة
األشـغال  وعادة يتبع مثل هذا العقد مبلحق يتضمن التحديد الدقيق للثمن ولكمية 

  .)2(أيضا، وهذا حني تتضح معامل األشغال وتتضح شروط تنفيذها

ومل يشر املشرع اجلزائري إىل هذا األسلوب من أساليب التعاقد وحتديد الـثمن ال  
مثـل  ومثله يف هـذا   .يف قانون الصفقات العمومية وال يف دفتر الشروط العامة اإلدارية

نفيذ اليت أصدرها هلذا األسلوب، لذلك جيـب  صري الذي مل تشر الالئحية التاملشرع امل
على اإلدارة عدم اللجوء إليه إال يف حالة الضرورة القصوى مثل احلالة احملددة من قبـل  

  .املشرع الفرنسي وذلك تفاديا لكل خماطرة
  المطلب الثالث

  أسالیب حساب الثمن 

لكلـي  تعد احلسابات على أساس الكمية املنجزة فعال، بغض النظر عن احلجـم ا 
  .لألشغال اليت حيتويها أو يتشكل منها املشروع

                                                        
  . من قانون الصفقات الفرنسي 150أنظر املادة ـ  )1(
 . 210ص  ، مرجع سابق:   عيسي عبد القادر احلسنـ راجع  )2(

- JEAN MARIE AUBY- PIERE BON :  Op. Cit. P 238.  
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وهذا ما يستوجب احلصر دوريا ملدى تقدم األشغال، من أجل حساب الـثمن أو  
  :املبلغ املستحق للمقاول، وهي العملية اليت تتم على مرحلتني

لوائح "املرحلة األوىل وتشمل حصر أبعاد وكميات األشغال املنفذة بواسطة إعداد 
وذلك إذا كان األمر يتعلق بأشغال ) Les Attachements( أو جداول املنجزات،األشغال 

 Les( )الوضـعيات (إلعـداد بواسـطة   ا أو يكـون هـذا  ) اخلرسانةأشغال (اهلندسة املدنية 

Situations (إذا كان األمر يتعلق حبساب مثن أشغال البناء. 

ول مقابل مـا أجنـزه مـن    املرحلة الثانية وتتمثل يف حتديد املبالغ املستحقة للمقا
: لشروط اإلدارية العامة حتت عنوانوهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف دفتر ا .أشغال

ـ  أ"... )قواعد تسديد احلسابات( عد احلساب طبقا ملقادير األشغال املنجـزة فعليـا   ي ـ
 النشـرة  ألسعار الوحدات املبينة يفو. التالية 39والواقعة مشاهدا رمسيا وفقا لنص املادة 

 ......"طبقا لشروط مراجعة األسعار ضاءأو اجلدول واملعد له عند االقت

وهذا بالنسبة للعقد الذي يتضمن عدة أسعار أو جدول أسـعار وذلـك مـا مل    
  .)1(يتضمن دفتر الشروط اخلاصة أحكام خمالفة

فجداول املنجزات أو لوائح األشغال كما يعرب عنها املشـرع اجلزائـري تكـون    
  .ة ألشغال اهلندسة املدنية، وكشوف البيانات بالنسبة ألشغال البناءبالنسب

  الفرع األول
  إعداد اللوائح والبیانات

  إعداد اللوائح ـ  1

يتم إعداد اللوائح باالعتماد على املعاينات اجلارية يف الورشة املنصبة أساسا علـى  
صر الـيت تتشـكل منـها    والتموينات والعنا ،كمية ونوعية األشغال اليت مت تنفيذها فعال

                                                        
  .أ ـ من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 2،  38/1أنظر املادة ـ  )1(
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وذلك على أساس احلسابات اجلارية هلذه العناصر اليت مبوجبها تتحدد الكميات الالزمـة  
 .)1(حلساباتامباشرة وإعداد صايف 

مة اوهذه الطريقة هي ذاا اليت كانت متبعة يف فرنسا قبل صدور دفتر الشروط الع
والتحقق من تنفيـذها بواسـطة   حيث كانت اإلدارة تقوم مبتابعة األشغال . 1976 احلايل

جداول املنجزات اليت تعدها وحتررها لتتابع تنفيذ األشغال قصد حساب الـثمن الـذي   
  .جيب للمقاول

. ومضمون هذه اجلداول ال يكتسي حجية يف مواجهة املقاول إال إذا وافق عليهـا 
وإمنا هو  مل يتضمن اإلشارة إيل هذه اجلداول 1976 غري أن دفتر الشروط العامة الفرنسي

يتكلم عن املعاينة واإلثبات احلضوري لألشغال املنفذة، ويقصد باملعاينة عملية التحقـق  
  .)2(اليت يثبت فيها ما ينتج عن املعاينة" الوثيقة"إلثبات فيقصد به امن التنفيذ، أي 

أو بالتشريع الفرنسي والقيام  ،وسواء تعلق األمر بالتشريع اجلزائري وإعداد اللوائح
فإن األمر ينصب على موضوع واحد، وهو التحقق مـن اخلـدمات   ،إلثبات ااينة وباملع

  .وظروف تنفيذها فعال واألشغال املنفذة

أو املعاينة فيما يتعلق بكل مادة على أرقام تسلسـلها أو  ) اجلدول(تشمل الالئحة 
وكـذلك حسـاب   . جداول أسعارها، إذا كان العقد مربما على أساس مثن الوحـدة 

والنفقات اجلزئية وغريها من العناصر الضرورية لتحديد  واألوزان أو الوحداتالكميات 
  .الثمن

وتعد اللوائح من قبل اإلدارة تبعا لتقدم التنفيذ بطلب من املقاول بواسطة منـدوا  
وذلك حبضور املقاول الذي جيب دعوته للحضور شخصيا أو لينتدب ) صاحب األشغال(

  .لتاريخ الذي حتدده اإلدارة لذلكمن ميثله يف هذه العملية يف ا
                                                        

  .ـ من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 39/1أنظر املادة ـ  )1(
  .1976لسنة من دفتر الشروط اإلدارية العامة  ، 12/1أنظر املادة ـ  )2(

 . 220ص  ، مرجع سابق:   عيسي عبد القادر احلسنراجع       
- JEAN MARIE AUBY- PIERE BON :  Op. Cit. P 245. 
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ويف حال غاب املقاول أو من ميثله عن حضور عملية املعاينة وإعـداد الالئحـة     
كأا نظمت "فإن اإلدارة تعد الالئحة يف غيبته وتعترب  ،بالرغم من دعوته إىل ذلك رمسيا

  .)1("مبحضره
ضور كل من ممثـل  تتم إذن حب) اجلداول(فكشوف البيانات اليت حتتويها  الالئحة 

  .واملقاول يف التاريخ احملددة إلمتام تلك العملية) صاحب األشغال(اإلدارة 
ولـه  . ملوافقة عليهاباوبعد إعدادها جيب أن تعرض على املقاول من أجل التوقيع 

خذ نسخة منها واليت يسلمها له ممثل اإلدارة أي مكتب الدراسـات صـاحب   أاحلق يف 
مع إبداء  نقاول التوقيع باملوافقة على الالئحة أو وقعها ولكويف حال رفض امل ،األشغال

ذلك أو التعبري كتابيا عن املالحظات الـيت   بداءفظات بشأا، ألن للمقاول احلق يف إحت
  .)2(وذلك يف أجل عشرة أيام من تاريخ عرضها عليه،يراها بشأن ما ورد بالالئحة 

حيث مينح املشـرع للمقـاول    ياء بالنسبة لدفتر الشروط الفرنسوهو نفس اإلجر
 15منحه أجـل  ،حفظبتالذي يرفض التوقيع على حمضر املعاينة واإلثبات أو التوقيع عليه 

  .)3(احملضر ريرمخسة عشر يوما لتقدمي حتفظاته كتابيا إىل اإلدارة وذلك من تاريخ حت
لك فإن ذ ،أما إذا متت دعوة املقاول حلضور املعاينة وذلك بشكل قانوين ومل حيضر

  .يعين اعتبار حمضر املعاينة واإلثبات وكأنه مقبول منه وبدون حتفظ
ويعترب املشرع اجلزائري انقضاء أجل العشرة أيام دون تقدمي املقـاول لتحفظاتـه   

  .كتابيا مبثابة قبول الالئحة كما لو أن املقاول قد وقعها وبدون حتفظ
نب الكمي أو مقـادير  الشق أو اجلا: نصب موافقة املقاول على شقي الالئحةتو 
املوافقة مثال على الوحدات اليت تعني  يأ ،والشق أو اجلانب املايل أي األسعار ،األشغال

  .عن طريق أرقام التسلسل أو جدول أسعار الوحدات

                                                        
  . ـ من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري أ39/3أنظر املادة ـ  )1(
  من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 6أ/39أنظر املادة ـ  )2(
  . 1976من دفتر الشروط اإلدارية العامة الفرنسي سنة  12/4أنظر املادة ـ  )3(
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فقط على اجلانب الكمي أي علـى املقـادير    قة املقاول منصبةأما إذا كانت مواف
جل عشرة أيام من تـاريخ عـرض   أه كتابة يف فقط، دون األسعار فإن عليه إبداء حتفظات

وعمليـة  . الالئحة عليه كما أسلفنا، وإال اعترب عدم قيامه بذلك كأنه قبول وموافقة منه
،كالمها يتم بناء )1(إعداد اللوائح كما هو احلال بالنسبة إلجراء املعاينة واإلثبات يف فرنسا

قاول يف كـال التشـريعني أن   وجيب على امل ،على طلب املقاول كأصل عام أو اإلدارة
إذا كانت األشغال ستصبح خفية أو غـري  " الوقت املناسب"يطلب القيام ذه العملية يف 

  .ظاهرة وبالتايل غري قابلة للمشاهدة والتحقق منها الحقا

فإذا مل يبادر املقاول إىل طلب إجراء إعداد الالئحة يف الوقت املناسب فليس له أن 
  .ل اإلدارة فيما بعد بشأن إعداد الالئحة أو حمضر املعاينةفيما يقرره ممثينازع 

وتلزم اإلدارة بإجراء املعاينة يف أجل مثانية أيام من تاريخ طلبها من املقاول بالنسبة 
بأجـل  ) صاحب األشـغال (للمشرع الفرنسي، يف حني مل يقيد املشرع اجلزائر اإلدارة 

 ـ  حتت رمحـه  ـ ه حىت ال يبقى املقاولراه نقصا جيب على املشرع تداركنمماثل وهو ما 
متوفقا عن العمل ينتظر املعاينة والتحقق من مقدار األشـغال  ) صاحب األشغال(اإلدارة 

كما لو كان األمر يتعلق مـثال بأشـغال أجراهـا    .ونوعية املواد املستعملة إىل غري ذلك
صـلة املرحلـة   املقاول يف أساسات البناء واألمر يتطلب ردم األماكن حىت يستطيع موا

املوالية، أو كان األمر يتعلق بشغل معني يتم على شكل طبقات يغطى الظاهر منها ما هو 
) صاحب األشغال(ففي مثل هذه احلاالت من الضروري أن يقيد املشرع اإلدارة ،أسفله 

للمقاول مبواصلة  حبأجل قصري من أجل إمتام عملية إعداد الكشوف واللوائح، حىت يسم
ىت ال يتخذ املقاول من تراخي املكلف بإجراء الكشف وإعـداد الالئحـة،   األشغال، وح

ذريعة فيخفي ما مت إجنازه حبجة مواصلة األشغال دون أن تتأكد اإلدارة من كمية ونوعية 
  .تلك األشغال املنفذة واليت قد يستحيل الكشف عنها فيما بعد

  

                                                        
  .من دفتر الشروط العامة الفرنسي 12/2من دفتر الشروط اجلزائري وكذلك املادة  10أ/39أنظر املادة ـ  )1(
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   إعداد كشوف البیاناتـ  2

) Situations( ع اجلزائري على إعداد الوضعياتوهو املصطلح الذي أطلقه املشر
إذا كـان   les Attachements" اللـوائح "مقابل  ـإذا كان األمر يتعلق بأشغال البناء 
 .األمر خيص أشغال اهلندسة املدنية

ويتم إعداد البيانات أو الوضعيات دوريا من قبل املقاول الذي يسـلمها لـإلدارة   
راه مـن تعـديل أو   توتدقيقها عن طريق إدخال ما  من أجل مراقبتها) صاحب األشغال(

  .يهاعلتصحيح 
ية علـى مـا ورد يف   أإبداء ر)املهندس صاحب األشغال (يف  ممثلةوعلى اإلدارة 

وإخبار هذا األخري بذلك كتابيا يف أجل شهرين من تـاريخ  ،الوضعية اليت أعدها املقاول 
وافقة الكاملة عليها، أو موافقة مـع  تسليم هذه البيانات أو الوضعية سواء كان الرأي بامل

  .إجراء تصحيح أو تعديلها
ويف احلالة األخرية أي املوافقة مع التصحيح فإن للمقاول إما القبول بـه أو حـق   

جل عشرة أيام، وإن كان املشرع مل حيدد تاريخ بدايـة  أإبداء حتفظ على ذلك كتابيا يف 
 .مـن تـاريخ التبليـغ    يانهبداية سر ألجل إال  أن املنطق والعدل جيعالناحتساب هذا إ

يفسـر  ،وانقضاء هذا األجل دون رد من املقاول أو دون إبداء حتفظات بشكل مكتوب 
  .وهذا وفقا ألحكام املشرع اجلزائري، هبأنه قبول من قبل

  : األشغال املنفذة مبقتضى تطبيقات البناء ـ ب "(."..
 ىل مهنـدس إى ضرورة ذلك يهيئ املقاول البيانات ويسلمها دوريا كلما رأـ   1

الدائرة او املهندس املعمارى الذى يدققها وجيرى عليهاالتصـحيحات الـىت   
 .يرتضى ضرورا

شهرين من تاريخ التسليم عن جيب على املهندس إعالم املقاول كتابة يف أجل ـ   2
 .وإذا اقتضى األمر إرفاق موافقته ببيان مصحح موافقته

صحح مشفوعا  أجل عشرة أيام إعادة البيان املجيب عند ذلك على املقاول يفـ   3
 .أو مبالحظاته الكتابية مبوافقته
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 .البيان مقبوال منه يعتربألجل اإذا انقضى ذلك ـ  4
يف حالة تأخري املقاول جاز إعداد البيان تلقائيا من قبل اإلدارة وعلـى نفقـة   ـ   5

 .)1( ..."املقاول

على حكم يبدوا ) خامسا( 39 املادةمن ) ب(نص املشرع اجلزائري يف هذه الفقرة
 غريبا حبسب رأينا حيث يقضى بأنه يف حال عدم إعداد املقـاول لكشـف البيانـات   

)Situation ( فإنه جيوز لإلدارة)أن تقوم بإعداد كشف البيانات علـى  ) صاحب األشغال
  .حساب ونفقة املقاول

إذ علـى   ،لووجه الغرابة هذا هو أن إعداد كشف البيانات يف مصـلحة املقـاو  
تراخـي ويتـهاون   يوبالتايل فمن غري املعقول أن  ،أساسه ستدفع له اإلدارة مقابل ما أجنز

حـب األشـغال   صااملقاول يف السعي من أجل احلصول على مثن ما أجنزه إىل درجة أن 
  .! يكون أحرص على تسديد الثمن للمقاول أكثر من املقاول نفسه) مكتب الدراسات(

هلا أن ختتفي والميكن آألشغال م Situation لق بإعداد البياناتوإذا كان األمر يتع
ثـل  مممشاهدا والتحقق منها الحقا، فيجب على املقاول إجراء الكشف عليها حبضور 

ثل اإلدارة سـلطة  وميلك مم ،قبل أن ختتفي وال ميكن مراقبتها) مكتب الدراسات(اإلدارة 
على أن يعرض . كشف الذي قدمه املقاولالضمنها تإدخال تعديالت على البيانات اليت ي

  .على املقاول البيانات املعدلة إلمضائه واملوافقة عليه
وللمقاول يف مقابل ذلك احلق يف رفض اإلمضاء إذ رأى بأن التعـديالت الـيت   

  .أجراها ممثل اإلدارة غري صحيحة بالنسبة إليه
هـذه   وقع على الكشف املعدل لكن مع التحفظ علـى بعـض  كما أن له أن ي

التعديالت، ويف هذه احلالة حيرر الطرفان حمضرا يتضمن تفاصيل واقعة التحفظ، ويوقعانه 
م اوعلى املقاول أن يقدم آراءه ومالحظاته يف شكل مكتوب يف أجل ال يتعدى العشرة أي

  .من تاريخ توقيعه بتحفظ على تعديالت املهندس ممثل اإلدارة على البيانات اليت قدمها
                                                        

  .من دفتر الشروط اإلدارية اجلزائري 1ب/39أنظر املادة ـ  )1(
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ألجل، ومل يقدم املقاول مالحظاته مكتوبة، فإن البيانـات  اهذا  اءويف حال انقض
  .تحفظ تعترب مقبولة منه كما لو وقعها بدون حتفظبع عليها قاليت و

وال يعتمد يف إعداد كشوف احلسابات إال البيانات اليت يعدها املقاول واليت تنـال  
  .)1( )املهندس، مكتب الدراسات(فقة ممثل اإلدارة امو

  لثانيالفرع ا
  المؤقتة ةت الشھریإعداد الحسابا 

يف حالـة  ":على" تفصيل احلسابات املؤقتة": ينص املشرع اجلزائري حتت عنوان 
عدم وجود نص خمالف يف دفتر الشروط املشتركة أو دفتر الشروط اخلصوصية، جيـري  

أعـاله   39 شهريا باالستناد إىل اللوائح أو البيانات املقبولة من اإلدارة، وفقا لنص املادة
مؤقت باألشغال املنفذة والتموينات املنجزة يكون مبثابـة حمضـر    يإعداد حساب تفصيل

مـؤدى   )2( ...."ساب إىل املقاولاحلات على يموضوع من املصلحة يتخذ أساسا للتأد
املؤقت يعد بناء على إحدى الوثيقتني الالئحة، أو  الشهري هذا النص أن تفصيل احلساب

ن الدفع للمقاول يكون بناء علـى  أو .Attachement Ou Situation كشف البيانات
   Décompte Provisoire هذا احلساب املؤقت

عرف كشوف احلسابات املؤقتة بكوا وثائق تعتمد من اإلدارة بشـكل دوري  تتو
ويتضمن هـذا   )3.(.للمقاول أثناء تنفيذ العقد جب دفعهااتستخدم يف حساب املبالغ املو

ألشغال املنفذة فعال من قبل املقاول، وكذا مواد اإلجناز اليت متـون ـا   التفصيل جمموع ا
 .املقاول

                                                        
  من دفتر الشروط اجلزائري 6ب/39راجع املادة ـ  )1(
 اجلزائرى.العامةمن دفتر الشروط اإلدارية  40/1راجع املادة ـ  )2(

  .املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236 -10من املرسوم الرئاسي رقم  85واملادة 
  . 223ص ، مرجع سابق :   عيسي عبد القادر احلسنأنظر ـ  )3(
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يف إطـار  ) كدفع على احلساب(وعلى هذا األساس تسدد اإلدارة للمقاول مبالغ 
  .)1(التسوية املالية للصفقة وفقا ملا ينص عليه املشرع اجلزائري

ل احلسـاب إال إذا كانـت   غري أنه بالنسبة للتموينات ال ميكن أن ندخل يف تفصي
إذ ال جيوز أن يستفيد املقاول من الـدفع  ،ملكيتها عائدة للمقاول ومدفوعة فعليا من قبله 

ـ ومل تكن ،ة يف الورشة مإال إذا كانت مسل ،على احلساب عند التموين باملنتوجات ل حم
ـ  ،دفع عن طريق التسبيقات على التموين ة وهذا حىت ال تسدد اإلدارة مرتني على عملي

مـن   ةـا املقـاول مقتنـا    املمونكما يشترط أن تكون املنتوجات أو املواد .واحدة 
  .)2(اجلزائر

ويتم إعداد تفصيل احلساب املؤقت نظريا من الناحية القانونية طبقا لنص املـادة   
  .)مكتب الدراسات(من دفتر الشروط املشتركة اجلزائري، من قبل اإلدارة  40

من حق املقاول أن يطلع على كشف تفصيل احلساب لذلك ينص املشرع على أنه 
  .أي يف مكتب الدراسات ،هذا عند املهندس

غري أنه عمليا يتم إعداد كل هذه الوثائق مبدئيا من قبل املقاول الـذي يقـدمها   
 ،للمهندس مكتب الدراسات لرياقبها ويوقع عليها أو يعدهلا مث يعيد نسخة منها للمقاول

ألتعاب حـىت  اا يقدمها لإلدارة صاحبة املشروع برفقة كشف إحدامه ،وحيتفظ بنسختني
ايل ملا قدمه من عمل لإلدارة وينطبق هذا على إعداد الالئحة، وإعـداد  يتقاضى املقابل امل

  .البيانات وكذا كشوف تفصيل احلسابات
والواقع هو الذي يفرض هذا ألن املقاول سينتظر طويال قبـل أن حيصـل علـى    

فع على احلساب، نظرا ملا يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات البـد  األموال يف إطار الد
  .من املرور عليها واليت ستستغرق وقتا

                                                        
  .املنظم للصفقات العمومية 10/236من املرسوم الرئاسي مث  73راجع املادة ـ  )1(
  .م الصفقات العموميةاملنظ 10/236الرئاسي رقم من املرسوم  85-84راجه املواد ـ  )2(
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خاصة وإن حصول املقاول على الثمن حتت هذا العنوان، ال يتم مبجـرد إعـداد   
اللوائح أو البيانات وكشوف تفصيل احلساب املؤقت، بل بعد أن يصادق عليها املهندس 

ـ    املكلف باملتابعة، ول اآلمـر  ؤيرسلها إىل اإلدارة صاحبة املشروع، أيـن يوقعهـا املس
ة اليت يستوجبها يبالصرف، مث حتول إىل مصلحة امليزانية واحملاسبة للقيام بالعمليات احملاسب

  .وبعدها حتول إىل اخلزينة اليت حتول املبالغ املستحقة للمقاول،الصرف 
ملهنـدس  نا أن امخاصة إذا عل غرق وقتا طويال،ستوالشك أن هذه اإلجراءات ست

ديد من املشاريع يف آن واحد، وهو ما ال يسـمح لـه   ، مكلف مبتابعة العلالشغال املتابع
رمبا بإجناز  هذه املهمة يف كل مرة مبا يتماشى ومصلحة املقـاول يف احلصـول علـى    

ذي جيعل هذا األخري يتوىل بنفسه بدال من مكتب الدراسات، وبشـكل  ئ الالش ،األموال
مث يقدمها ملكتـب   ،وكشوف تفصيل احلسابات املؤقتة ،منتظم إعداد اللوائح والبيانات

الدراسات الذي يراقبها ويصادق عليها أو يدخل عليها تعديال ويعيدها للمقاول الـذي  
يوافق عليها أو يوافق مع إبداء حتفظات بالشكل الذي سبق اإلشارة إليه وهذا حىت يتسىن 

كدفعات على احلساب من أجل التكفل مبصاريف اإلجناز مـن   له احلصول على األموال
  .وأجور املستخدمني وغريها دوامسلع و

املقـاول يف  ) يعاقب(وهلذا سجلنا استغرابنا يف فقرة سابقة من حكم املشرع الذي 
املهنـدس املكلـف   (حال تأخره عن إعداد البيانات يف الوقت احملدد، بأن أجاز لإلدارة 

  .! بذلك على نفقة املقاول القيام) باملتابعة
  الثالثالفرع 

  عداد الحسابات السنویة والنھائیةإ 

نه يتوجب يف اية كل سنة إففي حال كانت مدة العقد مثانية عشر شهرا فأكثر ف
ة املدنية أي سف تفصيلي لسري املقاولة واملشروع بالنسبة ألشغال اهلندشتعاقدية إعداد ك
 .أشغال اخلرسانة



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 173

قسم يشتمل علـى أجـزاء   : ا الكشف السنوي يقسم إىل قسمنيوعمليا فإن هذ
 .ل اليت ميكن حصرها ائياغالش

 .ميكن إعداد حالتها إال بصورة مؤقتة سم الثاين ويتضمن األشغال اليت الوالق
وكشف احلساب السنوي ذه الصورة يعترب كوسيلة تقييم ملـدى تقـدم إجنـاز    

  .املشروع
وائي يف احلالة اليت تكون فيها اإلدارة يف  كما جيب إعداد حساب مفصل جزئي

كما يتم إعداد حساب مفصل وائي لـه  ، من املشروع حاجة إىل االستحواذ على جزء
 .هلذا اجلزء الذي أصبح يف حيازة اإلدارة

مكتـب  (أما احلساب العام والنهائي للمشروع فيتوىل إعداده صاحب األشـغال  
ال املفترضة يف املشروع وبعد املراقبة والتعـديل  وذلك بعد أن تكتمل األشغ) الدراسات

إذا اقتضى األمر ذلك بالنسبة للوضعيات السنوية واجلزئية والوضعية اإلمجاليـة السـابقة   
كشف املبالغ اليت ميكن للمقاول أن يطالب ا مقابـل إجنـاز   بواحلساب العام والنهائي 

 .مل األشغالجم

إعداد تفصيل احلسابات مـن قبـل    بعد: موقف املقاول من تفاصيل احلسابات
وجـه لـه أمـر    يعلى املقاول الذي  همكتب يفمكتب الدراسات جيب عليه أن يعرضها 

ولـه أن يطلـع علـى    ،مصلحي هلذا الغرض من أجل اإلطالع والتوقيع عليها باملوافقة 
يأخذ نسخا عنـها   نكما أن له أ.املتعلقة بتفصيل احلساب  ثبوتيةالقياسات واملستندات ال

  .عن كشف تفصيل احلسابو
وإذا رفض املقاول التوقيع، حرر حمضر بذلك يتضمن الظروف اليت رافقت إعـداد  

  .كشف  احلساب التفصيلي
أما إذا وقع املقاول باملوافقة على كشف احلساب، فإن ذلك يلزمه بكل ما ورد به 

  .ألسعار املطبقة عليهاوا من مقاييس ومقادير
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ملصلحة املوجه إليه للحضور قصد اإلطالع والتوقيع على ثل املقاول ألمر اتإذا مل مي
رفض قبول ما عرض عليه من حساب، أو وقـع  وأو حضر  ،كشف احلساب التفصيلي

في هذه احلاالت جيب عليه تقدمي مذكرة مكتوبة مفصال فيهـا  ف ،الكشف ولكن بتحفظ
يف ) مكتب الدراسات صـاحب األشـغال  (يقدمها إىل املهندس املكلف ،أسباب حتفظه 

ويف أجـل   .بالنسبة للحسابات اجلزئية النهائيـة  ،تاريخ تبليغ األمر نأجل ثالثني يوما م
  .)1(لفرنسا اأربعني يوما بالنسبة لتفصيل  احلساب العام والنهائي خالف

وإذا مل يقدم املقاول ويف اآلجال احملددة بالنسبة لكل نـوع مذكرتـه الكتابيـة    
سقط حقه واعترب احلساب التفصيلي موافقـا   ،ا حتفظاتهعليه ألسباب اليت بىنلالتفصيلية 

  .)2(عليه دون حتفظ

أما إذا قدم املذكرة التوضيحية اليت سجل فيها أسباب حتفظه على تفصيل احلساب 
، ومبينا فيها مطالباته، ورغم ذلك رفضها املهندس أي )مكتب الدراسات (أمام املهندس

بعـدها حيـق    .املقاول يف أجل ثالثة أشهرصاحب األشغال الذي له الرد على مطالبات 
للمقاول رفع تظلمه ومطالبته إىل الوزير مباشرة، وينتظر رده مدة أربعة أشهر اليت يعتـرب  

من قبل الوزير والذي يفتح الباب أمام املقاول لرفـع   دون رد مبثابة رفض ضمين هامرور
طالب املقاول بـالرفض  ويف حال رد الوزير على م. دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة

فإن هلذا األخري أن يرفع دعواه أمام القضاء يف أجل أربعة أشهر وإال فيعترب عدم مباشـرته  
  .)3(للدعوى مبثابة إقرار منه برأي الوزير وال تقبل منه أي مطالبة بعد ذلك

أما بالنسبة لألشغال املنفذة مبقتضى تطبيقات البناء، أي خالفـا لتلـك املطبقـة    
 .)أشغال اخلرسانة(طبيقات فن اهلندسة املدنية مبقتضى ت

                                                        
  .العقدبدد حت حفظاتالتحيث أن أجل تقدمي مذكرة توضيح  Jean marie Auby- piève bon op.cit. p 246: أنظرـ  )1(
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة 1 : 9 الفقرات من  41راجع املادة ـ  )2(
  .إلدارية العامةمن دفتر الشروط ا 51راجع املادة ـ  )3(
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وإذا كان منصوص على ذلك سواء يف دفتر الشروط العامة أو اخلاصة أو حـىت يف  
العقد ذاته فإنه على املقاول إعداد بيان مفصل عن سري األشغال يبني فيه األشغال الـيت مت  

  .إجنازها منذ االنطالق يف التنفيذ
دفتر الشروط اإلدارية العامة أن املشرع جعل مهمـة  من  41 ويفهم من نص املادة

إعداد تفصيل احلساب السنوي والنهائي بالنسبة ألشغال اخلرسانة أو اهلندسة املدنية ملقاة 
أما ذلك املتعلق بتطبيقات أشغال البناء فهي على  )صاحب األشغال،(على عاتق املهندس 

توجيه أمر مصلحي إىل املقاول مـن  عاتق املقاول وذلك ملا تضمنه نص املادة من وجوب 
أجل اإلطالع وإبداء رأيه خبصوص احلساب التفصيلي النهائي ألشغال اهلندسة املدنية، مما 
يعين أنه مل يقم هو بإعداده وإمنا أعده غريه وبالتايل يعرض عليه لإلطالع علـى حمتـواه   

قدوم إىل مكاتـب  جيري تبليغه إليه رمسيا لل يدعى املقاول مبوجب أمر مصلحي /5"....
مهندس الدائرة أو املهندس املعماري لإلطالع على تفصيل احلسابات وتوقيـع إشـعار   

  ...".باملوافقة
ومثل احلساب التفصيلي السنوي ألشغال اهلندسة املدنية، فإن تفصيل احلسـابات  

ية ىل قسمني متاما مثل تفصيل احلسابات السنوإاملتعلق بأشغال البناء يقسمه املقاول أيضا 
  :)1(ألشغال اهلندسة املدنية

 .قسم يشمل األشغال وقطع األشغال اليت ميكن حصر قياسها ائياـ 
قسم يتضمن األشغال أو قطع األشغال اليت ال ميكن حصرها يف احلاضر وإمنـا  ـ 

 .بيان حاهلا بشكل مؤقت

و إذا رأت اإلدارة صاحبة املشروع أن تستحوذ على جزء من املشـروع الـذي   
وعلى املقاول يف هـذه  . ا أن تقوم باالستالم املؤقت لذلك اجلزءهه ألشغال فعليانتهت ب

يف تنفيذ  هعوعد الكشف اإلمجايل املفصل عن األشغال اليت مت تنفيذها منذ شرياحلالة أن 

                                                        
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة ب/45راجع املادة ـ  )1(
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وذلـك يف  ) مكتب الدراسات صاحب األشـغال (العقد ويسلمه للمهندس ممثل اإلدارة 
 .م املؤقتأجل ستة أسابيع من تاريخ التسلي

عليه بعد تسـلم كشـوف   ) مكتب الدراسات(ويف مجيع احلاالت فإن املهندس 
يقوم مبراقبتها وتدقيقها، وإن اقتضى األمر تصحيحها وتعديلـها  أن البيانات من املقاول 

ملـا سـبق بالنسـبة     اوبناء عليها يقوم بإعداد احلسابات التفصيلية السنوية والنهائية وفق
  ).أشغال اخلرسانة(تضى تطبيقات فن اهلندسة املدنية لألشغال املنفذة مبق

عن األشغال املنفـذة   فصلةوإذا تأخر املقاول يف تقدمي كشف سنوي بالبيانات امل
أن تقوم بإعداد ذلك الكشـف  ) مكتب الدراسات(از لإلدارة جمنذ بدء تنفيذ املشروع 

  .)1(السنوي تلقائيا أي دون سبق إنذار ويكون ذلك على نفقة املقاول

وما يالحظ هو تقارب كشوف تفصيل احلسابات يف التشريع اجلزائر مع الوضـع  
يف التشريع الفرنسي من حيث كيفية إعدادها ودورها وقيمتها القانونية فكشوف تفصيل 

واإلدارة هي . احلسابات هي الوثائق اليت حتدد املبالغ املستحقة للمقاول بناء على اللوائح
عتـرب وثـائق داخليـة فقـط     سابات شهرية مؤقتة، وهي تاليت تقوم بإعداد كشوف ح

حجية أو قيمة  الحتوز على أيي هلإلدارة ولو أا تبلغ للمقاول، وبالتايل ف للمصلحة أي
وهي ال متلك حجيـة حـىت   . قانونية شأا شأن كل التدابري الداخلية اليت جتريها اإلدارة

حساب وحتديـد الـدفعات علـى    بالنسبة للحسابات النهائية، وإمنا هي فقط من أجل 
وهو ذات احلكم أيضا بالنسبة للمشرع اجلزائـر  . ها للمقاولداحلساب اليت جيب تسدي

حلساب أي أثـر مـن   أو دفع على ا/ال يترتب على دفع ما حيتمل من تسبيقات و".... 
ولية املتعامل املتعاقد من حيث التنفيذ الكامـل واملطـابق والـويف    شأنه أن خيفف مسؤ

  .املتعاقد عليها للخدمات
وكشـوف تفصـيل    )1( ."وذه الصفة فإن هذه الدفعات ال متثل تسديدا ائيا

  .احلسابات يف فرنسا أيضا على نوعني منها الكشوف الشهرية والكشوف النهائية

                                                        
  عامة من دفتر الشرو ا ل .5 - 4 – 3 – 2 – 1 /ب/41راجع املادة ـ  )1(
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هنـدس  م(عد كشف تفصيل احلساب النهائي من طرف عون اإلدارة املكلـف  يو
ل املصادقة عليه مث يقدمه لإلدارة صـاحبة  من أج لمسؤولنيلويقدمه ) مكتب الدراسات

املشروع، وجيب قبل ذلك أن يعرضه على املقاول للموافقة عليه، وله أن يرفض التوقيـع  
بشرط أن يقدم يف هذه احلالة مالحظاته مكتوبـة يف اجـل   . عليه، أو يوقعه مع التحفظ

يومـا أو   ثالثـني حيدده العقد، وهو ما خيتلف فيه عن املشرع اجلزائري الذي حيدد أجل 
  .أربعني يوما حبسب ما إذا كان احلساب جزيف ائي أو عام ائي كما سبق توضحية

ويعترب كشوف تفصيل احلسابات املوافقة عليها من قبل املقاول واملصادق عليهـا  
من قبل اإلدارة، أو تلك اليت أبدى املقاول بشأا حتفظا، إال أنه مل يقدم مذكرة مكتوبـة  

فمثل هـذا الكشـف التفصـيلي    ،أوجه وأسباب التحفظ يف امليعاد احملـدد بفصل فيها 
وال إعادة النظر فيها مـن   ،ال جيوز الرجوع فيها من قبل املقاول )2(للحساب يعترب ائيا

وخيتلـف عـدم الرجـوع يف    . أي أا تصبح ائية يف مواجهة طريف العقد ،قبل اإلدارة
ات القانونية، عن مبدأ عدم جواز املساس يثمن احلساب بالتفصيلي الذي استوىف اإلجراء

العقد الذي سبق اإلشارة إليه بأنه يعىن عدم جواز تعديل مثن العقد من طرف واحد، أما 
عدم جواز الرجوع عن احلسابات العامة فيعين أنه ال جيوز ألحد الطرفني أين يرجع على 

  .الطرف اآلخر بغري املبلغ احملدد يف كشف احلساب العام
ن نطاق عدم الرجوع يف احلسابات العامة، فاألصل أن هذا هو املبدأ أي عـدم  وع

جواز الرجوع غري أن هناك استثناءات تشريعية وقضائية وردت عليه تتضـمن حـاالت   
الفرنسي ويضـيف   ية الفرنسي يطبقها القاضي اإلدارينص عليها قانون اإلجراءات  املدن

  :هلا حالة أخرى و هي
ي ويقصد به اخلطأ يف الكتابة أو احلساب اليت ميكن أن يقع فيها حالة اخلطأ املاد-

يكون جلهة اإلدارة احلق يف مراجعة "وهي احلالة اليت قتنها املشرع املصري  ،أحد الطرفني

                                                                                                                                                                             
  . 10/236من املرسوم الؤئاسي رقم  73/2راجع املادة ـ  )1(

)2(  -  LAURENT RICHER  : Op. Cit.  P 342. 
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األسعار املقدمة سواء من حيث مفرداا أو جمموعها، وإجراء التصـحيحات املاديـة إذا   
 .)1("اقتضى األمر ذلك

غال أقل من تلك املنصوص عليها يف العقد أو السهو عن تسـجيل  حالة إجناز أش-
 . تنفيذها فعال ولكن مل تسجل يف كشف احلساب التفصيليمتأشغال واردة يف العقد و

دواجية  يف تسجيل ما أجنز من أشغال أي أن جزء واحد من األشـغال  زحالة األ-
 .املنجزة يسجل مرتني يف الكشف

 .)2(علق بالغش أو التدليسويضيف القضاء حالة أخرى تت-

و هذه احلاالت اليت ينص عليها املشرع الفرنسي واملصري واليت يطبقها القضاء يف 
تصور القضـاء اجلزائـري يف حـال    نالبلدين يف احلقيقة متثل املنطق والعدل وبالتايل ال 

  .ال وهو يطبقهاإعرضت عليه 
  المطلب الرابع

  طرق الوفاء بالثمن 

الدفع يكون بعد إجناز اخلدمة، أي التسوية املاليـة   ة العمومية أنالقاعدة يف احملاسب
  .بعد اإلجناز الفعلي لألشغال العامة

درك ما يترتب على تطبيق هذه القاعـدة مـن   يغري أن املشرع اجلزائري كغريه 
ا صعوبات التمويل اليت يتعرض هلا املقاول خاصة يف املشاريع هسلبيات كما أسلفنا، ومن

  .)3(يت يستغرق إجنازها مدة طويلةالكبرية وال

ولذلك فمن بني احللول اليت تبناها املشرع لذلك، هو خروجه من هذه القاعـدة،  
أو دفع حتت احلساب قبل  ،وذلك بتخويل اإلدارة إمكانية صرف مبالغ على شكل سلفة

                                                        
  .املصري السابقة اإلشارة إليه 1998لعام  89الالئحة التنفيذية لقانون رقم  من 64راجع املادة ـ  )1(
  .وما بعدها 232صاملرجع السابق ، :  عيسي عبد القادر احلسنـ   :  أنظر كل منـ  )2(

-   JEAN MARIE AUBY- PIERE BON :  Op.Cit. P 246. 
  . 83ص ،  العقود اإلدارية مرجع سابق : حممد الصغري بعلي أنظر ـ  )3(
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إمتام تنفيذ املشروع، بل وحىت قبل املشروع يف التنفيذ، وذلك حـىت ميكـن للمقـاول    
طالق يف جتسيد املشروع، ملا ميثله ذلك التمويل من زيادة يف القدرة املالية للمقـاول،  االن

اليت ا يستطيع التغلب عن كثري من الصعوبات اليت تواجهه قبـل وبعـد املشـروع يف    
  .التنفيذ

 73/1ومن األساليب اليت وضعها املشرع اجلزائري تلك اليت نصت عليها املـادة  
تتم التسـوية املاليـة للصـفقة بـدفع     "ملنظم للصفقات العمومية من املرسوم الرئاسي ا

  ......"أو الدفع على احلساب و بالتسويات على رصيد احلساب/التسبيقات و
 

  الفرع األول
  اتــــــــــــــالتسبیق 

تنفيذ اخلدمات موضوع لهو كل مبلغ يدفع "يعرف املشرع اجلزائري التسبيق بأنه 
  .)1("فيذ املادي للخدمةالعقد، وبدون مقابل للتن

املعروفة كمـا   Service Faitوذا املعىن فإن دفع التسبيق هو خروج عن قاعدة 
  .أسلفنا يف احملاسبة العمومية

دمـة مل تنجـز بعـد    ولذلك فإن املشرع اجلزائري ربط دفع تسبيق مايل على خ
  .وهذا حرصا منه على احملافظة على املال العام بوجود ضمان لذلك

ال تدفع التسـبيقات إال إذا  " : على 75نون الصفقات العمومية  يف املادة فنص قا
قدم املتعامل مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات، يصدرها بنك خاضع للقـانون  

  ......"اجلزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية

                                                        
  . 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  74/1راجع املادة ـ  )1(
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ل، عليه أن وهكذا فإن املقاول حىت حيصل على تسبيق مايل ميكنه من متويل األشغا
ها القانون الوطين، تكفله وتضمن لـإلدارة صـاحبة املشـروع    كمجيد مؤسسة مالية حي

  .استرجاع األموال اليت تدفعها
  .)1(والتسبيقات على نوعني حبسب طبيعتها وذلك وفقا للتشريع

   .تسبيقات جزافيةـ 
  .تسبيقات على التموينـ 

من قيمة العقد أو الصـفقة   %15 فالتسبيق اجلزايف هو مبلغ ال يتعدد حده األقصى
يدفع للمقاول كتمويل للمقاول من أجل   %5 خالفا للمشرع الفرنسي الذي حدده من

  .النطالق يف األشغال، وهو ال يتعلق بنوع معني أو حمدد من األشغال موضوع العقدا
العقد  هاويدفع مبلغ التسبيق أما دفعه واحدة أو على دفعات يف شكل أقساط حيدد

  .قيمتها والفاصل الزمين بينها من حيث
هو التزام يقع على عاتق اإلدارة جيب عليهـا تأديتـه   يف فرنسا ودفع التسبيقات 
 300000( اا العامة مىت جتاوزت قيمة الصفقة مبلغا معينـا ؤسسبالنسبة لعقود الدولة وم

ولة الـيت  ودفعها اختياري بالنسبة لعقود اإلدارات احمللية وعقود الد) فرنك فرنسي سابقا
نصت عليه املادة  و يتضمن التشريع اجلزائري حكما مماثال .يصل مثنها عن املبلغ احملددمل 

  ألا حتيل الىمرسوم فرنسى امن دفتر الشروط اإلدارية نرى ضرورة تعديله44

مـواد  "قصد متويل بمبالغ تقدمها اإلدارة للمقاول  هىف: أما التسبيق على التموين
  ".فيذ الصفقةمنتوجات ضرورية لتن

ما يثبـت   مي إذا مبالغ حمدد أوجه صرفها وال تدفعها اإلدارة للمقاول إال إذا قدهف
  .أنه ابرم عقودا أو قدم طلبيات القتناء تلك املواد واملنتوجات

                                                        
  .اجلزائري 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  76راجع املادة ـ  )1(

  . الفرنسي 1976من دفتر الشروط العامة سنة  11/5املادة ـ      
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ومن حق اإلدارة أن تشترط على املقاول إبداع تلك املواد واملنتوجـات بورشـة   
ما دفعته  له على شـكل   )1(ها احلق يف استردادخالف ذلك فلما إذا ويف حالة  ،األشغال

و املواد والبضائع اليت  داتعإستخدام الضمن اإلدارة عدم تتنسيق على التموين، وهذا حىت 
  .دفعت هي مثنها يف مشاريع أخرى يكون املقاول بصدد إجنازها خالفا ملشروعها هي

وجيـه املـواد   بل و ذهب املشرع أبعد من ذلك زيادة منه يف احلرص على عدم ت
والسلع اليت دفعت اإلدارة مثنها إىل وجهة أخرى، فقرر عدم جواز التصـرف يف تلـك   
املواد من قبل املقاول املتعاقد وال من قبل املتعاملني الثانويني أي املتعاقدين مـن البـاطن،   
وال املوردين، ما دام مثنها مدفوع من قبل اإلدارة املتعاقدة حتت أي تسـمية أو عنـوان   

  ).سبيق أو دفع حتت احلسابت(
وميتد عدم جواز التصرف يف هذه املواد املمولة من قبل اإلدارة واملودعة يف ورشة 

 )2(األشغال أو يف خمازن التسليم حني تكون املواد قابلة للتلف حىت بعد تنفيـذ اخلدمـة  
علـى  ه حصولملكا للمقاول بيد أنه ال جيوز هلذا األخري رفعها من الورشة قبل "رغم أا 

" إذن مسبق من مهندس الدائرة أو املهندس املعماري وإعادة الدفعات املقبوضـة بشـأا  
وعموما فإن مبلغ التنسيق بنوعية، اجلزايف والتسبيق على التموين ال ميكـن أن يتجـاوز   

  .من القيمة اإلمجالية ملبلغ العقد أو الصفقة %50نسبة 

وجـوب   ـ  حفاظ على املال العام ـ ىقرر املشرع اجلزائر: استرداد التسبيقات
استرداد املبالغ املدفوعة على شكل التسبيقات جزافية أو على التموين يف أقرب أجل ويف 

وذلك مبناسبة صرف مبالغ مالية حتت احلساب للمقاول عـن  لالدارة ،أول فرصة تتاح 
بـالغ  قتطاع تلك املإحيث أوجب على اإلدارة ،يف لألشغال موضوع العقد االتنفيذ اجلز

يف، وذلك وفقـا لـوترية   االيت سبقتها من املبالغ اليت يطالب ا املقاول مقابل التنفيذ اجلز
يف العقد، على أن تسترد اإلدارة جمموع ما دفعته كتسبيقات مـىت بلـغ    نحيددها الطرفا

                                                        
  . 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  80راجع املادة ـ  )1(
 . 10/236من األمر رقم  81/2: راجع املادةـ  )2(

  . من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 45/3املادة ـ      
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من مبلغ  %80اب نسبة سحلا لىجمموع ما دفعت للمقاول من مبالغ يف شكل دفعات ع
  .)1(الصفقة العقد أو

  
  الفرع الثاني

  الدفعات على الحساب 

هو كل دفع تقوم به املصلحة املتعاقدة مقابل تنفيـذ  "ويعرفه املشرع اجلزائري بأنه 
دفعات على احلساب للمقـاول وملـدة    اجراء صرف وقد ظل" جزئي ملوضوع الصفقة

قف علـى  طويلة رهينا برغبة اإلدارة، ألن النصوص ال تلزمها بذلك وإمنا كان الدفع يتو
  .توفري األموال حبساب املشروع

مث تطور الوضع يف فرنسا وأصبح دفتر الشروط العامة يفرض على املتعاقـدين أن  
يتضمن عقدهم بندا يلزم اإلدارة بالدفع على احلساب إذا كانت مـدة العقـد تتجـاوز    
الثالثة أشهر ويتوقف ذلك على طلب املقاول الذي ميكنه فعل ذلك كل ثالثـة أشـهر،   

ودعم حيكم ميكن املقاول مبوجبه التوقـف عـن تنفيـذ    .هو احلكم الساري حلد اآلنو
األشغال مىت تأخرت اإلدارة عن تسديد مبالغ حتت احلساب لثالث مرات متتالية يقـدم  

  .)2(فيها املقاول طلبات باحلصول على دفعات حتت احلساب

املشرع يستعمل  وال خيتلف الوضع عند املشرع اجلزائري من حيث املبدأ، ولو أن
املنظم ألحكام الصـفات   10/236 من األمر رقم 24 يف املادة) ميكن، جيوز(مصطلحات 

العمومية إال أنه صرف هذه الدفعات هو إلزامي على اإلدارة مىت قدم املقاول طلبا بذلك 
كشوف وجاهية أو جدول تفصـيلي للـوازم   (واملتمثل يف الوثائق اليت حددها املشرع 

ن طرف اإلدارة، أو جدول األجور املطابق للتنظيم املعمول به أو جـدول  موافق عليه م
التكاليف االجتماعية، وهذا طبقا ألحكام ذات القانون الـذي يلـزم اإلدارة بالـدفع    

                                                        
 . 10/236من األمر رقم  83راجع املادة ـ  )1(

  . 10/236من األمر رقم  74/2راجع املادة ـ      
)2(  -  JEAN MARIE AUBY- PIERE BON :  Op.Cit. P 227. 
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للمقاول يف اجل ال يتجاوز الثالثني يوما من تاريخ استالم الطلب يف شكله القانوين، ويف 
ألجل شهرين، حتت طائلة االستفادة مـن فوائـد   أقصى احلاالت جيب أال يتجاوز هذا ا

تلمـدى  التأخري حمسوبة على أساس نسبة الفوائد البنكية املطبقة على القروض القصـرية  
  .يبدأ احتساا من اليوم الذي يلي تاريخ اية األجل وذلك لفترة اخلمسة عشر يوما

وإذا مل يتم هذا إذا مت صرف الدفعات على احلساب بعد أجل اخلمسة عشر يوما، 
صرف فوائد التأخري مع صرف احلساب، ومل يتم إعالم املقاول بتاريخ لصـرف هـذه   

  .ىل حني متكني املقاول من املبالغ املستحقة لهإالدفعات، فيتم تسديد الفوائد على التأخري 
من مبلغ هذه الفوائد عن كل شهر تأخري، وحتسب كل فتـرة   %2مع زيادة نسبة 

  .امالن الشهر شهرا كعنقل 
  .)1(ة إال حالة القوة القاهرة اليت تعلق اآلجالبوقوال يعفى اإلدارة من هذه الع

مبالغ التسبيقات الـيت   ـكما أسلفنا ـ ويقتطع من مبالغ الدفعات على احلساب 
  .حصل عليها املقاول من قبل اإلدارة

 
  الفرع الثالث

  التسویة على رصید الحساب 

فع املؤقت أو النهائي للسعر املنصوص عليه يف الد والدفع على رصيد احلساب ه" 
  ".ملوضوعها الصفقة بعد التنفيذ الكامل واملرضي

 املتضمن أحكام 10/236 قمرمن األمر  74هكذا يعرفه املشرع اجلزائري يف املادة 
  .الصفقات العمومية

  .)2(ويتضح من النص أن التسوية على رصيد احلساب تأخذ يف الواقع صورتني

وىل هي الدفع على رصيد احلساب املؤقت، وهو ال يسدد للمقاول إال  الصورة األ
من قانون الصـفقات   74/3 إذا كان منصوص عليه يف العقد كما يوضح ذلك نص املادة

                                                        
  .املتضمنة تفاصيل أحكام صرف الدفع على احلساب 236 /10من املرسوم الرئاسي رقم  90،  89،  88راجع املواد ـ  )1(
  . 86ص ، مرجع سابق :    حممد الصغري بعليأنظر ـ  )2(
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 )صاحب األشغال( حيث بعد أن يتم التسليم املؤقت لألشغال، يقوم مكتب الدراسات 
فذها املقاول فعـال، وبنـاء عليهـا    بتحرير الكشوف اخلتامية بقيمة كل األشغال اليت ن

تصرف له اإلدارة صاحبة املشروع املبالغ املستحقة مقابل ذلك بعد خصم املبـالغ الـيت   
 .سبق صرفها له على احلساب أو يف شكل تسبيقات أو أية مبـالغ أخـرى مسـتحقة   

كاقتطاع مبالغ الضمان احملتمل،والغرامات املالية اليت تبقى على عـاتق املقـاول عنـد    
  .)1(القتضاءا

أما الصورة الثانية فهي التسوية على رصيد احلساب النهائي وهي اليت نصت عليها 
  .من ذات املرسوم الرئاسي املتضمن تنظيم الصفقات العمومية )75( املادة

وتتم هذه التسوية بعد إعداد احلساب التفصيلي اإلمجايل والنهائي كمـا أسـلفنا   
بعد أن يكون قد سهر علـى  ) مكتب الدراسات( والذي يقوم بإعداده صاحب األشغال

  .حسن التنفيذ عرب مراحله ينحسن تنفيذ املقاول اللتزاماته العقدية وعا
مث يقدم هذا احلساب اإلمجايل للمقاول يف املواعيد اليت حددها املشرع واليت أشرنا 

  .إليها سابقا
بـالغ املسـتحقة   وحيتوى احلساب اإلمجايل النهائي تفاصيل األشغال املنفـذة وامل 

  .للمقاول على اإلدارة صاحبة املشروع مقابل ذلك
 Situations وتكون هذه التفاصيل والبيانات مستمدة من كشـوف البيانـات  

املقدمة سابقا واليت وافقت عليها اإلدارة على التفصيل السابق  Attachementsواللوائح 
  .ذكره

سـاب، جيـب أن تكـون كـل     وحىت تتم التسوية اإلمجالية والنهائية لرصيد احل
قد متت، وأن يسترد املقاول كل املبالغ اليت أودعها يف شـكل كفـاالت    )2(االقتطاعات

                                                        
 . 236 - 10من املرسوم الرئاسي رقم  86املادة  -: راجعـ  )1(

  . 66صمرجع سابق :    مخيس السيد إمساعيلـ      
  . 10/236من املرسوم الرئاسي  رقم  87راجع املادة ـ  )2(
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أعـاله أو اقتطاعـات الضـمان     98تسترجع كفالة الضمان املنصوص عليها يف املادة "
 شهر واحد ابتداء من تاريخ التسـليم أعاله كليا يف مدة  100 و 99 املذكورة يف املادتني

كون بعد إمتام عملية التسليم توالتسوية على رصيد احلساب النهائي  )1( "ئي للصفقةالنها
النهائي لألشغال على النحو السابق التطرق إليه، وهنا تبدأ فترة الضـمان العشـري يف   

  .بإاء أو غلق العملية اصدر اإلدارة قرارتالسريان و

ميكن أن يتجاوز ال "جل أ وعلى اإلدارة أن تقوم بصرف مبالغ التسوية النهائية يف
  .يوما ابتداء من تسليم الكشف أو الفاتورة 30ثالثني 

غري أنه ميكن حتديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع الصفقات بقرار مـن الـوزير   
 .)2( ....."وال ميكن أن يتجاوز هذا األجل شهرين. املكلف باملالية

  مبحث الثانيال
  )3(الحق في ضمان التوازن المالي للعقد

مث مفهـوم   تـه إن املدخل الطبيعي لدراسة احلق يف التوازن املايل، هو حتديد خلفي
  .لعقدلفكرة التوازن يف حد ذاا وأخريا أساليب وأسس حتقيق هذا التوازن املايل 

  المطلب األول
  المفھوم القانوني والواقعي 
  لفكرة التوازن المالي للعقد

صاحبة املشروع يف عقد األشغال العامة، متلك اإلدارة املتعاقدة أن أشرنا سابقا إىل 
 سلطات واسعة يف مواجهة املقاول املتعاقد معها باعتبـاره طرفـا يف عقـد إداري، وذو   

                                                        
  . 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  101راجع املادة ـ  )1(
  . 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  89راجع املادة ـ  )2(
 :للعقد املايل التوازن نظرية تفاصيل يف راجعـ  )3(

 والعلـوم  احلقـوق  معهـد  اجلزائر جامعة،  ريماجست رسالة ،اإلداري للعقد املايل التوازن نظرية : صدرايت صدرايت ـ       
 1984 اإلدارية

  .2005 أهراس سوق اجلامعي املركز،  ريماجست مذكرة،  العمومية للصفقات املايل التوازن:  عثمان بوشكيوهـ        
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ة ادالقانون اخلاص اليت حيكمها مبدأ سـلطان اإلر  عقودخصائص ذاتية جتعله متميزا عن 
  .وما يترتب عنه من نتائج أمهها قاعدة العقد شريعة املتعاقدين

لعقد اإلداري من خصائص ذاتية حقوقا تصل ما لتملك اإلدارة املتعاقدة مبوجب ف
إىل درجة تعديل بعض شروط تنفيذ العقد، وإصدار أوامر ملزمة للمقاول، وذلك 
العتبارات تتعلق بتحقيق حسن سري املرفق العام خدمة للمصلحة العامة، فتتأثر بذلك 

وذلك دون الرجوع  إما بالزيادة أو النقصان،) دالطرف الثاين يف العق(لتزامات املقاول إ
إىل إرادته ودون أن يكون له احلق يف االحتجاج بقاعدة احلق املكتسب وال بالعقد شريعة 

  .املتعاقدين
ولكن إذا كان املقاول قد قبل مبعاونة اإلدارة يف تسيري مرفقها العام موضوع العقد 

جيب أال يكون على حسـاب حقوقـه    وضمان حتقيق ذلك بانتظام واستمرار، فإن ذلك
األساسية املتمثلة خاصة يف اجلانب املادي، وأال يتحمل تبعة حتقيـق املصـلحة العامـة    

ـ  . ألنه عندما قبل التعاقد. لوحده ، وإذا ةكان باملقابل يعول احلصول على حقـوق مقابل
  .ذلككانت التزاماته قابلة للتغري بالزيادة أو النقصان فإن حقوقه جيب أن تكون ك

 قودجيب أن يكون هنا توازن بني احلقوق وااللتزامات املتعاقد عليها، ألن الع ذإ
عنه بالتوازن املايل  ما يعربوهذا  )1(طرفيها ءاإلدارية بطبيعتها تتضمن توازنا بني أعبا

  .للعقد
مع حسن وزنه لألمور وسالمة تقديره واختاذه " فاملقاول املتعاقد مع اإلدارة 

ة قد تصادفه عند التنفيذ ظروف استثنائية وأمور مل تكن يف احلسبان، احليطة الواجب
أو يتعرض ملخاطر إدارية واقتصادية وينشأ عن  ،وصعوبات غري منظورة مل يكن يتوقعها

ه  املالية زيادة خيتل معها التوازن املايل للعقد ويصاب خبسارة حمققة، ئذلك زيادة أعبا
م وأن تساهم جهة اإلدارة بقدر غرمل وحده كل الفيكون من حقه على اإلدارة أال يتح

                                                        
 الكتـاب  دار مقارنة دراسة ،اإلسالمية والشريعة اإلدارية العقود يف الطارئة الظروف نظرية: على السيد سعيد راجعـ  )1(

  . 5ص،  2006 احلديث
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معني، فتعوضه تعويضا عادال عما يصيبه من أضرار ولو مل يكن هناك خطأ من جانب 
ثناء تنفيذه العقد بشكل أفزيادة أعباء املقاول  .)1( ....."اجلهة اإلدارية اليت تعاقد معها

ل يف اقتصاديات العقد يفقده كبري مل يكن ليتوقعه أثناء إبرام العقد، يؤدي إال اختال
  .على استمرار املقاول يف التنفيذ على الوجه املالئم ثرالتوازن املايل مما يؤ

م اإلدارة صاحبة املشروع بالتدخل ملعاونة املقاول على قوعند هذا احلد إذا مل ت
مل تلك ألعباء فإن النتيجة تكون يف غري مصلحة أو خدمة النفع العام الذي هو هدف حن
  :إلدارة، ألن ما حيدث يف مثل هذا احلال هو أحد أمرينا

  .إما أن املقاول يتوقف عن التنفيذ نتيجة لعجزه التامـ 
وإما أن يستمر يف التنفيذ ولكن بشكل غري مرض نتيجة ما أصابه وتأثري ذلك ـ 

  . هذا على املدى القريب.. تهاعلى إمكان
املتعاقد وعدم تقدمي يد املساعدة ) شريكها(ما على املدى البعيد فإن ختليها عن أو

نتيجة ظروف غري متوقعة، هذا . بالعقد من اختالل يف اقتصادياته ملّله الجتياز ما أ
عرضون مستقبال عن التعاقد والتعاون  أصحاب الكفاءات ينياملوقف منها سيجعل املقاول
ذ اليتقدم لعروض الرداءة إ قها العامة، مما يفتح الباب أماممع اإلدارة يف تسيري مراف

اإلدارة بالتعاقد إال املقاولون الذي تنقصهم الكفاءة الفنية واملالية، مبا ينعكس سلبا على 
   .طريقة تسيري املرافق العامة

هذا  ،ومن هنا جاءت فكرة التوازن املايل للعقد اإلداري اليت أصبحت من مساته
   ية للمتعاقدملالالعقد الذي ينظر إليه كوحدة من حيث حتديد احلقوق ا

                                                        
 رجـع امل علـى  السيد سعيد منهم الكتاب من العديد أورده 30/6/1957 يف املصري اإلداري القضاء احملكمة حكم عنـ  )1(

   .6ص سابقال
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جاءت فكرة التوازن املايل للعقد اإلداري اليت تتجاوز جمرد حتقيق العدالة  نامن ه
كما اخلاص واملساواة بني املتعاقدين، ألن مبدأ العدالة معروف أيضا حىت يف القانون 

  .)1( )غنبال(تشري إليه أحكام القانون املدين خاصة يف نظرية 
د اإلداري عالوة على  أا مبنية على فكرة العدالة ألن فكرة التوازن املايل للعق

 اءفهي أيضا مبنية على حتقيق املصلحة العامة الذي هو هدف اإلدارة من ور،اردة 
  .إبرامها لعقودها اإلدارية بشكل عام

فأساس فكرة التوازن املايل للعقد اإلداري حبسب رأينا هو أساس مزدوج فهي 
ما هو شأن عقود القانون اخلاص، وهلا أساس تتميز به  مبنية على فكرة العدالة مثل
صلحة العامة املتمثلة يف كفالة حسن سري املرافق العامة املالعقود اإلدارية وهو حتقيق 

  . وذلك حبسن تنفيذ األشغال العامة وسرعة اجنازها
   .وهي مصلحة تتجاوز بكثري حتقيق الوفرة املالية للخزينة مبا متثله من مصلحة

ذلك فإن فكرة التوازن املايل للعقد أملتها اعتبارات عملية متعلقة باملصلحة  وعلى
الفقهاء  ضللمتعاقدين كما يقول بع" النية املشتركة"اليت متثل أساسا هلا وليس . العامة

والقضاء أيضا، ألن فكرة النية املشتركة وإن كانت تستخدم كأساس يف تفسري العقود 
وفكرة  .ن يتم يف إطار احترام اخلصائص الذاتية هلذه العقوداإلدارية إال أن ذلك جيب أ

اإلدارة من  هالتوازن املايل للعقد اإلداري يعود أصل وجودها إىل أا تقابل ما تتمتع ب
، وهو أمر غري متوفر يف عقود  هاسلطات واسعة تؤثر يف التزامات الطرف املتعاقد مع

  .القانون اخلاص
  )2("النية املشتركة"زن املايل للعقد جيد أساسه يف كما أن القول بأن حق التوا

نص يف العقد يشري إىل هذا املعىن، وإن وجد مثل هذا النص فيكون العقد  يفترض وجود
                                                        

  : كال من أنظرـ  )1(
  .االلتزام مصادر األول الكتاب لاللتزام العامة النظرية:  الشرقاوي مجيل ـ     
  . 75 ص،  مقارنة دراسة،  اإلسالمي والفقه املدين القانون بني الطارئة الظروف نظرية:  سليم ابراهيم الدين حميـ     

   .48 ص سابقال رجعامل:   علي السيد سعيدـ    :  عند كأساس املشتركة نيةلا فكرة تفصيل يف أنظرـ  )2(
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ا .أما إذا مل يوجد هذا النص الذي يشري إىل ذلك فيبقى السؤال مطروح ،هو األساس
تطبيقها يف حال حدوث يقر  نص واحلال أن هذه الفكرة تطبق حىت يف حالة عدم وجود

  .ت العقداديااختالل القتص
 

  
  المطلب الثاني

  مضمون فكرة التوازن المالي للعقد

ضمان التوازن املايل لعقد األشغال العامة الذي  يفإن احلديث عن حق املقاول 
قبل الولوج يف تفاصيل أسلوب " التوازن املايل"مبصطلح  قصودأبرمه، يتطلب تبيان امل

  .؟ املقصود بالتوازن املايل للعقد حتقيقه فما هو
  

 
  الفرع األول

  موقف الفقھ من مضمون الفكرة  
  ونطاق تطبیقھا

   :)1(اختلفت اآلراء بشأن اإلجابة على هذا السؤال على النحو التايل
بأن املقصود بالتوازن املايل " بيكينيو"فريى بعض الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه 

والتزاماته إذا ما خضعت لعملية ) املقاول(املتعاقد وق حقللعقد هو وجوب التساوي بني 
  .حسابية بعد إدخال اإلدارة لتعديل على العقد

                                                        
  :  عند اآلراء هذه تفاصيل أنظرـ  )1(

   . بعدها وما 555ص، ...." العامة األسس "،  سابقال رجعامل :  الطماوي دحمم سليمانـ      
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حقوقه والتزاماته وقت إبرام العقد جيب أن تبقى مساوية حلقوقه والتزاماته بعد ف
التعديل املنفرد لإلدارة لشروط تنفيذ العقد، وقد ساق لذلك معادلة حسابية كاآليت إذا 

) ب(وهىالتزاماته تساوى ) أ: (هيعند ابرام العقد  ت حقوق املتعاقد مع اإلدارةكان
أي أن النسبة ) ب- (التزاماته اجلديدة تساوى ) أَ(فإنه بعد التعديل جيب أن تكون حقوقه 

لذلك جند أصحاب . بعد التعديل       = قبل التعديل      بني حقوقه والتزاماته ال تغيري 
يف التوازن املايل للعقد أكثر من جمرد فكرة، بل هو نظرية مستقلة، وهي  هذا االجتاه يرون

  .نظرية مالزمة لسلطة التعديل االنفرادي الذي متلكه اإلدارة يف عقودها اإلدارية
وهي نظرية تقرر تعويضا للمتعاقد يف حالة زيادة األعباء املالية لعقده نتيجة 

  .استعمال اإلدارة لسلطة التعديل
بأن سلطة  ونوير" فعل األمري"القائلني ذا الرأي ينفون وجود نظرية  لذلك فإن
  .التعديل أهم منها

غري أن ما يؤاخذ على هذا الرأي أنه يفسر فكرة التوازن املايل للعقد تفسريا حرفيا 
لفكرة  رنوبذلك فهو يتناىف مع الطابع امل. ية جامدةبيؤدي إىل حصرها يف عملية حساس

اهلدف منه احلفاظ على طبيعة العقد كما " توجيه عام"لعقد الذي هو التوازن املايل ل
   .)1(كانت وقت إبرامه

مبعىن إذا كانت التزامات املتعاقد مع اإلدارة مرنه فقد تزيد أو تنقص فإن ذلك 
يقضى بأن تكون حقوقه أيضا مرنة، خاصة حني تكون الزيادة أو النقصان يف االلتزامات 

  .بفعل اإلدارة
ا النقد ملضمون فكرة التوازن حني تفسر تفسريا حرفيا، قال فقهاء آخرون هذ مأما

فقط فكرة لتفسري التعويض الذي حيكم به  هيبأن فكرة التوازن املايل للعقد اإلداري 
  .ع اإلدارةمالقاضي للمتعاقد 

                                                        
  . 264ص، "  العامة املبادئ "،  سابقال رجعامل:  أمني حسني سعيد حممد:  أنظرـ  )1(

 ب أ ب أَ
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نطاق  يفففي حني يقصرها البعض على تفسري التعويض  .مث خيتلف هؤالء الفقهاء
  .)1(مري أما خارجها فال تكفى وحدها كسبب الستحقاق التعويضنظرية فعل األ

اما يفسر حق املتعاقد عفإن البعض يعترب فكرة التوازن املايل للعقد اإلداري أساسا 
   .)2(يف التعويض سواء يف فعل األمري أو يف نظرية الظروف الطارئة

رة مالزمة ومقابلة يرى بأن فكرة التوازن املايل للعقد هي فك )3(جتاه ثالثإوهناك 
إلدارة يف عقودها اإلدارية، وبالتايل فهي ليست فكرة  اليت متلكهاسلطة التعديل املنفرد 

تعويض املتعاقد، كنظرية الصعوبات لبىن أو تؤسس عليها النظريات القانونية عامة، ت
  .املادية ونظرية الظروف الطارئة

يف حدود سلطة التعديل  فهي فكرة مستقلة بل هي نظرية يقتصر نطاق تطبيقها
  .ة املنفردة الذي قد متارسه اإلدارة على شروط تنفيذ العقدادباإلر

لو قلنا أن فكرة  هوإن كان هذا الرأي يبدو منطقيا من الناحية النظرية، فحسب
التوازن املايل للعقد هي أساس التعويض يف نظرية فعل األمري، فإنه من أجل تعويض 

إلجراء الذي قامت به اإلدارة، وتسبب يف اختالل التوازن اون املقاول فالشرط هو أن يك
املايل للعقد غري متوقع من املقاول حىت يتسىن له املطالبة بالتعويض، ألن الشرط 
الستحقاق التعويض وفقا لنظرية فعل األمري أن يكون التصرف غري متوقع أثناء إبرام 

أثناء التعاقد، أو  مملقاول كان يعلالعقد، وهذا الشرط ال يتوفر يف ظرف احلال، ألن ا
يستحق يفترض فيه أن يعلم بإمكانية قيام اإلدارة بإجراء التعديل، وعليه فهو أمر متوقع ال

  .إذ سلمنا بنظرية فعل األمري. التعويض هعن

                                                        
  :  من كل راجعـ  )1(

 . 557ص، "  العامة األسس " سابق رجعامل:  حممد الطماوي سليمانـ       
  . 264ص، املرجع السابق ،  ...املبادئ :  أمني نيحس سعيد حممدـ       

)2(  -  DELAUBADERE : Traitre élément…. Op.cit.  P 314. 

 307 ص ..الع النهضة دار، والتطبيق النظرية جمال يف اإلدارية العقود أحكام و مبادئ: السناري العال عبد حممد: أنظرـ  )3(
  . 88ص،  بقساال رجعامل:    بعلي الصغري حممدـ      
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غري أن الواقع ال يؤيده فالقضاء اإلداري الفرنسي والعريب متواتر على تقرير 
بناء على ضمان التوازن املايل للعقد دون البحث ) املقاول(  رةالتعويض للمتعاقد مع اإلدا

مما يعين أنه اليؤسس احلكم بالتعويض عليها وإمنا . يف شروط تطبيق نظرية فعل األمري
  .على نظرية التوازن املايل للعقد كفكرة مستقلة

وعموما بغض النظر عما إذا كانت الفكرتان مستقلتان عن بعضهما البعض وأن 
  .ألمري نظرية قائمة بذاا والتوازن املايل للعقد، نظرية موازيةفعل ا

وبغض النظر أيضا عما إذا كانت فكرة التوازن املايل للعقد أساسا عاما للتعويض 
من النظريات القانونية أو أا أساس فقط للتعويض  يالذي يتلقاه املقاول بناء على أ

  .رةمقابل سلطة التعديل االنفرادي من قبل اإلدا
كان األساس هو تعويض املقاول وإزالة االختالل  افالنتيجة يف النهاية وأي

  .االقتصادي للعقد الذي يبقى من حق املقاول
ويبقى االختالف احلقيقي يف كيفية تقدير التعويض وحتقيق التوازن املايل للعقد 

  .اإلداري
  الفرع الثاني

  أسلوب تحقیق التوازن المالي للعقد 

يق هذا التوازن هو تعويض املتعاقد الذي حلقه ضرر مل يكن يف إن أسلوب حتق
احلسبان وأحدث اختالل يف موازين عقده، غري أن كيفية تقدير هذا التعويض هي اليت 
كانت حمل خالف أي ما هو التعويض الذي يعيد للعقد توازنه املايل؟ هل هو ذلك الذي 

  .اول والتزاماته واملساواة بينهما؟يتم وفق إجراء عملية حسابية دقيقة بني حقوق املق
أم أن حتقيق التوازن املايل اليقصد به تلك املساواة الناجتة عن عملية حسابية 
جامدة؟ وإمنا يكفي جمرد إحداث تقارب وتناسب بني احلقوق وااللتزامات أي حتقيق 

  .ملها؟ التعادل التقرييب بني املزايا اليت حيصل عليها املقاول وبني األعباء اليت يتح
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هو ذلك الذي يتكلم عن  ـ وحنن نؤيده ـاحلقيقة أن الرأي الغالب يف الفقه 
 L’équivalence Honnête Des  )1("التوازن الشريف"التوازن املايل باعتباره 

Prestations بني االلتزامات واحلقوق يف العقد اإلداري.  
الشركة  :عام املسمىوهي الفكرة اليت ظهرت مبناسبة تنفيذ عقد التزام املرفق ال

حيث صاغها مفوض الدولة ،  Cie française des tramveysالفرنسية للترمواي 
 هـيف التقرير الذي قدمه يف قضية هذه املؤسسة والذي جاء في L.BLUM" ليون بلوم"

من األمور اجلوهرية يف عقود االلتزام أن يتحقق بقدر اإلمكان التساوي بني املزايا  "..
فاملزايا واألعباء جيب أن تتوازي مبا ...  للملتزم وبني األعباء اليت تفرض عليهاليت تقررت 

لتزام يتضمن إففي كل عقد ...  حيقق التوافق بني الفوائد احملتملة وااللتزامات املفروضة
التوازن الشريف املايل والتجاري التساوي املايل لعقد  ـ كما لو كان حسابا ـ

  . " ...االمتياز
تلك الوقائع وفقهاء القانون اإلداري يرددون هذه العبارات لتوضيح  ومن تاريخ

  .ىل اليومإفكرة التوازن املايل للعقد اإلداري وحتديد مضموا 
ففكرة التوازن املايل هي إذن جمرد توجيه عام، الغرض منه اإلبقاء على طبيعة العقد 

   .)2(ي عند التعاقدعكما رو
ها، ولكن عليها أن منأو تنقص ) املقاول(املتعاقد واإلدارة قد تزيد من التزامات 

  .حتافظ على توازن العقد من الناحية االقتصادية
وقد تبىن املشرع اجلزائري هذه الفكرة يف قانون الصفقات العمومية وبشكل 

تسوى الرتاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصفقة يف إطار األحكام "صريح حيث جاء فيه 
  .املعمول االتشريعية والتنظيمية 

                                                        
 . 263ص ،" ... العامة املبادئ "،  سابقال رجعامل:  أمني حسني سعيد حممد:   أنظرـ  )1(

  . 6ص،  سابقال رجعامل :  على السيد سعيدـ       
  . 246ص،  سابقال رجع، امل اإلداري العقد:  صادق مسري:   راجعـ  )2(
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غري أنه جيب على املصلحة املتعاقدة بدون املساس ذه األحكام أن تبحث عن 
  :ا يسمح هذا احلل مبا يأيتمحل ودي للرتاعات اليت تطرأ عند تنفيذ صفقاا كل

 .إجياد التوازن للتكاليف املترتبة على كل طرف من الطرفنيـ 
 .)1(" ... صل إىل  أسرع اجناز ملوضوع الصفقةتوالـ 

 :ىوحبسب هذا فإن األحكام األساسية لفكرة التوازن املايل للعقد ه

بني احلقوق وااللتزامات " التوازن الشريف"التوازن املايل للعقد اإلداري هو 
بالنسبة للمتعاقد مع اإلدارة، وال تعين بأي حال من األحوال التوازن احلسايب بينهما 

 .التساوي جتسده معادلة حسابية بصورة صارمة تعىن

فكرة التوازن املايل للعقد اإلداري، تعد سببا الستحقاق التعويض للمقاول، نظرا 
لالرتباط الوثيق بني حقوقه والتزاماته كمتعاقد، يف مجيع مراحل العقد، سواء يف مرحلة 

 .التكوين أو بعدها أي يف مرحلة التنفيذ

عة قد تصادف تنفيذ التكوين أو إعداد العقد تكون هناك ظروف متوق مرحلةففي 
اإلدارة (العقد ويترتب عليها اختالله من الناحية املالية، فيتفق الطرفان املتعاقدان 

مقدما مبوجب نصوص العقد على كيفية مواجهة هذه الظروف، وهذا ما ) واملقاول
يتجسد خاصة يف البند املتعلق مبراجعة األسعار وحتيينها وفقا للظروف املستجدة، فيحدد 

وبشكل مسبق كيفية وآلية حتيني السعر وجعله متجاوبا مع املستجدات العقد 
  .االقتصادية

باإلضافة إىل ما ينص عليه دفتر الشروط اخلصوصية، إن وجد وكذا دفتر الشروط 
كما هو الشأن بالنسبة للمشرع اجلزائري الذي تناول هذا املوضوع حيث جاء . العامة

                                                        
 يتوصـل  الذي االتفاق أن املادة هذه يف جاء وقد. ذكره السالف 10/236 رقم الرئاسي املرسوم من 115 املادة  راجعـ  )1(

 أنـه  أي القبلية بالرقابة املختصة اجلهة طرف من للرقابة خيضع وال اإلدارة، به تلتزم مقرر صور يف يصدر العقد طريف إليه
  .ائيا يصبح
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" األسعار حسب الوقت تعديل" عن كلم صراحة من دفتر الشروط اليت تت 33يف املادة 
  .حبسب ما جاء  يف املادة الفرعية األوىل

كما تناول يف قانون الصفقات العمومية إمكانية أن ينص العقد على مراجعة 
ميكن أن يكون السعر ثابتا أو قابال للمراجعة، عندما يكون السعر قابال "األسعار  ينيوحت

ة صيغة أو صيغ مراجعته وكذا كيفيات تطبيق هذه الصيغة دد الصفقحتللمراجعة جيب أن 
تالل التوازن املال للعقد متوقعا إذن على املقاول املتعاقد أن إخفإذا كان ....." أو الصيغ

ين العقد األحكام اليت متكنه من عدم الوقوع يف هذا االختالل، وإال حتمل مسئوليته ضم
  .يف ذلك

اليت  )1(العقد وحفاظا على توازنه وفر اآلليات واملشرع حرصا منه على استقرار
  .على املتعاقدين استغالهلا يف ذلك أثناء فترة تكوين العقد وإعداده

املصلحة أما يف مرحلة تنفيذ العقد، فإنه إذا كانت اإلدارة، ومن أجل حتقيق 
واملستمر للمرفق العام، متلك سلطات واسعة منها سلطة  سنالعامة، بضمان السري احل

فإنه ولذات . التعديل يف شروط تنفيذ العقد مبا يؤثر على التزامات املتعاقد معها
. جيب أن تراعى حقوق املقاول املتعاقد) ضمان حسن واستمرار سري املرفق( )2(الغرض

مرحلة  يفوذلك بتحقيق التوازن املايل لعقده، والذي اختل نتيجة ظروف غري متوقعة 
هذه الصعوبات املفاجئة دف إعادته للحالة الطبيعية إبرامه، فتعمل على تعويضه عن 

   .)3(اليت كان عليها أثناء إبرامه
ووسيلة هذا التعويض وأساسه ابتدعه القضاء وصاغة فقها القانون اإلداري يف 

  .هي نظرية الظروف الطارئة، نظرية فعل األمري، ونظرية الصعوبات املادية:نظريات ثالث

                                                        
 ال مبا منها صاالنقا أو االلتزامات زيادة يتضمن دللعق ملحق إبرام إمكانية اجلزائري املشرع عليها نص اليت اآلليات منـ  )1(

 .الصفقة توازن على أساسية بصفة يؤثر
  . "مللحق ا" عنوان حتت ورد الذي اجلزائري العمومية الصفقات قانون أحكام من اخلامس القسم : ذلك يف راجعـ     

  . 88ص،  سابقال رجعامل:  بعلي الصغري حممد:   أنظرـ  )2(
  . 247 ص،  سابقال رجع،  امل اإلداري العقد:   صادق مسري :أنظر ـ  )3(
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  المطلب الثالث
 توازن المالي للعقد اإلداريوسائل ال 

جعل تنفيذ املقاول لألشغال املتعاقد عليها تقد تطرأ الظروف بعد إبرام العقد، ف
، مما يعيق مواصلة التنفيذ تثقل كاهلهشاقا، وفيه إرهاق شديد له بزيادة أعبائه املالية 

  .وسرعة إجناز األشغال. وبالتايل ضمان حسن سري املرفق العام
إلدارة املتعاقدة هو ضمان انتظام وحسن سري املرفق العام خدمة وملا كان هدف ا

للمصلحة العامة، فكان عليها التدخل واملشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ األشغال 
من صعوبات، وذلك عن طريق دفعها لتعويض مايل للمقاول املضرور حىت يستمر يف 

  .التنفيذ وبالتايل استمرار سري املرفق حمل العقد
ما عن اإلطار القانوين هلذا التعويض فقد أوجده القضاء اإلداري بعيدا عن أحكام أ

ام املدين بالوفاء يف مجيع لزالقانون املدين املبنية عن العقد شريعة املتعاقدين وبالتايل إ
يصبح تنفيذ  أيناهرة قالظروف ما دام ذلك ممكنا، وال يعفيه من ذلك إال حالة القوة ال

  .)1(االلتزام مستحيال
واإلطار الذي يتم التعويض من خالله من أجل إعانة املقاول املتعاقد مع اإلدارة 

اإلشارة إليها  لنظريات التارخيية الثالث السابقعلى مواصلة تنفيذ التزامه يتمثل يف ا
  :ونتناوهلا تباعا

  الفرع األول
  نظریة الظروف الطارئة 

بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه تطرأ ظروف أو  هنون هذه النظرية أيتلخص مضم
أحداث طبيعية أو اقتصادية أو سياسية من صنع اجلهة اإلدارية، ولو من غري تلك املتعاقدة 

مل تكن متوقعة عند إبرام العقد، ومستقلة عن إرادة كال املتعاقدين ومل  ،أو من عمل الغري
                                                        

  .  245 ص،  سابقال رجع، امل...  اإلدارية العقود :  جعفر أنس:  راجعـ  )1(
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وال يف وسعه توقعها أثناء إبرام العقد، وال ميلك هلا ) اولاملق(تكن يف حسبان املتعاقد 
وعامة، تؤي إىل قلب  وتكون هذه الظروف أو احلوادث استثنائية ،دفعا والعالجا

اقتصاديات العقد، مما جيعل تنفيذه أثقل عبئا وأكثر تكلفة مما قدره املتعاقدان، مما جيعل 
  .د املعقول واملألوف يف مثل تلك احلالةيلحق باملقاول خسارة فادحة أكثر من احل هتنفيذ

الظرف كنا أمام الظرف الطارئ وأصبح من حق املقاول املتعاقد هذا فإن وقع مثل 
أن  يطلب من اإلدارة مشاركته يف حتمل هذه اخلسارة وذلك بتعويضه تعويضا جزئيا 

 .)1(طوال قيام هذا الظرف

دها جالقاضي اإلداري الذي أووإن كان أصل هذه النظرية هو القانون اإلداري أو 
ملعاجلة حالة وسطى تقع بني إمكانية تنفيذ االلتزام واستحالة تنفيذه واملتمثلة يف إمكانية 
التنفيذ ولكن بصعوبة ومشقة كبرية ال تصل إىل حد االستحالة اليت كان القانون املدين 

  .ستحيالالقاهرة واليت تعفى من التنفيذ الذي يصبح مالقوة يطبق فيها نظرية 
أما الوضعية املتوسطة أين يكون التنفيذ ممكنا ومها كان شاقا، فهو يطبق قاعدة م

  .العقد شريعة املتعاقدين
نظرية الظروف الطارئة اليت فرضتها العدالة اردة وضرورة استمرار  فجاءت

 اقد تبناهو )2(حسن سري املرفق العام واليت انتقلت إىل القانون املدين ملا متثله من عدالة
جيب تنفيذ العقد طبقا ملا  ":أنه املشرع اجلزائري يف القانون املدين الذي ينص على 

غري أنه إذا طرأت حوادث استثنائية  عامة مل يكن يف الوسع ...  شتمل عليه وحبسن نيةإ
توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن مل يصبح مستحيال صار 

                                                        
 . 253ص،  سابقال رجع، امل...  اإلداري العقود:  صادق مسري:   راجعـ  )1(

  :  الطارئة الظروف نظرية عن أيضا وراجعـ       
- GEORGES VEDEL :  Op.Cit  .P 227.   

 :  املدين القانون يف وأساسها الطارئة الظروف نظرية يف أنظرـ  )2(
 دار ، مقارنـة  دراسـة ،  اإلسـالمي  والفقـه  املدين القانون يف الطارئة الظروف نظرية:  سليم إبراهيم الدين حميـ       

  . 72 ص،  2007 ،اجلامعية املطبوعات

  . 1971،  االلتزام مصادر،  1ج،  املصري املدين القانون يف لاللتزامات العامة النظرية:  البدراوي املنعم عبدـ       
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حبيث يهدده خبسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعده مراعاة  ،مرهقا للمدين
ملصلحة الطرفني أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول، ويقع باطال كل اتفاق خالف 

  .)1("ذلك
  ضوابط تطبیق النظریةـ  1 

يتعلق تطبيق نظرية الظروف الطارئة بضوابط خاصة بالظرف الطارئ، تشمل  
ومدى عالقته بإرادة  ،ومدى إمكانية توقعه وإمكانية دفعة ،وقوعهووقت ،طبيعته 

  :وذلك كما يلي )2(مث األثر املترتب عنه،املتعاقدين 
لتطبيق هذه النظرية يشترط يف الظرف أن يكون طارئا  : طبیعة الظرف الطارئأ ـ 

 .وأن يكون من احلوادث االستثنائية العامة

ذلك ا شرط أن يكون الظرف اقتصاديا، ووقد كان الفقه يف السابق يضيف إليه
الصعوبات املادية غري املتوقعة ونظرية فعل األمري، ألن فعال  متيزا هلذه النظرية عن نظريت

  .)3(هذه النظريات الثالث متقاربة جدا لدرجة التداخل أحيانا بينها
فقد يكون طبيعيا  )4(غري أن املستقر عليه هو أن نطاق الظرف الطارئ متسع جدا

كالزلزال وقد يكون اقتصاديا كارتفاع األسعار، وقد يكون من فعل اجلهة اإلدارية غري 
  .املتعاقدة

 ردنتطبق النظرية جيب أن يكون احلادث الطارئ استثنائيا مما ي فحىتوباختصار  
صف بالعمومية أي شامال لطائفة من تن يأميكن توقعه من الشخص العادي، والوقوعه و

                                                        
  . اجلزائري املدين القانون من 107 املادة أنظرـ  )1(
  :    من كل راجعـ  )2(

 . بعدها وما 101ص،  السابق رجعامل: على السيد سعيد ـ      
 . بعدها وما 61 ص سابقال رجعامل ، ....العامة األسس:  الطماوي حممد سليمانـ      
  . 264ص،  سابقال رجعامل:   فالمـ      

  . 107 ص سابقال رجعامل: علي السيد سعيد: أنظر.  ةالطارئ الظرف طبيعة طلشرو بالنسبة الفقه تطور يفـ  )3(
  . 612 ص،  سابقال رجع، امل العامة ألسسا : الطماوي حممد سليمان:  أنظرـ  )4(
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 اب عدديباملتعاقد، وال تعين العمومية الشمول بل يكفي أن يصاألشخاص وليس خاصا 
العقد، كما لو كانت  تر قوانني مثال تؤدي إىل قلب اقتصادياوصدكمن الناس،  اكبري

  ...تتعلق باجلانب االجتماعي كرفع األجور مثال
عنصر مهم للقول بتطبيق النظرية اليت  وهو : وقوع الظرف الطارئب ـ وقت  

وقبل متام التنفيذ ألن  هالظرف الطارئ الذي يقع بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذشمل إال تال
احلكمة من تطبيق نظرية الظروف الطارئة تنعدم خارج هذا التوقيت فهي من أجل 

التنفيذ فإنه يف ستمرار التنفيذ وسري املرفق العام بانتظام فإذا وقع احلادث قبل الشروع إ
وإذا وقع بعد متاما التنفيذ فإننا ال حنتاج إىل االستمرار يف  مت العلم به ومل يعد مفاجئا

 .أصال يالتنفيذ الذي هو منته

فإذا وقع احلادث الطارئ بعد إاء مدة التنفيذ ولكن دون إاء األشغال فعال 
لية تأخره يف التنفيذ ؤوري يف ذلك خبطأ من املقاول فهنا على املقاول حتمل مسخووقع تأ

  .لبة بالتعويض على أساس نظرية الظروف الطارئةوال ميكن املطا
يعترب شرط عدم توقع الظرف الطارئ من  :مدى إمكانیة توقع الظرف الطارئج ـ 

أهم شروط تطبيق النظرية، ومنه استمدت امسها، نظرية احلوادث الطارئة أو الظروف 
  .غري املتوقعة

ن كل ري متوقع ألارئا وغعمال النظرية جيب أن يكون ما حدث طإل هولذلك فإن
عقد حيتوى على بعض املخاطر الذي ميكن توقعها وأخذها يف احلسبان من قبل املتعاقدين 

بعد  تهليؤواملقاول عنها ومل يراعيها أثناء تقدمي عرضه وجب عليه حتمل مس أغفلفإذا 
  .وحتمل ما يترتب عنها من أعباء إضافية. ذلك

بعاد وقوعه كليا من حيث املبدأ، وعدم التوقع هو شيء نسيب فال شيء ميكن است
  .ولذلك فإن عدم التوقع يقدر يف إطار الظروف احمليطة وقت إبرام العقد
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احلادث الذي يتضاد مع "  : )1(توقع بأنهامللذلك فقد عرف أحدهم احلادث الغري 
كل احلسابات اليت أجراها أطراف العقد أثناء إبرامه والذي يتجاوز احلدود القصوى اليت 

  ".توقعها األطرافكان ي
يكون يف إمكان ال هأما معيار عدم التوقع فهو موضوعيا وليس شخصيا أي أن

  .)2(الشخص العادي لو كان حمل املتعاقد وقت إبرام العقد توقع وقوع احلادث
لة التوقع مسألة موضوعية ختضع لتقدير القاضي الذي يضع يف أوعموما فإن مس

  .ص املقاول املتعاقد بالذاتعني االعتبار الشخص العادي وليس شخ
ويبقى السؤال هل شرط عدم التوقع املقصود به وقوع احلادث أو الظرف يف حد 

ل ماال ميكن هرف؟ مبعىن آخر ظذاته؟ أم أن الشرط ينصب على آثار هذا احلادث وال
  .توقعه هو وقوع احلادث أم حجم الصعوبات اليت جنمت عنه؟

استقر الرأي  )3(داخل القضاء اإلدارياجلواب عن هذا السؤال بعد أخذ ورد 
املنطقي يف النهاية على تطبيق نظرية الظروف الطارئة بالنظر إىل حجم النتائج الغري 

  .املتوقعة اليت ترتبت عن احلادث الفجائي
وقلنا بأن هذا الرأي هو املنطقي على أساس أن اهلدف منها هو متكني املقاول من  

  .املرفق العاماالستمرار يف التنفيذ ملصلحة 

                                                        
.  أورده" FROMASSOL" قضـية  يف الدولـة  جملس قرار على تعليقه يف CORNEILLE الدولة ملفوض التعريف هذاـ  )1(

  . 114 ص سابقال رجع، امل علي السيد سعيد
،  1981، الد األول، دار إحياء التراث العريب، بـريوت،  االلتزام نظرية ـ  الوسيط:  السنهوري الرزاق عبد:  أنظرـ  )2(

  .  بعدها وما 945 ص
 فقهـا  الثابـت  وأن خاصة شخصي املعيار بأن القائل الرأي ينتقدو موضوعي املعيار أن على املؤلف يؤكد حيثـ          

  .موضوعيا معيار التوقع عدم معيار اعتبار هو فرنسا يف أو مصر يف سواء وقضاء
 وعـدم  الطارئ احلادث وقوع توقع عدم بني ةالطارئ الظروف نظرية تطبيق يف الفرنسي اإلداري القضاء وتشدد ترددـ  )3(

 مدة امتداد توقع عدم بل النتائج توقع بعدم االكتفاء على املصري كالقضاء استقر أن إىل عنه، املترتبة النتائج حجم توقع
   .. الطارئ الظرف

  .  بعدها وما 616 ص،  سابقال رجع، امل العامة األسس:  الطماوي حممد سليمان:  راجع ـ         
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كون هذا يعن البيان أنه ألعمال  أو تطبيق نظرية الظروف الطارئة جيب أن  ينوغ
  .الظرف غري ممكن درؤه أو دفعه من قبل املقاول املتعاقد

س بضمان حسن ميعتبار احلادث فجائيا أو طارئا غري متوقع من شأنه أن إألن 
ذلك كان على اإلدارة أن تتدخل استمرار سري املرفق ملا يسببه من إرهاق للمقاول ل

  .وتساهم معه يف جتاوز هذا الظرف
فإذا كان ما وقع من حادث  طارئ رغم عدم توقع حدوثه إال أنه بإمكان الرجل 

وبالتايل تفادي النتائج  هالعادي لو كان حمل املقاول املتعاقد دفع هذا  احلادث وجتاوز
  .)1(الظروف الطارئةدخل يف نطاق نظرية ياملترتبة عليه، فإن ذلك ال

الطارئ مما ال ميكن دفعه من قبل الرجل العادي، ولو أن  أما لو كان احلادث 
املقاول املتعاقد، له من اإلمكانات ما يستطيع ا دفع هذا الظرف، فإن نظرية الظروف 

عيار لقياس مدى إمكانية دفع الظرف الطارئ هو املالطارئة تطبق يف هذه احلالة ألن 
  .وعي معيار موض
يف البداية كان جمال  : )المقاول(كون الظرف الطارئ خارجا عن إرادة المتعاقد د ـ 

ة واملتعاقد داراإل(تطبيق النظرية هو تلك الظروف الطارئة اليت العالقة هلا بإرادة الطرفني 
واإلدارة  أي أنه يشترط استقالل وقوع احلادث عن إرادة املتعاقدين،) معها

  .)2(باخلصوص
جملس الدولة يرفض منح التعويض على أساس نظرية الظروف الطارئة، مىت فكان 

  .وليةؤنتيجة خطأ منه، ألنه من يتحمل املس أي كان احلادث الطارئ بسبب املتعاقد
ي هوقوع احلادث الطارئ ف يفأما إذا كانت اإلدارة املتعاقدة هي من تسببت 

خبطأ منها، وإال فعلى أساس كان ذلك  ىتل الضار مملزمة بالتعويض على أساس الفع
نظرية فعل األمري مىت توفرت شروطها، ولكن إذا تسببت اإلدارة املتعاقدة يف وقوع 

                                                        
  . 193، املرجع السابق ، ص ...تنفيذ العقود :  عبد العزيز عبد املنعم خليفة: أنظر ـ  )1(

)2(  -  JEZE  :  Contrats Administratifs, T2, 1932, P 214. 
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نظرية فعل "احلادث الطارئ وبدون خطأ منها ويف نفس الوقت مل تتوفر شروط تطبيق 
  .؟ ما هو احللف" األمري

ادث عن إرادة هنا ختلى جملس الدولة الفرنسي عن التشدد يف شرط استقالل احل
وأقر بالتعويض يف حال كانت اإلدارة املتعاقدة هي من تسببت يف  ينالطرفني املتعاقد

شكل خطأ عقديا وذلك باالستناد إىل نظرية يوقوع احلادث الفجائي ومل يكن تصرفها 
  .الظروف الطارئة

وهكذا بقى الشرط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة هو أن ال يكون للمتعاقد 
  .)1(يد يف حدوث احلادث الطارئ) لاملقاو(

حىت يكون الظرف الطارئ سببا للتعويض،  : أثر الظرف الطارئ على العقدھـ  ـ 
خسائر فادحة تؤدي إىل قلب ) املقاول(جيب أن يكون من شأنه أن يلحق باملتعاقد 

  .اقتصاديات العقد
لظروف فشرط اإلرهاق املايل من أهم الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية ا

ن املتعاقد ألرباحه أو االطارئة فال يكفي للمطالبة بالتعويض على أساس هذه النظرية فقد
  .)2(فوات الكسب عليه

هو الذي يضع النظرية موضع التنفيذ وينقلها من امليدان "ألن شرط اإلرهاق 
  .النظري إىل امليدان العملي التطبيقي

عدم توقع حدوثها فإا  مهما كانت درجة خطورة  احلوادث الطارئة ودرجة
ألثر على العقد ما مل ينتج عن حدوثها إرهاق يف تنفيذ االلتزامات الناشئة اتكون عدمية 
  .)3("عن هذا العقد

                                                        
 .الطرفني بإرادة الطارئ الظرف عالقة يف اإلداري القضاء تطور لتفاصيلـ  )1(

 . بعدها وما 121ص قساب مرجع:  علي السيد سعيد راجعـ       
  . 620 ص سابق مرجع:  الطماوي حممد سليمانـ       

 ، املعـارف  منشـأة ،  وحتكيمـا  قضـاء  منازعاته وتسوية اإلداري العقد تنفيذ:  خليفة املنعم عبد العزيز عبد أنظرـ  )2(
  . 198 ص،  2009،  االسكندرية

 نظريـة  تنفيذ منه يطلب حني القاضي أن ويضيف الطارئ حادثلل كأثر اإلرهاق أمهية  على السيد سعيد يقيم هكذاـ  )3(
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واإلرهاق الذي يربز تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو ذلك الذي جيعل من 
رجة أن االلتزام صعب التنفيذ وفيه مشقة كربى للمتعاقد متثل خسارة فادحة إىل د

  .اقتصاديات العقد تنقلب رأسا على عقب
أما إذا كان ما ترتب عن هذا الظرف الطارئ جمرد نقص يف األرباح مهما كانت 

  .درجته فإن ذلك يعترب من اخلسائر العادية املتوقعة ال يتولد عنها تطبيق النظرية
نقاط ولتحديد ما إذا وصل اإلرهاق إىل درجة قلب اقتصاديات العقد، هناك عدة 

العقد ومدته والتسهيالت املقدمة  قيمةتؤخذ بعني االعتبار ألن املسألة نسبية، كمراعاة 
مدى استفادته من مراجعة األسعار والقيمة اليت حصل عليها بناء على . للمتعاقد

  .اخل...ذلك
  مترتبة على نظریة الظروف الطارئةاآلثار الـ  2

زم معاونة اإلدارة للمقاول املتعاقد إن معاجلة آثار نظرية الظروف الطارئة يستل
  .معها، على أن يستمر هو يف تنفيذ التزاماته

حتتل فكرة نظرية الظروف الطارئة موقعا وسطا بني احلالة العادية، أين ميكن 
، وبني حالة القوة القاهرة اليت تستحيل معها مواصلة يةللمقاول تنفيذ التزاماته العقد

  .لتزامالتنفيذ، وبالتايل إاء اال
وهذه الفكرة هي اليت حتكم اآلثار املترتبة عن نظرية الظروف الطارئة كما صاغها 

  :القضاء اإلداري فإذا توفرت شروط تطبيق هذه النظرية ترتبت آثارها املتمثلة يف
 .االستمرار يف تنفيذ االلتزامات التعاقدـ 
 .احلق يف احلصول على تعويض مايل من اإلدارة صاحبة العقدـ 

ومقتضى ذلك أن توفر   : ) األشغال (ھ یاالستمرار في تنفیذ االلتزامات العقد ـ  أ
لتزام باالستمرار املقاول املتعاقد من اإل )1(شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة اليعفى

                                                                                                                                                                             
 .األخرى الشروط ذلك بعد يبحث مث اإلرهاق شرط حتقق عن بالبحث ادائم يبدأ الطارئة، الظروف

  . بعدها وما 124ص سابقال رجعامل:  علي السيد سعيد:  أنظرـ      
  : كال من   انظرـ  )1(
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يف الوفاء بالتزاماته ومواصلة تنفيذ األشغال املتعاقد عليها، ألن التنفيذ مع الظرف الطارئ 
ن نظرية علو أنه شاق ومكلف وهو ما مييز هذه النظرية كما أسلفنا، يبقى ممكنا و

مشاة هي نظرية القوة القاهرة، اليت جتعل من التنفيذ مستحيال وبالتايل فاملتعاقد مع 
  .لتزامإلااإلدارة يتحلل من التنفيذ ألن معها ينقضي 

ممكنا وال أما يف حالة الظرف الطارئ فااللتزام يصبح مرهقا وشاقا ولكن يبقى 
  .يصل إىل درجة االستحالة

ويرجع أساس هذا األثر لنظرية الظروف الطارئة املتمثل يف واجب استمرار املقاول 
 و حمل العقد واملبادئ اليت حتكمهق العام الذي هف، إىل فكرة املريةيف تنفيذ التزاماته العقد

حالة توقف املتعاقد ستمرار سري املرفق العام، لذلك فإنه يف إضرور  هاواليت من أمه
على االستمرار يف تنفيذ التزاماته فإنه بذلك يفقد حقه يف املطالبة بالتعويض ) املقاول(

فرض غرامات ككما أنه يكون عرضه لتسليط العقوبات عليه، بتوقيع اجلزاء املناسب 
  .تأخريية مثال
ر الثاين وهذا هو األث :الحق في الحصول على تعویض من اإلدارة صاحبة العقد ب ـ 

  .ىل جانب وجوب االستمرار يف التنفيذ من قبل املقاول املتعاقدإ )1(للنظرية
فمع توافر شروط تطبيق النظرية واستمرار املقاول يف التنفيذ حيق هلذا األخري 
املطالبة مبساعدة اإلدارة له لتجاوز نتائج ذلك الظرف الطارئ وما ترتب عنه من زيادة 

. قتصاديات العقد، مما جعله يواجه صعوبات مجة يف تنفيذ التزاماتهأعباء املالية واختالل ا
على  )2(واإلدارة يف هذه احلالة ملزمة على مشاركته يف حتمل هذه األعباء ومساعدته

  .حتظي هذه الظروف

                                                                                                                                                                             
 . 167 ص،  سابقال رجعامل:  فياض ايد عبدـ      
  . 150 ص،  2003 االسكندرية،  املعارف منشأة،  اإلدارية للعقودالعامة  األسس:  خليفة املنعم عبد العزيز عبدـ      

  . 109 ص،  سابقال رجعامل:  علي السيد سعيد ـ  )1(
  . بعدها وما 197 ص،  سابقال رجع، امل"  ... العقد تنفيذ ":   خليقة املنعم عبد العزيز عبد:  انظرـ  )2(
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والقول بوجوب مشاركة اإلدارة ملن يعاوا يف تسيري مرفقها العام يعين أن تعوضه 
قت به، ألن هدف نظرية الظروف الطارئة هو توزيع عبء جزئيا عن اخلسارة اليت حل

واإلدارة، مما ميكن املقاول من ) املقاول(اخلسارة املترتبة عن الظرف الطارئ بني املتعاقد 
االستمرار يف التنفيذ وتسري املرفق حىت اليتأثر حسن سري املرفق العام وبالتايل املساس 

  .باملصلحة العامة
تعويض املوصوف باجلزئي، أنه تعويض مؤقت يرتبط لذلك فإن طبيعة هذا ال

 استعادة التوازن املايل بوجود الظرف الطارئ، تساهم به إلدارة الظرف املؤقت إىل حني
  .ىل االختالل احلاصلإالتغلب عن الظرف االستثنائي الذي أدى ب للعقد،

كأن  وعودة التوازن املايل للعقد حيدث بزوال سببه املتمثل يف الظرف الطارئ،
  د ـــتعاقزيادة أعباء ومشقة امل اءتزول الظروف الطبيعية أو االقتصادية اليت كانت ور

  .فزت إىل األعلى فجأةقنخفض األسعار مثال إىل مستواها بعد أن تف
وقد تتعامل اإلدارة مع الظرف الطارئ بشكل ينهي اختالل التوازن املايل لعقد 

روط العقد مبا يتماشى والظروف االستثنائية املقاول وذلك بأن تعيد النظر مثال يف ش
  .املستجدة

ولكن إذا تبني أن استعادة التوازن املايل للعقد ال يكن حتقيقه بسبب استمرار 
املقاول واإلدارة صاحبة (ألمر لالظروف الطارئة فاحلل هو يف معاجلة طريف العقد 

 املقاول يرضى باالستمرار ما بينهما، وإن كان األمر يبدو صعبا ألنه ال قافبإت) املشروع
إلدارة تستطيع أن تستمر يف اإلنفاق على عقد ثبت ايف تنفيذ عقد ال ينال منه رحبا، وال 

   .)تقوميه(عدم إمكانية 
ويف . حد الطرفني اللذان ميلكان هذا احلق أالعقد من  فسخ فع دعوىرفاحلل هو 

يسايران به استمرار الظرف  هذه احلالة، حالة عجز الطرفني يف الوصول إىل اتفاق جديد
الطارئ وبالتايل اللجوء إىل القاضي من أحدمها بطلب الفسخ فإن هذا األخري حيكم 
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بالفسخ الذي قد يكون مصحوب بالتعويض ملصلحة أحد الطرفني إذا ثبت أن تعنت 
   .)1(الطرف اآلخر كان هو السبب يف عدم التوصل إىل اتفاق جديد بدل الفسخ

ري ال ميلك أن يعدل يف شروط العقد ونصوصه وهو كالقاضي ألن القاضي اإلدا
اخلاص، ال ميلك إال استخالص إرادة الطرفني الصرحية واستنتاج إرادما الضمنية 

م بينهما، باعتبار أن ذلك قانوما، فحكم القاضي ينبغي أال ئوتطبيقها على الرتاع القا
داري تنحصر يف احلكم بالتعويض هلذه املبادئ فإن سلطة القاضي اإل.يعدل شروط العقد

   .)2(املناسب يف حالة الظرف الطارئ ويفسح العقد إذا طلبه أحد الطرفني
فإن القاضي يراعى مجلة من القواعد يف تقدير التعويض  )3(و وفقا ملا أورده الفقه

  بناء على نظرية الظروف الطارئة، وقد يستعني خبربة املختصني وذلك حىت جيعل التعويض
  :ومن مجلة هذه القواعد نذكر .سبامنا 

أي اللحظة اليت بدأ  ،حتديد تاريخ بداية انطالق الظرف الطارئ وتاريخ ايتهـ 
 .فيها جتاوز الظرف الطبيعي أو االقتصادي احلالة العادية إىل احلالة االستثنائية

بدقة  حتديد اخلسارة الفعلية اليت حلقت باملقاول املتعاقد يف تلك الفترة احملددةـ 
سارة يكون سببها عامل آخر خسبب الظرف الطارئ واستبعاد كل بواليت كانت فعال 

 .خطأ املقاول مثالك

ويف الغالب حيمل ) املقاول(توزيع عبء اخلسارة بني اإلدارة وبني املتعاقد ـ 
 .القاضي اإلدارة اجلزء األكرب من اخلسارة

 )4(وف الطارئة، فقد اختلفأما عن األساس القانوين للتعويض وفقا لنظرية الظر

الرأي كما أسلفنا حول فكرة التوازن املايل للعقد، وفكرة النية املشتركة للمتعاقدين 
  .ها باملرافق العامةتأخري الطبيعة الذاتية للعقود اإلدارية وصلو

                                                        
  . 705ص،  سابقال رجع، امل..."  العامة األسس " :  الطماوي حممد سليمان:  نظرـ أ )1(
  . 693،  سابقال رجع، امل..."  العامة األسس " :  الطماوي حممد سليمان:  نظرـ أ )2(
  . 289 ص،  سابقال رجع، امل العامة املبادئ:  أمني حسني سعيد حممد:  نظرـ أ )3(
  . 48 ص،  سابقال رجع، امل الطارئة الظروف نظرية:  علي السيد سعيد:  نظرـ أ  )4(
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  الفرع الثاني
  یرمنظریة فعل األ 

ل التوازن املايل للعقد إن ثاين نظرية ابتدعها القضاء اإلداري الفرنسي ملعاجلة اختال
  ."ريمفعل األ"اإلداري هي نظرية 

اإلدارية املشروعة اليت تقوم ا السلطة العامة املتعاقدة،  تصرفاتويقصد به تلك ال
   .)1(وتؤثر سلبا على مصاحل املتعاقد معها

على كل إجراء تتخذه اإلدارة املتعاقدة ويكون " ريمعمل األ"وبتعريف آخر يطلق 
أو زيادة يف االلتزامات اليت ينص عليها ) املقاول(ادة األعباء املالية للمتعاقد من شأنه زي

هذا اإلجراء يتمثل يف قرار فردي " املخاطر اإلدارية"العقد، مبا يطلق عليه بصفة عامة 
خاص أو يتخذ شكل قواعد تنظيمية عامة كصدور تشريع أو الئحة، أو القيام بأشغال 

  .قد صعوبات أثناء تنفيذ العقدعامة تسبب للمقاول املتعا
ري هو إجراء خاص أو عام يصدر عن اإلدارة صاحبة املشروع، دون أن مففعل األ

يكون متوقعا وقت إبرام العقد مما يرتب له ضررا خاصا به دون سائر من يشملهم 
  .إلجراءا

  :ري قد يتخذ إحدى صورتنيموعليه فإن فعل األ
إجراء فردي خاص باملقاول املتعاقد مع  ري يف صورةمأن يصدر عمل األ :األوىل
ستعمل إلدارة صاحبة املشروع تكون أمام هذه الصورة خاصة، عندما ناإلدارة، و

  .سلطتها يف تعديل العقد بإرادا املنفردة
  :قتنييوذلك وفق إحدى طر

                                                        
 :املثال سبيل على ريماأل فعل بنظرية التعريف يف راجعـ  )1(

 . 795 ص،  سابقال رجعامل :  مهنا فؤاد حممدـ       
 . 209ص،  سابقال رجع، امل"  اإلدارة سلطة ":  حلمي عمرـ       
 . 247 ص،  سابقال رجع، امل اإلداري العقد :  صادق مسريـ       

GEORGE.VIDEL .op.cit. P228  
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 ،األشغال أو يف مدة التنفيذإما بتعديل شروط تنفيذ العقد كزيادة أو إنقاص كمية 
ي يزيد من أعباء التكاليف اليت مل تكن حمسوبة وقت إبرام العقد، وإما أن الذ ئالش

يكون تدخل اإلدارة ليس يف شروط تنفيذ العقد مباشرة، وإمنا بالقيام بعمل يؤثر يف هذه 
الشروط، كما لو قامت اإلدارة املتعاقدة بأعمال مادية معينة تؤثر يف تنفيذ أشغال 

  .املشروع
عام  اختاذ إجراءم اإلدارة املتعاقدة بري هو أن تقومانية لفعل األالصورة الث :الثانية 

كما لو أصدرت نصوص الئحية أو قوانني ينتج عن ) ال يشمل موضوع العقد فقط(
كالتشريعات  )1(تطبيقها زيادة يف األعباء املالية اليت يتحملها املقاول أثناء تنفيذه العقد

كان هناك من يرفض تطبيق النظرية يف مثل هذه  وإن ،املالية واجلبائية أو االجتماعية 
  .)2(احلالة

 شروط تطبیق نظریة فعل األمیر ـ  1

جراء من هذا القبيل، وبشكل غري متوقع، أو إتصرف بإن قيام اإلدارة املتعاقدة 
حني يصادف املقاول ويؤثر على مركزه املايل مبا يهدد بتوقف املرفق، يفتح أمامه الطريق 

ري مىت مويض الكامل مما سببته له اإلدارة املتعاقدة بناء على نظرية فعل األللمطالبة بالتع
  :توفرت شروطها املتمثلة يف

وهو شرط طبيعي ألن :  )عقد األشغال العامة(أن یكون أمام عقد ذو طبیعة إداریة أ ـ 
األمر يتعلق بنظرية يف نظريات القانون اإلداري املتصلة بعقد متميز عن عقود القانون 

                                                        
  . بعدها وما 35ص 1991 ياإلدار العقد تنفيذ أثناء تطرأ اليت الظروف:  املوىل عبد حممد على:  راجعـ  )1(
 نظريـة  لتطبيق موجبا يكون ال اقدةاملتع اإلدارة نع الصادر الفعل أي:  مقتضاه الفرنسي الفقه يف رائج غري رأي هناكـ  )2(

 ...اإلدارة مع باملتعاقد خاصا كان إذا إال ريماأل فعل
 نظرية لتطبيق جمال ال فإنه الناس من كبرية طائفة أو اإلقليم كل يشمل كان باملتعاقد اخلاص املوقف يتجاوز كان إذا أما       

 الظروف نظرية إىل نعود أين العقد اقتصادياتيف  ختاللإل راءإلجا أدى أو ذلك على ينص العقد كان إذا إال ري،ماأل فعل
  . الطارئة

  .أصال النظرية ألعمال جمال ال فإنه متوقعا اإلجراء كان مىت ألنه منطقي غري الرأي هذا أن وواضح       
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اليت ال تظهر  دنيةري على عقود اإلدارة املماأل اخلاص، وبالتايل ال جمال لتطبيق نظرية فعل
 .فيها بوصفها سلطة عامة

صادرا عن اإلدارة ) اإلجراء القانوني أو التصرف اإلداري(أن یكون الفعل الضار ب ـ 

عام الذي أبرم وعن صدور اإلجراء عن اإلدارة املتعاقدة أي الشخص املعنوي ال:  المتعاقدة
 يكن القضاء يشترط هذا الشرط، بل ملالعقد، وإن كان يف بداية ظهور هذه النظرية 

، مث تطور وأصبح يتطلب لتطبيق )1(يكتفي بصدور اإلجراء من سلطة عامة أيا كانت
ري صدور اإلجراء الضار عن اإلدارة املتعاقدة، دون سواها من السلطات منظرية فعل األ

  .األخرى
أما عن مشروعية اإلجراء الصادر عن اإلدارة  : یكون ھذا الفعل مشروعاأن ج ـ 

املتعاقدة الذي أحدث ضررا للمقاول املتعاقد، فاملقصود به هو أن النظرية تفترض عدم 
خطأ اإلدارة املتعاقدة بقيامها بذلك التصرف أو اإلجراء، ذلك أن ثبوت خطأ اإلدارة يف 

  .ولية على أساس اخلطأؤولية أيضا ولكن مسؤيه قيام املسهذه احلالة يترتب عل
ري فهو افتراض أن اإلدارة املتعاقدة مل ختطئ حني قامت مأما شرط نظرية عمل األ

  .)2(ليتها بال خطأؤبعملها الضار، فمس
تطبيق النظرية جيب أن يكون اإلجراء الضار ل : أن یكون اإلجراء غیر متوقعد ـ 

ال ميكن توقعه من طرف الشخص املتبصر ألنه إذا  الصادر عن اإلدارة املتعاقدة إجراء
املقاول كان بالوسع توقعه، وجب أخذ احليطة من ذلك ووضعه يف احلسبان وإال كان 

  .وليته يف ذلكؤمقصرا ويتحمل مس
لعادي املتبصر وقت إبرام ومعيار عدم التوقع هو معيار موضوعي بالنظر للشخص ا

املوضوع الذي يقدرها مبراعاة كل الظروف  ومن مث فاملسألة متروكة لقاضي، دالعق
  .)1(احمليطة بالتعاقد

                                                        
  . بعدها وما 232 ص،  سابقال رجعامل:  علي حممد إبراهيم:  راجعـ  )1(
  . 571 ص،  سابقال رجع، امل للعقود العامة األسس:  الطماوي حممد سليمان:  راجعـ  )2(
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أن یترتب على فعل اإلدارة ضررا خاصا بالمتعاقد معھا یخل بالتوازن المالي ھـ ـ  

يلحق باملتعاقد معها  ايشترط لتطبيق النظرية أن يترتب على تصرف اإلدارة ضرر:  للعقد
اجلسامة فيكفي أن يكون الضرر يتمثل يف شتراط درجة معينة من إولكن دون ) املقاول(

  حتصيلها، نقص األرباح اليت كان املقاول قد تعاقد على أساسها أي يعول على
غري أنه يشترط يف الضرر أن يكون خاصا باملتعاقد يصيبه لوحده أو يصيبه بشكل 

  .أشد جسامة من غريه من األفراد الذين يشملهم
  
   )2(یرمآثار تطبیق عملیة فعل األـ  2

ري أثرها املتمثلة يف مإذا توافرت مجيع الشروط السابقة أنتجت نظرية فعل األ
تعويض املقاول تعويضا كامال، يغطى مجيع األضرار اليت حلقته بسبب تدخل اإلدارة، 

  .وذلك مبا يكفل إعادة التوازن املايل للعقد
ب له ستجيتفتوفر الشروط يعطي احلق للمقاول يف طلب التعويض الكامل الذي 

ري وإال فإن له احلق يف اللجوء ماإلدارة مىت ثبت أن تصرفها الضار هو من قبيل فعل األ
ما حلقه من خسارة وما ،والتعويض الكامل يشمل عنصرين .إىل  القضاء بذات الطلب 

  .فاته من كسب
ويدخل ضمن العنصر األول النفقات اإلضافية نتيجة فرق السعر أو الرسوم 

ما فاته من كسب فيشمل املبالغ املالية  يأما العنصر الثاين أ .غريهاجور واجلديدة واأل
  . اليت  كان من حق املقاول احلصول عليها لو مل تتدخل اإلدارة بتصرفها املشروع

                                                                                                                                                                             
  . 35 ص،  سابقال رجعامل:  املويل عبد حممد عليـ  )1(
 : منهم فقهاءل ريماأل فعل نظرية آثار راجعـ  )2(

 . 797 ص سابق مرجع:  مهنا فؤاد حممدـ       
  . 194 ص،  سابق مرجع،  اإلدارة سلطة:   حلمي عمرـ       
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 :)1(ما جاء به القضاء اإلداري املصريكري مفالتعويض الكامل وفقا لنظرية فعل األ
أنه إذا مل يكن مقداره ...  توازن املايل للعقدإن القاعدة بالنسبة للتعويض على أساس ال" 

 متفقا عليه يف العقد فإن جهة اإلدارة ال متلك أن تستقل بتقديره بل يقدره قاضي العقد
واحملكمة إمنا تقدر هذا التعويض طبقا للقواعد املقررة يف القانون اإلداري يف هذا ... 

  : الشأن وهو يشمل عنصرين
تعاقد من خسارة، ويتضمن هذا العنصر املصروفات ما حلق امل: العنصر األول

وهذه املصروفات ختتلف باختالف األحوال وطبيعة التعديل  ،الفعلية اليت أنفقها املتعاقد
فإذا ما طالبت اإلدارة سرعة إجناز األعمال فإن ذلك قد يؤدي إىل الزيادة يف  .ونتائجه

  .يف أجور األيدي العاملةان مرتفعة أو زيادة مثالتكاليف على املتعاقد بدفع أ
كما ميكن أن يترتب على تعديل العقد أثناء تنفيذه خسائر متنوعة فيجب تقدير 
هذه اخلسائر ما دامت عالقة السببية قائمة بينها وبني اإلجراء الذي طلبت اإلدارة 

  .املتعاقدة معها اختاذه
حقه أن  منن أعتبارا بإات املتعاقد مع اإلدارة من كسب فما : العنصر الثاين

 ".الهيعوض رحبه احلالل من عمله ورأمس

  : نستنج من موقف القضاء هذا أن طرق حتديد التعويض الكامل هي ثالث
سلفا عن ) اإلدارة واملقاول(إذ قد يتفق الطرفان  د،حتديد التعويض يف العق ـ 1

 .)2(بهإبرام العقد على مبلغ التعويض الذي يدفع للمقاول عن األضرار اليت تكون حلقت 

ا أن يتفقا على موال يشترط أن يكون التعويض يف هذه احلالة كليا، بل جيوز هل
  . ـ حيقق مصاحلهماماحبسب  ـ قصر التعويض على جزء من الضرر

                                                        
  . 30/06/1957 يف املصري اإلداري القضاء حممكة حكمـ  )1(

  ص،  سابق مرجع:  امساعيل السيد مخيس أوردهـ       
 . 206 ص،  سابقال رجع، امل اإلدارة سلطة:  حلمي عمر:   راجعـ  )2(

 . 242 ص،  السابق مرجع:  علي حممد إبراهيمـ       
  . 584 ص سابقال رجعامل ، العامة األسس:  الطماوي حممد سليمانـ       
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إلدارة أن تشترط يف العقد إعفاءها كليا من مجيع األضرار الناجتة لغري أنه ال جيوز 
وألنه  العام طال ألنه خمالف للنظامري فمثل هذا الشرط إن وجد وقع بامعن فعل األ

يتعارض مع املبادئ العامة املقررة يف القانون اإلداري من ثبوت حق املتعاقد مع اإلدارة 
ضمن حقه يف التوازن تيف التعويض طبقا للنظريات السائدة يف نظام العقود اإلدارية اليت 

  .املايل لعقد
ري موذلك حني يكون فعل األالتعويض الكامل عن طريق التشريع  يتحددقد  ـ 2

حني أصدر املشرع الفرنسي قانونني يتعلقان  1940صادرا عنه، كما حدث يف سنة 
بفسخ العقود املربمة الحتياجات الدفاع الوطين، ونص يف كل منهما عن كيفية تعويض 

 .املتعاقدين الذي حلقهم ضرر  بسبب فسخ عقودهم طبقا للقانون

ق الطرفان حول تفال يف العقد وال يف القانون ومل يإذا مل ينص على التعويض  ـ 3
مبلغ حمدد، توىل القضاء هذه املهمة، وهو يقوم بذلك فهو يراعى ما حلق املقاول من 

نفقات غري متوقعة ما كان ليدفعها لوال حدوث اإلجراء اإلداري   هخسائر فعلية بصرف
 .املشروع

ط العقد، قبل التصرف كما يراعى ما فاته من كسب كان يستحقه طبقا لشرو
  .إلدارة املتعاقدةبه ااملشروع الذي قامت 

  التخلي عن قاعدة التعویض الكامل حاالتـ  3

ري يف حاالت ماستبعد جملس الدولة الفرنسي مبدأ التعويض الكلي عن فعل األ
  :استثنائية حمدودة حسب الفقه وهي

رب، أو بسبب وقف حالة إاء اإلدارة املتعاقدة لعقودها نتيجة ظرف احل ـ 1
القتال إذا اكتفى الس يف هذه احلالة بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي ترتب عن 

 .اعتبار ملا فات املتعاقد من كسب لو استمر يف التنفيذ نالفسخ ودو
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ه يف إحداث الضرر أو ئحالة اخلطأ املشترك فإذا كان املتعاقد مسامها خبط ـ 2
ولة ينقص من مقدار التعويض مبا يناسب مسامهة املتعاقد الزيادة فيه فإن قاضي جملس الد

 .يف الضرر

  .العدالةووكلتا احلالتني حبسب رأينا يفرضها املنطق 
فحالة احلرب حالة عامة يقع عبؤها على كل املواطنني فإذا كان املقاول املتعاقد 

اعفة فإنه أيضا جيب أال يستغل هذه الوضعية أو الظرف ملض هسر وحدخيمن حقه أال 
  .أرباحه

لية ؤرر لوحده فيجب أن يتحمل مسضن الضرر نتيجة خلطأ املتعاقد املأما إذا كا
من العدل أن يتحمل اخلسارة بقدر مسامهته يف اخلطأ وأال فخطئه وإن كان مسامها 

  .يستفيد من خطئه
  شرط المطالبة بالتعویضـ  4

املتعاقد  ح هو منريمإذا كان األثر الرئيسي املترتب على تطبيق نظرية فعل األ
املتضرر من تصرف اإلدارة املشروع تعويضا كامال يشمل ما حلق به من ) املقاول(

  .ه من كسباتخسارة وما ف
فإن ترتيب هذه النتيجة مرهون بضرورة استمرار املتعاقد ،إذا كان األمر كذلك 

  .مع اإلدارة يف تنفيذ األشغال موضوع العقد ما دام ذلك ممكنا) املقاول(
لقاعدة أن تصرفات اإلدارة اليت تؤدي إىل تطبيق نظرية الظروف الطارئة، فا

اليتولد عنها إعفاء املقاول من مواصلة تنفيذ التزاماته بالرغم من الصعوبات اليت يالقيها 
ىل حد جتعل مواصلة التنفيذ إهذه الصعوبات  مةساج تإال إذا وصل .يف سبيل ذلك
  .املتعاقد من مواصلة التنفيذ يوة القاهرة اليت تعفكون أمام نظرية القنمستحيال فهنا 

يف التنفيذ أساسه هو ارتباط عقد األشغال العامة ) املقاول(وقاعدة استمرار املتعاقد 
  .باملرفق العام وألن املتعاقد كما سبق القول هو معاون لإلدارة يف تسيري املرفق العام
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يتوقف عن الوفاء بالتزاماته ومواصلة وعليه فال حيق للمقاول املتعاقد مع اإلدارة أن 
األشغال، حتت ذريعة تدخل اإلدارة بإجراءات إدارية ترتب عنها اإلخالل بإحدى 

  .يف سبيل حتقيق املصلحة العامة" املعاونة"بل عليه أن يواصل  .التزاماا جتاهه
غم الستمرار يف تنفيذ العقد من قبل املقاول بالراوتترتب نتائج على قاعدة ضرورة 

املشروع تتمثل هذه النتائج خاصة يف اإلدارة  تصرفواجهته جراء  اليتمن الصعوبات 
  :يف

الذي يتوقف عن مواصلة تنفيذ التزاماته العقدية يعرض ) املقاول(إن املتعاقد ـ 
 .)الغرامات التأخريية خاصة(نفسه لتوقيع العقوبات التعاقدية 

اماته بل استمر يف املعاونة يف تسيري جيوز للمتعاقد الذي مل يتوقف عن تنفيذ التز
املرفق العام، أن يطلب إعفاءه من الغرامات التأخريية مىت تأخر يف التنفيذ بسبب 

 .الصعوبات اليت القاها واملترتبة عن تصرف اإلدارة املتعاقدة

ال يستطيع املقاول املتعاقد الذي توقف عن تنفيذ التزاماته العقدية بسبب ـ 
ري، أن يطالب بالتعويض، ألنه قد عطل احلكمة من ماملشكلة لفعل األتصرفات اإلدارة 

ا وقد أوقف هو هذا السري فال ممنح التعويض وهي استمرار سري املرفق العام بانتظام، أَ
 .جدوى من منح التعويض

  الفرع الثالث
  نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة 

عند تنفيذ ) املقاول(مصادفة املتعاقد  يقصد بنظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة
األشغال موضوع العقد، لصعوبات مادية، مل يتوقعها، ومل يكن من املمكن توقعها عند 
إبرام العقد، يكون من شأا زيادة التكاليف عن احلد املقرر، مما جيعل تنفيذ العقد 

  .)1(اقمره

                                                        
 : املثال سبيل على املتوقعة غري املادية الصعوبات نظرية تعريف راجعـ  )1(
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نفيذ األشغال حمل العقد فإطار تطبيق هذه النظرية إذن هو مواجهة املقاول أثناء ت
وذات طابع استثنائي مما ال ميكن توقعه، ويكون )  غري اقتصادية (ه لصعوبات مادية حبت

الذي يستدعى  ئمن شأا أن جتعل تنفيذه للعقد مرهقا لزيادة تكلفته بشكل كبري الش
تدخل اإلدارة املتعاقدة صاحبة املشروع، جلرب تلك األضرار وذلك بتعويضه تعويضا 

امال حىت يستمر يف تنفيذ التزاماته، ويستمر بالتايل املرفق العام يف السري بانتظام  وعلى ك
  .وجه حسن

إىل القضاء  ـ كأغلب نظريات القانون اإلداريـ ويعود أصل هذه النظرية 
صف ناإلداري، وهي من أقدم النظريات اليت استخلصها جملس الدولة الفرنسي يف ال

د جمال تطبيقها يف عقود األشغال العامة على وجه جتعشر واألول من القرن التاسع 
اخلصوص غري أنه ال يوجد مانع من تطبيقها يف كافة العقود اإلدارية األخرى مىت 

  .)1(توافرت شروطها
د األشغال العامة، قد تطرأ عليه صعوبات مادية استثنائية مل يكن قفتنفيذ ع

تنفيذ أكثر إرهاقا على املقاول املتعاقد، ويصبح باإلمكان توقعها وبالتايل تقديرها وجتعل ال
ضه  اإلدارة صاحبة املشروع عن الفرق بني السعر املتفق عليه يف العقد ومن العدالة أن تع

  .بني السعر الذي حتمله فعالو،والذي يعترب السعر العادي 
 )2(وقد طبق القضاء اإلداري هذا املبدأ يف البداية على أساس أن تلك هي النية

  .العقد، وبالتايل فأساس النظرية هي نيتهما املشتركة لطريف

                                                                                                                                                                             
 . بعدها وما 203ص،  سابقال رجع، امل...  العقد تنفيذ:  خليفة املنعم عبد العزيز عبدـ       
 . بعدها اوم 649 ص،  سابقال رجع، امل...  العامة األسس:  الطماوي حممد سليمانـ       

- GEROGES. VIDEL :  Op. Cit.  P 229.  

  :  دلوباديري:  راجعـ  )1(
 - DELAUBADER :  Traite élémentaire de droit ,…  Op. Cit.  P  314.  

  . متوقعة الغري املادية الصعوبات نظرية أساس يف راجعـ  )2(
 . بعدها وما 277ص،  سابقال رجعامل ،  ... اإلدارية العقود:  جعفر سنأـ       

   .  بعدها وما 329 ص،  سابق مرجع:   علي حممد إبراهيمـ          



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 216

جزأ من النظام تالي اإال أن القضاء  ختلى عن هذا األساس وجعل تطبيقها جزء
القانوين للعقود اإلدارية يطبقها يف مجيع احلاالت اليت تتوفر فيها شروطها دون االستناد 

  .تفاقي مسبقإإىل أساس 
استبعادها، أي شرط  باء العقد على شرط صريح ها بالرغم من احتوبقبل وط

يقضى بتحمل املقاول خماطر التنفيذ أيا كانت طبيعة األرض أو الصعوبات اليت يصادفها 
أثناء التنفيذ وفسر جملس الدولة ذلك بأن الصعوبات املقصودة يف العقد هي الصعوبات 

فإن للمقاول احلق يف املطالبة  العادية، أما بالنسبة للصعوبات الغري عادية أو االستثنائية 
   .)1(بالتعويض عنها رغم الشرط املوجود يف العقد

لذلك فإن الرأي الراجح يف الفقه خبصوص أساس التعويض بناء على نظرية 
الصعوبات املادية غري املتوقعة هو ذلك الذي يرجعه إىل اعتبارات العدالة، والطبيعة الذاتية 

صلحة العامة من ضرورة استمرار سري املرفق العام من واجب ملاللعقود اإلدارية وما متليه 
تعويض املقاول املتعاقد مع اإلدارة إذا صادفته صعوبات مادية غري متوقعة، وأصبح معها 

  .استمراره بتسيري املرفق العام مرهقا
فالتعويض هنا يصبح الزما ملواجهة النتائج اليت تترتب عن تلك الصعوبات الغري 

ن نؤيد هذا الرأي ألنه ليس من العدل ترك املقاول لوحده يف مواجهة وحن .متوقعة
الصعوبات االستثنائية الغري متوقعة، ملا يف ذلك من خطورة على حسن واستمرار سري 

  .املرفق العام
وتدل اإلدارة أمام مواجهة املقاول لصعوبات مادية غري متوقعة، ال يكون خ

دخلها بالتكفل كلية بتحمل تلك تالنامجة عنها، بل يكون باملسامهة فقط يف حتمل األعباء 
األعباء، وذلك بأن تدفع اإلدارة صاحبة املشروع إىل املقاول مبلغا إضافيا عن املتفق عليه 

  .يغطى كل التكاليف اليت أنتجتها  تلك الصعوبات
                                                        

  . متوقعة الغري املادية الصعوبات نظرية أساس يف راجعـ  )1(
 . بعدها وما 277ص،  سابقال رجعامل ،  ... اإلدارية العقود:  جعفر سنأـ       

   .  بعدها وما 329 ص،  سابق مرجع:   علي حممد إبراهيمـ          
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وهذا ما جيعل هذه النظرية ختتلف عن نظريات متشاة أنشأها القضاء اإلداري 
  .ها الستعادة التوازن املايل للعقد اإلداريقبويط

الذي فسببها املتمثل يف الصعوبات املادية خيتلف عن سبب نظرية الظروف الطارئة 
 ال تقتصر اإلدارة الىتالصعوبات االقتصادية والسياسية كما خيتلف من حيث نتائجها هو 

  .على املسامهة يف حتمل األعباء وإمنا يف تعويضها كاملة
اإلدارة صاحبة  نري هذه األخري اليت تشترط أن تكومتلف عن نظرية فعل األختكما 

  .)1(اقتصاديات العقد قلباملشروع هي املتسببة يف اإلجراء الذي 
وختتلف أخري عن نظرية القوة القاهرة اليت يشترط لتطبيقها أن يكون من شأن 

ت املادية الغري ية الصعوباالظرف القاهر أن جيعل من تنفيذ العقد عمال مستحيال، أما نظر
الستمرار يف تنفيذ االلتزامات العقدية يبقى ممكنا، ولكنه مرهقا او يمتوقعة فإن املض

   :ومكلفا وعليه فمن أجل تنفيذ نظرية الصعوبات املادية ينبغي توفر شروط
  وط تطبیق نظریة الصعوبات المادیةشرـ   1

توقعة وبالتايل منح احلق للمقاول نظرية الصعوبات املادية غري امل تطبيق مناطإن 
واملتعاقد مع اإلدارة احلق يف املطالبة بالتعويض الكامل عن األعباء اليت حلقت به جراء 

   :)2(هذه الصعوبات هو توفر شروط تتمثل يف
يشترط أن تكون طبيعة الصعوبات  : صعوبة مادیة استثنائیةلمواجھة تنفیذ العقد أ ـ 
يف أغلب احلاالت إىل ظواهر طبيعية تتعلق  عه وهي ترجتة حبت املقاول ماديفاليت صاد

باألراضي اليت تنفذ عليها األشغال العامة، كأن تكتشف أعمال احلفر على وجود طبقات 

                                                        
 : من كل راجعـ  )1(

 - DELAUBADER :  Traite …. , Op.Cit.   P 314. 
 .651 ص،  سابقال رجع، امل أساسه األسس:  الطماوي حممد سليمانـ      
  . 310 ص،  سابقال رجعامل:   علي حممد إبراهيمـ      

 : النظرية تطبيق شروط يف راجعـ  )2(
  . بعدها وما 270 ص،  سابقال رجعامل ،  اإلدارية لعقودا:   جعفر أنسـ       
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صخرية مل تكن متوقعة حبسب الدراسات مثال، أو وجود خزانات مياه جوفية وأحيانا 
ناة خاصة مثال حتت األرض كاكتشاف ق،تكون هذه الصعوبات املادية من فعل الغري 

ذلك أا ليست .تزداد ملواجهتها  هوغريها من الظواهر اليت تصادف التنفيذ وجتعل تكاليف
جمرد عقبات عادية من النوع املألوف وبالتايل يكون املقاول قد وضعها يف حسبانه بل 

جه وهو ما يستنت ،هي عقبات غري عادية استثنائية ال ميكن للمقاول احلريص توقعها
  .قاضي املوضوع يف كل حالة على حده

حىت ميكن للمقاول  : عدم توقع المقاول المتعاقد للصعوبة المادیة االستثنائیةب ـ 
طلب التعويض الكامل طبقا هلذه النظرية، جيب أن يكون ما صادفه من صعوبات مادية، 

تبصر الذي يكون أمر غري متوقع ليس بالنسبة له بالذات، وإمنا بالنسبة للرجل العادي امل
  .يف موقعه

ت املقاول فذه العقبة اليت صادهلأما إذا كان هناك ما يدفع لتوقع مصادفه التنفيذ 
عد تقصريا منه وإمهاال وعدم يه ذلك، فإن ذلك هناملتعاقد، إال أنه هو بالذات مل يتبادر لذ

إلدارة قد إذ كان عليه أن يتحرى األمر جيدا، ما دامت ا. وليته لوحدهؤتبصر يتحمل مس
قامت بالتزامها بتمكينه من كل ما ميكن أن يساعده على معرفة ظروف تنفيذ العقد 

  .بشكل تام
أما إذا كان عدم توقعه ملا حدث يعود إىل اإلدارة صاحبة املشروع اليت مل متكنه مما 

 ،تسلم له مثال كافة الوثائق املتعلقة باملشروعمل يساعده على اكتشاف ذلك، كما لو 
لزمها بذلك املشرع، حيث عليها أن تسلمه كل اخلرائط والرسومات والتصاميم كما ي

شرط عدم التوقع متوفرا وبالتايل تطبق  يعتربالة احلففي مثل هذه . املتعلقة باملشروع
  .نظرية الصعوبات املادية الغري متوقعة

 إن مصادفة صعوبات مادية استثنائية :أن یترتب عن الصعوبات المادیة ضررج ـ 
لعقد اليؤدي وبشكل آيل أو تلقائي إىل ل هغري متوقعة من قبل املقاول أثناء تنفيذ
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استحقاق التعويض، وتطبيق النظرية، بل جيب أن يترتب عن هذه الصعوبات ضرر يلحق 
  .باملقاول

أمكنة تفادي هذا الضرر، أو  الصعوبات، أو هذهأما إذا مل يلحق أي ضرر نتيجة 
نه يف كل هذه احلاالت ال جمال لتطبيق نظرية الصعوبات دون أية تكاليف فإ هواجه

  .املادية االستثنائية
ب املقاول املتعاقد، وذلك بغض يفأساس استحقاق التعويض هو الضرر الذي يص

باستثناء العقود اجلزافية اليت كما . سيطا أو ضررا جسيمابالنظر عما إذا كان ضررا 
ففي هذه العقود . ابل العمل املطلوب أو احملددأسلفنا يتحدد فيها الثمن بشكل إمجايل مق

فإنه يشترط لتطبيق النظرية وبالتايل احلق يف التعويض الكامل، أن يكون الضرر الذي حلق 
ىل قلب اقتصاديات العقد، وهي النقطة اليت تلتقي فيها إباملقاول ضررا جسيما يؤدي 

  .)1(هذه النظرية مع نظرية الظروف الطارئة
  ق نظریة الصعوبات المادیة االستثنائیةأثر تطبیـ   2

  :يترتب على توافر شروط تطبيق نظرية الصعوبات املادية الغري متوقعة نتائج هي
تنفيذ العقد، وذلك كما هو ىف استمرار املقاول رغم هذه الصعوبات اء وبقـ 

 ري والظروف الطارئة اليت ال جتيز للمقاول التحلل منمالشأن يف حال نظرييت فعل األ
بدأ من املبادئ اليت مب خمالالتزاماته العقدية، ألن التوقف عن التنفيذ جتعل من املقاول 

فق العامة واملتمثل يف ضمان استمرار وحسن سري املرفق العام مما يعرضه احتكم سري املر
وحيرمه من التعويض الذي هو مقرر أصال حلماية هذا املبدأ ولتحقيق ملصلحة  ةلءللمسا
 .   العامة

إذا كان التوقف عن تنفيذ األشغال لسبب الصعوبات املادية الغري متوقعة، يعرض و
املقاول للجزاءات فإن جمرد التأخري يف التنفيذ الذي يترتب عنه توقيع الغرامات التأخريية، 

                                                        )1(  -  DELAUBADER :  Traite … , Op. Cit.  P 315. 



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 220

قد يكون مصادفة هذه الصعوبات الغري متوقعة سببا إلعفاء املقاول من هذه الغرامات 
  .نية احملددة للتسليممىت جتاوز املدة الزم

ومن آثار توفر شروط تطبيق نظرية الصعوبات املادية  : مب دأ التع ویض الكام ل   ھ ـ  ـ    
غري املتوقعة هو حق املقاول املتعاقد يف احلصول على تعويض كامل مقابل ما حتمله مـن  

 ئكبدها نتيجة ذلك، والجيـز تنفقات ملواجهة تلك الصعوبات وجلرب كافة األضرار اليت 
د مساعدة أو مسامهة جزئية من اإلدارة للمقاول، بل جيب أن تدفع للمقـاول مبلغـا   جمر

ستعمال إإضافيا عن املبلغ املتفق عليه، وذلك حتقيقا حلقه يف التوازن املايل للعقد يف إطار 
  .نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة

  الفصل الثاني
  األشغال العمومیةعقد  التزامات مقاول 

إعتبار عقد األشغال العامة ـ يف جمال إجناز األشغال ـ وسيلة اإلدارة الشك أن 
لتنفيذ مشروعاا، وحسن تسيري مرافقها دف حتقيق النفع العام، كل ذلك يلقي بضالله 
على تكييف وضع املقاول يف نطاق هذا العقد، ألن املتعاقد ـ كما أسلفنا ـ يعترب 

ه يف العقود ضعم موضوع العقد، وهو ماجيعل من ومعاونا لإلدارة يف تسيري املرفق العا
  .اإلدارية بشكل عام، وضعا خمتلفا عن وضع املتعاقد يف نطاق أحكام القانون اخلاص

ذلك ان غاية إبرام العقد يف القانون اخلاص ختتلف عنها يف القانون العام، أين 
يت يتحملها املتعاقد يكون اهلدف من ذلك هو حتقيق النفع العام، مما جيعل اإللتزامات ال

أشد صرامة من تلك اليت تقع على عاتقه يف القانون ) املقاول يف موضوعنا ( مع اإلدارة 
إذ باإلضافة إىل اإللتزامات اليت ينص عليها العقد صراحة، هناك إلتزامات . )1(اخلاص

  .هلاتثال أخرى يفرضها القانون وخمتلف النصوص اليت جيب على املقاول املتعاقد اإلم
والتعاقد مع اإلدارة بشكل عام، مبا يف ذلك عقد الأشغال العامة يفرض واجبـات  

  .)2(على املتعاقد أن ينفذها

  .192املرجع السابق، ص ... املبادئ العامة :  حممد سعيد حسني أمني :  أنظرـ  )1(                                                        
   : إلتزامات املقاول املتعاقد مع اإلدارة عند كل من راجعـ  )2(
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فباإلضافة إىل اإللتزام الرئيسي املتمثل يف القيام بالعمل املتعاقد عليه، فهو يفرض 
ا دام األمر تبعية أو تكميلية عليه القيام ا حىت ولو مل ينص عليها العقد م اتعليه إلتزام

  .يتعلق بعقد ذو طبيعة إدارية
غال العامة باملصلحة شفهذه اإللتزامات واجبة اإلحترام على أساس تعلق تنفيذ األ

العامة، وبالرغم من أنه من الصعب حصر إلتزامات املقاول يف تنفيذ عقد األشغال العامة 
  :إال أننا سنحاول التطرق ألبرزها يف نظرنا من خالل مبحثني 

  .إلتزامات املقاول بالتنفيذ الشخصي للعقد: اول يف األول نتن
  .اإللتزام بتسليم األشغال يف املدة احملددة: ونتناول يف الثاين 

  المبحث األول
  اإللتزام بالتنفیذ الشخصي للعقد

قبل أن نفصل يف إلتزام املقاول بالتنفيذ الشخصي، رأينا أنه من الضروري أن نشري 
قل إللزاماته التكميلية يف عقد األشغال العامة، إذ عليه أن يويف بالذكر ويف مطلب مست

بالتزاماته التعاقدية كأي طرف متعاقد وذلك وفقا لشروط العقد، وهو يف ذلك الخيتلف 
 . عن غريه من املتعاقدين، سواء يف إطار القانون العام أو يف عقود القانون اخلاص

ن شروط والتزامات، ألن مصادر ويبقى اإلختالف فقط فيما يتضمنه كل عقد م
إلتزامات املقاول املتعاقد ترجع قبل كل شئ إىل العقد، ولكن ليس العقد وحده بل إن 

باإلدارة بعقد إداري، فإنه يتحمل إلتزامات أخرى جتد مصدرها يف  امرتبط تهاملقاول بصف
يه أن يلتزم ا، وكذلك ، ويف اللوائح التنظيمية وأوامر اإلدارة اليت علالنصوص القانونية اآلمرة
  .كل الوثائق املتصلة بالعقد

  

                                                                                                                                                                             
ومـا  . 97، ص 1958، مكتبة ألجنلو املصرية، 1، ط2النظرية العامة يف العقود اإلدارية، ج:  عبدالعال  حسني درويش ـ     

  .بعدها
  .147، ص 2009الصفقات العمومية يف اجلزائر ، جسور للنشر، اجلزائر :  عمار بوضيافـ      

- JEAN MARIE AUBY et P. BON : Op Cit, P 125. 
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  المطلب األول
  اإللتزامات التكمیلیة للمقاول

من بني إلتزامات املقاول املتعاقد مع اإلدارة، تلك اإللتزامات اليت أشرنا إليها يف 
ى الدارة املتعادة صاحبة املشروع علاثنايا حبثنا خالل القسم األول أثناء تناولنا لسلطات 

نية يف تنفيذ العقود بالنسبة للطرفني، القاول املتعاقد، كواجب التنفيذ وفقا ملبدأ حسن امل
ألن كافة العقود ختضع ألصل عام من أصول القانون، هو واجب التنفيذ مبا يقتضيه 

  .حسن النية
كذلك واجب املقاول يف التنفيذ بتوجيهات وتعليمات اإلدارة يف إطار ممارستها 

  .بةلسلطة الرقا

اخلضوع لألوامر املصلحية اليت تصدرها اإلدارة صاحبة املشروع من خالل  اكذو
مندوببها وممثليها املوكل إليهم ذلك مىت صدرت وفقا للقانون واستوفت الشروط 

  .الالزمة لذلك وفقا ملا فصلناه يف موضعه
وجيب على املقاول تنفيذ األشغال بطريقة صحيحة وسليمة، حسب املواصفات 

  .يفيات املنصوص عليها يف العقد، وما تتضمنه دفاتر الشروط اخلاصةوالك
كما يلتزم املقاول بتقدمي الضمانات وهو اإللتزام الذي حرص املشرع اجلزائري 
على تأكيده بالنسبة لصفقات األشغال العمومية، حيث جاء يف املرسوم الرئاسي املتضمن 

ن حترص على إجياد الضمانات الضرورية أ" تنظيم الصفقات أنه على اإلدارة املتعاقدة 
  . )1("اليت تتيح أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة 

ملزم بتقدمي " وقبله يف دفتر الشروط اإلدارية العامة ذكر امبشرع بأن املقاول 
الضمان الذي حيدد بدفتر الشروط وهو يكفل حسن تنفيذ الصفقة، وحتصيل املبالغ 

  .)2(ذمة املقاول لصاحل اإلدارة الناشئة عنها واليت تعترب دينا يف
                                                        

  .10/236املرسوم الرئاسي رقم من ) 92(املادة راجع ـ  )1(
  .1964من دفتر الشروط اإلدارية العامة ، اجلزائر  6و  1الفقرة ) 11(املادة راجع ـ  )2(
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ونظرا ألمهية اإللتزام بتقدمي ضمان حسن تنفيذ الصفقة، فقد جعله املشرع 
حيضى باألسبقية يف إختيار " اجلزائري عامل تفضيل يف إختيار املتعاقد مع شخص أجنيب 

  .)1(... "املتعاملني املتعاقدين األجانب من يقدم منهم أوسع الضمانات 

لى التشريع اجلزائري هو اإلختالف يف النسبة املأوية مبلغ الضمان ما وما يالحظ ع
واملرسوم الرئاسي املنظم  %10و  3بني دفتر الشروط اإلدارية العامة الذي حيددها بني 

تدخل املشرع  بوهو ما يستدعي وجو %10و  5للصفقات العمومية الذي جيعلها بني 
  .باره النص األقدم تارخييالتعديل دفتر الشروط اإلدارية العامة باعت

وتكمن أمهية الضمانات باعتبارها إحتياط مايل يوضع حتت تصرف اإلدارة 
  .يف األوضاع احملددة قانونا تهبإمكاا مصادر

هذه األموال هي أساسا لضمان حسن تنفيذ األشغال، وضمانا للتسبيقات املالية 
  .اليت يستفيد منها املقاول من قبل اإلدارة املتعاقدة

لزم اإلدارة احلرص على حتصيل هذه املبالغ فإمنا ذلك لضمان حسن  أ واملشرع إذ
  .سري املرفق العام

وحتدد هذه الضمانات من حيث أنواعها وكيفيات حتصيلها وكذلك إسترجاعها، 
  .بواسطة دفاتر الشروط والنصوص العقدية وذلك طبقا للتشريعات املعمول ا

يف املادة " الضمان " روط العامة اجلزائري موضوع ويف هذا الشأن تناول دفتر الش
  .منه اليت تنص على أحكام رد الضمان) 48(السابق اإلشارة إليها، وكذلك املادة ) 7(

كما خصص هلا املرسوم الرئاسي املتضمن قانون الصفقات العمومية القسم الرابع 
صيلها، وأخريا زمن من الباب الرابع، حيث بني أنواعها ونسبها وكيفية تأسيسها أو حت

  .)2(وكيفية إسترجاعها

                                                        
  .10/236املرسوم الرئاسي رقم  من) 94/3(املادة راجع ـ  )1(
  .املعدل واملتمم  10/236املرسوم الرئاسي رقم  وما بعدها من) 92(املادة راجع ـ  )2(
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وهي عموما تتمثل يف مبالغ لضمان الصفقة، ومبالغ الضمان بالنسبة للمقاول 
  :األجنيب، مث مبالغ الكفالة وتتمثل خاصة يف 

حيث يلتزم املقاول املتعاقد بتقدمي مبلغ الكفالة الذي : ـ كفالة حسن التنفيذ 
من مبلغ الصفقة وذلك حبسب  %10ومتتد إىل  %5حدده املشرع بنسبة التقل عن 

  .)1(خلدمات الواجب تنفيذهااطبيعة وأمهية 

التنازل عن هذه الكفالة ) صاحبة املشروع ( غري أنه أجاز لإلدارة املتعاقدة 
وإعفـاء املقاول من تقدميها مىت كان أجل التنفيذ اليتجاوز الثالثة أشهر، ورمبا كان 

اءات اإلدارية على املقاول حىت يشرع يف التنفيذ رحبا ذلك تفاديــا لتعقيد اإلجر
ع نوللوقت، مث أن األشغال اليت اليتطلب إجنازها أكثر من ثالثة أشهر غالبا ما تكون ال

  .البسيط اليت يتحكم املقاولون يف إجنازها
من قانون ) 63(واليت يستفيد منها املقاول طبقا للمادة :  كفالة رد التسبيقاتـ 
لعمومية، فاملقاول املتعاقد الميكن أن يتلقى تسبيقات على األشغال اليت سوف الصفقات ا

نجزها إال إذا كان قد أودع مبالغ الكفالة الذي حيدده العقد لدى بنك معتمد لذلك، إذ ي
الميكن لإلدارة صاحبة األشغال أن تصرف أموال عامة لشخص دون أن تكون بيدها 

ا هلال، ففي حال عدم تلقيها للخدمات، فيمكن ضمانات كافية بعدم ضياع تلك األمو
  .مصادرة أموال الكفالة مقابل ما حصل عليه املقاول

هذه بعض اإللتزامات التكميلية اليت على املقاول التقيد ا، إىل جانب إلتزامه 
  .الرئيسي بتنفيذ األشغال حمل العقد شخصيا

  المطلب الثاني
  مدلول التنفیذ الشخصي

د اإلدارية بشكل عام ومنها عقد األشغال العامة إىل قواعد خيضع تنفيذ العقو
أي أن شخصية ،هي إلتزامات شخصية و حتكمها، ومنها إلتزامات املتعاقد مع اإلدارة

                                                        
  .املعدل واملتمم  10/236املرسوم الرئاسي رقم  من) 10(املادة  رأنظـ  )1(
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" باإلعتبار الشخصي "عقد، وهو ما يعرب عنه لاملتعاقد متثل عنصرا جوهريا يف إبرام اا
صفاته اليت تكون حمل إعتبار املتعاقد الذي يعين اإلعتداد بشخصية املتعاقد أو بصفة من 

  .اآلخر
واحلقيقة أن فكرة اإلعتبار الشخصي ليست مقصورة على العقود اإلدارية، إذ أن 
هلذه الفكرة أثرها يف جمال العقود املدنية أيضا، كعقد املقاولة مثال أو عقد اهلبة وعقد 

ه أو املودع حمل إعتبار الوديعة وغريها، حيث يكون الطرف اآلخر املقاول أو املوهوب ل
  .أساسي لدى املتعاقد اآلخر

بل قد يكون اإلعتبار الشخصي حمل إهتمام كل أطراف العقد كما هو الشأن 
  .)1(بالنسبة لعقدي شركة التضامن أو عقد الوكالة

غري أن لفكرة اإلعتبار الشخصي يف العقود اإلدارية أمهية خاصة وذلك إلرتباط 
عامة وهي تعد من األفكار األساسية سواء فيما يتعلق باختيار هذه األخرية باملرافق ال
  .وهو ما يدفع بالسؤال عن مضمون هذه الفكرة وعن نتائجها. )2(املتعاقد أو تنفيذ العقد

  الفرع األول
  فكرة اإلعتبار الشخصي في العقدمضمون 

هذا الصدد تزداد أمهيتها يف عقد األشغال العامة إلتصاله الوثيق باملرفق العام، ويف 
اإللتزام بقاعدة اإلعتبار الشخصي اليكون بدرجة واحدة بالنسبة  )3(يرى بعض الفقهاء

لكل العقود اإلدارية، بل أن ما حيدد هذه الدرجة هو مدى صلة العقد، وبالتايل املتعاقد 
باملرفق العام، حيث تزاد درجة إاللتزام بقاعدة اإلعتبار الشخصي كلما كانت صلة 

ملرفق العام شديده، وتكون هذه الصلة يف أوجها بالنسبة لعقد اإلمتياز أين يبدو املتعاقد با

                                                        
  .333املرجع السابق، ص  :  إبراهيم حممد علي: أنظر ـ  )1(
  .396، املرجع السابق، ص ...األسس العامة : سليمان حممد الطماوي : أنظر ـ  )2(

-  GEORGES VIDEL : Op Cit , P 23 )3(  -  JEZE  :  Contrats Administratifs, T2, 1932, P 214. 
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الطابع الشخصي واضحا، حيث أن سري املرفق حمل اإلمتياز يعتمد بصفة أساسية على 
  .الصفات الشخصية للمتعاقد

غري أن هذا الرأي ليس حمل إمجاع بني الفقهاء القائلني بأن فكرة اإلعتبار 
دورا أساسيا يف كل العقود اإلدارية دون متييز، ويعتمدون يف ذلك على الشخصي تلعب 

عدم وجود ما يثبت إعطاء املشرع او القضاء أمهية خاصة للقاعدة يف جمال عقد اإلمتياز 
  .)1(دون غريه من العقود األخرى

ونرى حنن من جانبنا أن اإلعتبار الشخصي يلعب دورا هاما يف جمال كافة عقود 
خاصة وان التنفيذ الشخصى ىف هذا املقام ظرا لصلة هذه العقود باملرافق العامة، اإلدارة، ن

اليقصد به التنفيذ املادى للعقد من طرف املتعاقد بقدر ما يعىن مسئوليته الشخصية عن 
  التنفيد

فأصدر أحكاما ،املشرع اجلزائري على تأكيده هذه الفكرة أو القاعدة وقد حرص 
فنص قانون تنظيم الصفقات  )2(تشريعات أجنبية أخرى ، وهذا شأن هامضمو ققحت

على وجوب إمتالك املقاوالت اليت تعمل يف جمال األشغال  )3(العمومية يف أحد ملحقاته
العمومية لشهادة التخصص والتصنيف املهين، كما ألزم قانون الصفقات العمومية ذاته 

عها وذلك عن طريق اإلستعالم على اإلدارة املتعاقدة أن تتحرى حسن إختيار املتعاقد م
على املترشحني للتعاقد لدى خمتلف اجلهات واملؤسسات السيما املؤسسات املالية أو 
املمثليات اجلزائرية باخلارج حني يتعلق األمر مبقاول أجنيب، أما بالنسبة للمقاولني 

ة مسك بطاقي" ويف هذا اإلطار أوجب على كل جهة إدارية متعاقدة أن . )4(الوطنيني

                                                        
  .368املرجع السابق ، ص :  هارون عبد العزيز اجلمل: أنظر ـ  )1(

-  DELAUBADERE  : … Contrats Administratife , T1, Op Cit, P 104. 
واملعـدل   1998وما بعدها من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات لسـنة  ) 14(التشريع املصري املادة أنظر ـ  )2(

  .واملتمم
  .1993نوفمرب  28الصادر يف  93/289امللحق الذي تضمنه املرسوم التنفيذي رقم ـ  )3(
  .236 – 10وما بعدها من الرسوم الرئاسي   38أنظر املادة ـ  )4(
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وطنية للمتعاملني، وبطاقية قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة، وحتني 
  .)1("بانتظام 

وأجرب املشرع على كل مقاول يترشح للتعاقد أن يقدم شهادة التخصص اليت تعترب 
وقد إعتربهـا املشـرع تنظيميـة نظـرا      )2(وثيقة تنظيمية عند كل إلتزام باشغال البناء

  .)3(ها واملعلومات اإلجبارية اليت جيب أن حتتوي عليهاإلجراءات إستصدار
وقد قرر عقوبات على كل مقاول يقدم معلومات مغلوطة، أو يـزور يف بيانـات   

  .)4(يقدمها للحصول على هذه الشهادة
وواضح أن الغاية من فرض هذه األحكام هو التعريف الدقيق وية املقاول من 

ن حيث مدى كفايته املالية ومقدرته الفنية ومسعته أجل معرفة صفاته املهنية الشخصية م
  .يف السوق، وجنسيته إن كان أجنبيا

واهلدف من وراء كل هذا هو متكني اإلدارة من إختبار مقاول يستطيع تنفيذ 
  .املشروع بشكل حيقق ما يصبوا إليه املرفق العام من خالل إجنازه

فإن املشرع  ،غال العامةيف إختيار مقاول األشالشحصى وتأكيدا على اإلعتبار
اجلزائري قد أكد على بعض اإللتزامات بالرغم من أا الحتتاج إىل النص عليها باعتبارها 

  :تتولد على إعتبار املقاول معاونا لإلدارة يف تنفيذ املرفق العام حمل األشغال ومنها مثال 
بذملك املكلف  ـ إلتزام املقاول باختيار حمل إقامة يكون جماورا لألشغال وأن يعلم

يوما من تاريخ تبليغه بتوقيع  15يف أجل اليتعدى ) املهندس ( بالرقابة من قبل اإلدارة 
  .)5(الصفقة

                                                        
  .1964من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري ) 10(أنظر تفصيل املادة ـ  )1(
  .07/04/2005الصادر بتاريخ  05/114نون الصفقات العمومية الذي نضمه املرسوم التنفيذي رقم من قا) 03(املادة ـ  )2(
  .اليت حتدد البيانات اليت جيب أن تتضمنها شهادة التخصص 05/114من امللحق باملرسوم التنفيذي رقم ) 04(املادة ـ  )3(
  . 05/114من املرسوم التنفيذي رقم ) 25(املادة ـ  )4(
  .من دفتر الشروط العامة اإلدارية اجلزائري)  2و  10/1(املادة  أنظرـ  )5(
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والغرض من هذا اإللتزام هو السماح لإلدارة بإمكانية إبالغ املقاول بكل جديد 
 ومتكينه من العلم بكل ما تصدره اإلدارة من أوامر وما تتخذه من إجراءات حىت يتسىن

  .له تنفيذها أو الطعن فيها
يف املدة احملددة فإن )اختيار حمل اقامة(ويف حالة عدم إمتثال املقاول هلذا اإللتزام 

مكتب البلدية مقر األشغال يعترب حمل إقامة حكمية بالنسبة للمقاول، يعترب كل قرار بلغ 
  للمقاول تبليغا صحيحا وينتج أثرهإليه قد بلغ 

  :)1(نسيالفرالتشريع ام قد تضمنها واملالحظ أن ذات األحك

ـ إلتزام املقاول باختاذ موطن خمتار جبوار األشغال بعد إستالمه النهائي لألشغال 
وإعالم املهندس املكلف بالرقابة بأي تغيري هلذا العنوان حىت ميكن تبليغه بكل مستجد، 

ة، بعكس وهذا ما أقره املشرع اجلزائري، وكذا الفرنسي يف كراسيت الشروط العام
الذي يكتفي إلزام املقاول بالتواجد داخل إقليم الوطن حىت وإن  )2(يصراملشرع امل

  "للجوار" كانت مسألة جماورة األشغال مسألة يصعب حتقيقها، إذا أخذت باملعىن احلريف 
إال أن املقصود هو ضرورة التواجد يف مكان معلوم قريب من املشروع أو موقع األشغال 

الإدارة اإلتصال باملقاول، وحىت يشرف هو شخصيا على تنفيذه، حىت يسهل على 
خاصة إذا رأينا تدرج املشرع اجلزائري يف التأكيد على حضور املقاول لعملية التنفيذ 

الجيوز للمقاول : " من دفتر الشروط العامة على ) 10/3(حيث ينص يف ذات املادة 
ول مهندس الدائرة أو املهندس خالل مدة األشغال اإلبتعاد عن الورشة إال بعد قب

املعماري مبمثل كفء حيل حمله دون أن ينجم عن ذلك تأخري أية عملية أو وقف ناشئ 
  ".عن غيابه 

                                                        
اليت تضمنت إلتزام املقاول باختاذ موطن خمتار جبوار الورشة، وحددت هلا  1976الفرنسي  CCAGمن ) 22(أنظر املادة ـ  )1(

  .يوما من تاريخ تبليغه بتوقيع العقد، كما كان التشريع اجلزائري 15ميعاد 
  .شرع الفرنسي أيضا حبسب دفتر الشروط العامة املقاول باحلضور ملوقع األشغاليلزم املـ  )2(

-  JEAN MARIR AUDY et P. BON  :   Op Cit, P 124. 
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فبعد أن نص على ضرورة إختيار حمل اإلقامة شدد يف اإللتزام بضرورة جماورة حمل 
تعاد عن موقع اإلقامة لألشغال، مث زاد من التشديد بأن أحضر أو منع على املقاول اإلب

ل حمله نائبا له من الصالحية والصالحيات ما ميكنه من إختاذ أي حياألشغال إال بعد أن 
قرار بشكل جيعل من غياب املقاول دون تأثري ، ويشترط أن توافق اإلدارة على هذا 

  .)1(الغياب واإلحالل، وهو موقف املشرع الفرنسي أيضا
لغة أو تشددا، وإمنا هو زيادة يف احلرص موقف املشرع اجلزائري هذا مبايعتربوال 

على التنفيذ الشخصي للعقد من قبل املتعاقد، وهو أمر يف مصلحة املرفق، كما هو يف 
وذلك حىت يسهر بنفسه وبصفة دائمة على تنفيذ األشغال ،مصلحة املقاول املتعاقد 

السلبية  بالشكل املطلوب والسهر على حفظ النظام داخل الورشة حىت يتفادى النتائج
يبقى املقاول مسؤوال عن أعمال الغش أو فساد العمل اليت " ... اليت يتحمل نتائجها 

  .)2("يرتكبها املقاولون والعمال من جراء عملهم واستخدامهم 
خاصة وأن مقاول األشغال العامة يبقى مسؤوال والتربأ ذمته إال بإجناز العمل 

ملتفق عليها، واليكفيه جمرد بذل عناية عليه وفقا للشروط واملواصفات ا تعاقد الذي
  .)3(الشخص العادي

لذا فحضوره ومتابعته الشخصية تعد أكثر من ضرورية وتترتب على اإللتزام 
الشخصي بالتنفيذ نتائج ملخصها هو منع أي تصرف من شأنه اإلخالل باملبدأ، ونقصد 

ص تنفيذ جزء من أو التعاقد من الباطن خبصوكلية  خاصة التصرف بالتنازل عن العقد
  .العقد دون موافقة اإلدارة، ومها التصرفان اللذين سنتوىل تفصيل أحكامهما

  
  
  

                                                        
  .املصري 89/1998من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 59(أنظر املادة ـ  )1(
  .ريمن دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائ) 13/3(أنظر املادة ـ  )2(
  .343املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد علي: أنظر ـ  )3(

  .371املرجع السابق ، ص :  هارون عبد العزيز اجلملـ      
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  الثانيالفرع 
  التنازل الكلي عن العقد

يترتب على اإلعتبار الشخصي إبرام عقد األشغال العامة، نتيجة حتمية، وهي أن 
يقوم بذلك مندوبه  يلتزم املقاول بأن ينفذ بشخصه اإللتزامات الناشئة عن العقد، أو أن

  .)1(الذي يوكله بعد أن توافق عليه اإلدارة
واحلكمة من هذا هو إبعاد الوسطاء الذين اليهمهم إال حتقيق مصاحل شخصية، 
ألن املقاول هو معاون اإلدارة يف املرفق العام وهو يعمل من أجل ضمان حسن سري 

التنفيذ، لكون عقد األشغال املرفق العام، الشئ الذي قد الحيرص عليه من حيل حمله يف 
  .)2(العامة له صلة وثيقة باملرفق العام كما أسلفنا

لذلك فاإلدارة ختتار من بني املتقدمني املقاول الذي ترى فيه من الصفات ما 
  .يشكل ضمانات كافية حلسن سري املرفق العام الذي من أجله أبرمت العقد

لذلك ، )3(مانات بدون حمتوىنفسه تصبح هذه الضبفإذا إنسحب من تنفيذ العقد 
فإن املشرع يعترب كل خمالفة هلذا اإللتزام من قبل املقاول خطأ جسيما تترتب عنه 

الجيوز للمقاول التنازل عن جزء أو كل مقاولته ملقاولني فرعيني أو " عقوبات صارمة 
  .)4(... "تقدمي مسامهة منها لشركة أو مجاعة بدون إذن صريح من اإلدارة 

ص من قاعدة اإلعتبار الشخصي هو عدم جواز تنازل املقاول عن عقده فاملستخل
لفائدة مقاول آخر أو جهة أخرى، كما الجيوز له التعاقد بشأنه من الباطن، إال بعد 
احلصول على موافقة اإلدارة املتعاقدة مقدما، وهذا بعكس موقف املشرع اجلزائري 

أين جيعل التنازل الكلي أو اجلزئي من  بالنسبة ألحكام عقد املقاولة يف القانون اخلاص

                                                        
  .370املرجع نفسه ، ص :  هارون عبد العزيز اجلمل:  أنظرـ  )1(

)2(  -  JEZE  :  Contrats Administratifs, T1,  P 215. 
  .247عقود األشغال العامة اإلدارية، املرجع السابق ، ص :  موريس أندري فالم:  أنظرـ  )3(
  .1964من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري ) 11/1(راجع املادة ـ  )4(
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املقاول على املقاولة ملقاول فرعي آخر، تصرفا جائزا، ما مل يتفق الطرفان على خالف 
  .)1(ذلك أو تكون طبيعة األشغال التسمح بذلك

  العقدـ منع التنازل الكلي عن 

ل حمله يف التنازل هو تصرف قانوين مبوجبه حيل املقاول املتعاقد مقاوال آخر غريه حي
أي إستبدل املقاول األصلي مبتعاقد آخر يصبح مسؤوال عن تنفيذ . )2(تنفيذ العقد بكامله

  .العقد، مما جيعلنا أمام متعاقد جديد وعقد جديد
فهو إذن يشمل التخلي عن كل اإللتزامات واحلقوق املترتبة عن العقد من قبل 

  .مل العقداملقاول املتعاقد األصلي، وإحالل الغري يف تنفيذ كا
والشك أن تصرفا ذه الصفة يعترب إهدارا كليا لإلعتبار الشخصي يف عقد 

  .الذي دف اإلدارة من ورائه لتحقيق مصلحة عامة )3(األشغال العامة
ورغم أن عدم جواز التنازل عن العقد من املبادئ املستقرة بالنسبة لعقد األشغال 

وهو من املبادئ . ولصلته الوثيقة باملرفق العامالعامة، نظرا لإلعتبار الشخصي الذي يطبعه 
أنه يف الغالب الألا أمر أكيد حىت بدون النص، إ )4(اليت الحتتاج إىل نص بشأا يف العقد

جند دفاتر الشروط العامة ـ كما هو احلال بالنسبة للدفتر اجلزائري ـ تنص على حضر 
  .)5(التنازل على العقد دون موافقة اإلدارة

                                                        
جيوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل يف مجلتـــه أو يف  " اليت تنص على ) 546(أنظر القانون املدين اجلزائري، املادة ـ  )1(

ل فرعي إذا مل مينعه من ذلك شرط يف العقد أو مل تكن طبيعة العمل تفترض اإلعتماد علـى كفاءتـه   جزء منه إىل مقاو
  ... ".الشخصية 

  . 374املرجع السابق ، ص :  عبد العزيز اجلمل هارونـ :  أنظرـ  )2(
  .32، ص 1994املبادئ العامة يف آثار العقود اإلدارية وتطبيقاا :  الرمحن خليل عبدـ                  

  .248املرجع نفسه ، ص :  موريس أندري فالم:  أنظرـ  )3(
  .248املرجع السابق ، ص :  موريس أندري فالم:  أنظرـ  )4(

-  JEZE  :  Contrats Administratifs, T1,  P 215. 
مـن دفتـر   ) 10(املـادة  من بني دفاتر الشروط اليت تنص على عدم جواز التنازل على العقد دون موافقة اإلدارة جند ـ  )5(

  .1976الشروط العامة للطرق واجلسور الفرنسي 
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قرت أحكام القضاء اإلداري أيضا على هذا املبدأ سواء يف مصر أو وقد إست
ومبوجب ذلك فإنه مينع على املقاول التخلي عن العقد لصاحل مقاول آخر أو ، )1(فرنسا

شركة أو جتمع آخر بدون املوافقة الصرحية لإلدارة، وهي قاعدة تتضمنها غالبا كراسات 
يف غياب النص عليها يف العقد، وكل خمالفة هلا الشروط أو العقود، ولو أا إلزامية حىت 

وهو  )2(تعرض املقاول لعقوبات قد تصل إىل فسخ العقد بقوة القانون بدون أي تعويض
  .ما جيمع عليه الفقه الفرنسي

وهكذا فإن قاعدة عدم جواز التنازل على العقد تستند إىل نصوص تشريعية 
  . وأحكام القضاء بل وإمجاع الفقهاء

الشرط هو ضرورة موافقة اإلدارة فإن هذا يدعونا إىل البحث يف احلالتني، ومبا أن 
حالة تنازل املقاول على العقد بدون موافقة اإلدارة، أي عدم حتقق الشرط وخمالفة النص 

  .أو مبدأ احلضر
واحلالة الثانية هي حالة توافر شرط موافقة اإلدارة على التنازل، ففي كل حالة 

  .النتائج اليت تترتب على التنازل ينبغي حبث اآلثار و
ما حيدث يف الواقع أحيانا أن املقاول   :أ ـ التنازل عن العقد بدون موافقة اإلدارة 

هذه الصفقة ملقاول ) يبيع ( الفائز بالعقد، ورمبا بغية الربح السريع أو ألي سبب آخر 
مقاول التعرف  آخر دون علم من اإلدارة صاحبة املشروع، اليت جتد نفسها يف مواجهة

  .عنه شئ

                                                        
  :أورد الفقهاء الكثري من أحكام وقرارات القضاء اإلداري يف كل من مصر وفرنسا ، ومنهم على سبيل املثال ـ  )1(

  .         347املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد عليـ      
  .814لسابق ، ص املرجع ا:  حممد فؤاد مهناـ      

  :  كال من أنظرـ  )2(
  .248املرجع السابق ، ص :  موريس أندري فالمـ       

-  JEAN MARIR AUDY et P. BON  :   Op Cit, P 124. 
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والميكن اإلحتجاج به يف مواجهة  )1(ومصري هذا التصرف إن حصل هو البطالن
اإلدارة من أي كان ألنه اليرتب أي عالقة بينها وبني هذا الوافد اجلديد، بل يبقى 

، )2(املقاول األصلي الذي أمضت معه العقد هو املسؤول الوحيد عن العقد بالنسبة هلا
تصرف املخل بالتزام التنفيذ الشخصي يعترب عدمي األثر بالنسبة لعالقة اإلدارة فمثل هذا ال

باملقاول األصلي املتنازل عن عقده، ومثل هذا التنازل اليعفيه والحيرره من مسؤوليته عن 
  .تنفيذ كامل العقد وبشروطه يف مواجهة اإلدارة

دى أهم إلتزاماته، مما بل وأكثر من ذلك يعترب هذا التنازل كما أسلفنا إخالال بإح
فسخ كيشكل خطأ جسيما من جانبه ميكن أن يكون مربرا لتوقيع عقوبات مشددة 

 ينص العقد على ذلك، وهذا ما إنتهى إليه القضاء اإلداري ماملعقده وعلى مسؤوليته، 
  .)3(سواء يف مصر أو يف فرنسا

مة على توقيع من دفتر الشروط العا 3، 11/2وقد نص املشرع اجلزائري يف املادة 
  :عقوبات صارمة 

ويف كل األحوال يبقى املقاول مسؤوال شخصيا سواء جتاه اإلدارة أو ... ـ " 
  .جتاه العمال والغري 

جيوز عند ذاك ... ـ إذا قام املقاول دون إذن من اإلدارة بالتعاقد مع مقاول 
... ". ة فيما بعد الوارد) 35(ودون إنذار سابق تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها باملادة 

  ".التدابري القسرية " وجاءت هذه املادة حتت عنوان 

                                                        
، أن أي تنازل عن العقد من قبل املقاول دون موافقة اإلدارة يعترب تنازال باطال حسني درويش عبدالعاليرى الدكتور ـ  )1(

  .99تعلق بالنظام العام، أنظر مرجعه السابق، ص بطالنا ي
  :  كال من أنظرـ  )2(

  .398األسس العامة، املرجع السابق ، ص :  سليمان حممد الطماويـ       
-  DELAUBADERE  :  …Contrats Administratife , T2, Op Cit, P 40. 

      .C.E.17/12/1926 MONNOT – Rec , P3    راجع حكم جملس الدولة الفرنسيـ  )3(
  .129املرجع السابق ، ص :  عبدايد فياضـ       

-  LAURENT RICHER  :  Droit des Contras Administratif , France guery 1995, P 349. 
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كما يعترب هذا التعاقد أو التصرف عدمي األثر بالنسبة للعالقة بني اإلدارة واملقاول 
املتنازل إليه، وقد دأب جملس الدولة الفرنسي على تأكيد أنه التوجد أية عالقة بينهما ما 

  .)1(التنازل دامت اإلدارة مل توافق على

وعليه فال ميكن للمقاول اجلديد أن يطالب اإلدارة بأي حقوق تعاقدية ألنه يعترب 
أجنيب عن العقد وبالتايل هلا أن تبعده عن موقع األشغال، وأن " الغري " بالنسبة إليها من 

  .)2(المتكنه من تنفيذ الأشغال و املسامهة يف مرفقها العام

ل املتنازل إليه الذي نفذ ما نص عليه العقد األصلي من إال أن كل هذا المينع املقاو
اإلثرا بال " رجوعه على اإلدارة صاحبة املشروع ومطالبتها بالتعويض بناء على فكرة 

باعتبار هذا األخري دائنا ) املقاول األصلي (  هنيمد ، كما أن له أي يطالب حبقوق"سبب 
طبقا  )3("حوالة احلق " وإجراءات "  الدعوى غري املباشرة" لإلدارة وذلك باستعماله 

  .ألحكام القانون املدين

وتطبيقا لقاعدة اإلعتبار الشخصي اليت تضمن ا اإلدارة حسن سري املرفق العام 
وإن .فإن املتعاقد األصلي يبقى مسؤوال عن العقد الذي تنازل عنه بدون موافقة اإلدارة 

 إذا كان هناك ضرر حلق باإلدارة كانت هذه املسؤولية التنفذ حبسب رأي البعض إال
  .)4(جراء التنازل

قد توافق اإلدارة املتعاقدة على طلب  :  ب  ـ  التنازل عن العقد بموافقة اإلدارة
املقاول بشأن التنازل على العقد املربم بينهما، حسبما أجاز هلا املشرع ذلك ـ كما 

فا قد حتدث يصعب معها على أسلفنا ـ ولئن أقر املشرع هذا احلكم ألنه يدرك بأن ظرو
املقاول األصلي اإلستمرار يف التنفيذ، فبدال من جلوء اإلدارة لفسخ العقد، أو سحب 
العمل من املقاول والتعاقد على حسابه وما يتطلب ذلك من إجراءات وتعطيل يف إجناز 

                                                        
  .357املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد علي:  راجعـ  )1(
  .30ق ، ص آثار العقود، املرجع الساب:  عمر حلمي فهمي:  راجعـ  )2(
  .وما بعدها من القانون املدين اجلزائري) 239(أحكام حوال احلق باملادة راجع ـ  )3(

)4(  -  DELAUBADERE  :  …Contrats Administratife , T2, Op Cit, P 109. 
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هل، بدال من ذلك جتد أن اللجوء إىل املوافقة على التنازل كإجراء قانوين أس ،األشغال
وأضمن إلستمرارية سري املرفق على وجه حسن، فتوافق على التنازل حتت وطأة الصاحل 

  .)1(العام، وهو غايتها النهائية، وما اإلعتبار الشخصي سوى وسيلة لذلك

فقد يفقد املتعاقد األصلي الكثري من صفاته اليت كانت حمل إعتبار يف شخصه من 
طرأ ضعف على يتل مركزه املايل بشكل كبري، أو قبل اإلدارة أثناء إبرام العقد، كأن خي

  .قدراته الفنية، إىل غري ذلك من العوامل اليت تؤثر سلبا على املصلحة العامة
فإن تقدم املقاول املتعاقد مع اإلدارة يف مثل هذه احلاالت بطلب التنازل على العقد 

لك يؤمن تنفيذ األشغال ملقاول آخر تتوفر فيه الصفات اليت تراعيها اإلدارة، ورأت بأن ذ
أما عن طريقة تعبريها عن . على الوجه الذي ترتضيه، فهنا توافق على إجراء التنازل

إذ هي غري . أن تعرب عن ذلك بالطريقة أو األسلوب الذي تراه مناسبا ءدبموافقتها، فامل
ما مل يوجد نص خيالف ذلك كما يف التشريع اجلزائري، الذي  ،مقيدة بشكل معني

يف التنازل ـ كما يف التعاقد من الباطن الذي نراه الحقا ـ بأن تتم املوافقة بإذن  يشترط
من اإلدارة، والنتصور اإلذن الصريح يف التصرفات اإلدارية إال بالكتابة، ومل " صريح " 

نعلم للقاضي اجلزائري بشأن شكل املوافقة من موقف، وإن أتيحت له فرصة فال شك 
ة املشرع املعرب عنها صراحة واملتمثلة يف وجوب الكتابة، وهذا أنه سيكون تطبيقا إلراد

لإلدارة، واعترب تبادهلا للمراسالت  )2(خالفا للقضاء املصري الذي يقر باملوافقة الضمنية
مع املتنازل إليه قبوال ضمنيا، ويقول بأن شرط الكتابة شرع ملصلحة اإلدارة، فإن هي 

  .تنازلت عنه فال ضري يف ذلك
ا النتفق مع تفسري القاضي املصري، بفرض الكتابة لصاحل اإلدارة، فهذا غري أنن

  .إجتاه غري سليم من الناحية القانونية
                                                        

  .50املبادئ العامة، املرجع السابق ، ص :  حممود سعيد حسن أمني:  أنظرـ  )1(
-  JEZE  :  Contrats Administratifs, T1,  Op Cit, P 214. 

  .         351املرجع السابق ، ص :  إبراهيم حممد علي:  أنظرـ  )2(
  .         61املبادئ العامة، املرجع السابق ، ص :  حممود سعيد حسني أمنيـ      
  .402األسس العامة، املرجع السابق ، ص :  سليمان حممد الطماويـ      
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فاملشرع حني يفرض قيودا إجرائية، فإمنا يبغي ا الصاحل العام، والمتلك اإلدارة أن 
تتحرر منها دون أن يؤدي ذلك إىل املساس باملصلحة العامة، فاإلدارة مسؤولة عن حتقيق 
الصاحل العام، واملشرع أحيانا هو من يقدر اإلجراءات اليت حتقق ذلك فيقررها، وبالتايل 

  .من جانب اإلدارة يعترب خرقا ملبدأ املشروعيةفإن كل خمالفة 
وأما عن اجلهة اليت هلا صالحية الفصل يف طلب املقاول بالتنازل، فالقاعدة أن 
اجلهة اليت متلك سلطة إمضاء العقد هي اليت هلا سلطة إصدار املوافقة على التنازل أو 

  .التعاقد من الباطن
ومباشرة األشغال قبل احلصول على  والميكن املقاول اجلديد الشروع يف التنفيذ

املوافقة اليت جيب أن تكون سابقة على إمتام أي إجراء الذي يكتسب مشروعيته منها 
حمل ) املتنازل إليه ( وتترتب عنها آثار قانونية تتمثل خاصة يف حلول املقاول اجلديد 

  .)1(قدية مباشرةاملقاول املتعاقد األصلي املتنازل، فتنشأ بينه وبني اإلدارة عالقة تعا
فالتنازل من حيث املبدأ يعترب مبثابة عقد جديد حل حمل العقد األول، وهو ما 
جيعل املقاول األصلي يتحلل من إلتزاماته التعاقدية، ألن العالقة العقدية بينه وبني اإلدارة 

  .تنتهي مبوافقة األخرية على التنازل
امل العقد مامل يرد ما خيالف ويعترب املتنازل له هو وحده املسؤول عن تنفيذ ك

ذلك، كما يصبح املقاول اجلديد املتنازل له هو املعين بتعليمات وتوجيهات وأوامر 
اإلدارة صاحبة املشروع، وهو يف املقابل صاحب احلق يف احلصول على الثمن مقابل 

  .)2(األشغال
ملقاول وال جيوز لإلدارة بعد موافقتها على التنازل أن متتنع عن رد تأمينات ا

ويف املقابل الحيق هلذا .إال يف حدود ما قد يكون بينهما من نزاعات ) املتنازل(املنسحب 

                                                        
  .300، دمشق ، ص 1986العقود اإلدارية، : له اخلايف أنظر عبداإلـ  )1(

-  JEZE  :  Contrats Administratifs, T1,  Op Cit, P 194. 
  .37املرجع السابق ، ص :  عيسى عبد القادر احلسن:  راجعـ  )2(

-  DELAUBADERE  :  … Contrats Administratife , T2, Op Cit, P 25. 
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وإن كان املبدأ أن املوافقة على . املتنال التدخل بأي شكل يف تنفيذ العقد الذي تنازل عنه
عامة التنازل حترر املقاول من إلتزاماته التعاقدية، إال أنه غالبا ما تنص عقود األشغال ال

  .)1(على شرط بقاء املتعاقد األصلي املتنازل ضامنا للمتعاقد اجلديد املتنازل له
تبار الشخصي، جند أن التشريعات أيضا خاصة دفاتر عوحرصا على قاعدة اإل

الشـروط العامة تقضي باستمرار مسؤولية املتعاقد األصلي، ومنها املشرع اجلزائري يف 
األحوال يبقى املقاول مسؤوال شخصيا سواء كان جتاه ويف كل " دفتر الشروط اإلدارية 

  ... ".اإلدارة أو جتاه العمال أو الغري 
  الفرع الثالث

  اإللتزام بالتنفیذ الشخصي 
  وأثره في إنقضاء العقد

أشرنا يف بداية هذا البحث إىل أن عقد األشغال العامة تراعي اإلدارة يف إبرامه 
ته املالية والفنية، ومسعته يف اال وخربته شخصية املقاول من حيث قدراته ومؤهال

قدمه واحملتوي على كل يوغريها من املواصفات اليت تبحثها من خالل امللف الذي 
الوثائق الثبوتية اليت ألزمه ا املشرع، وهي خاصة تتعرف عليه من خالل البطاقية الوطنية 

  .قد معهااليت متسكها اإلدارة حىت تتأكد من شخصية كل مترشح للتعا
 عم قدورغم كل هذه اإلحتياطات التشريعية والعملية، فإنه وبعد أن تربم الع

مقاول يتوفر على كل املواصفات املطلوبة قد تطرأ ظروفا فتحدث تغيريات يف مواصفات 
املقاول املتعاقد، مما يلحق شكوكا يف مدى قدرته على التنفيذ، بل وقد يستحيل عليه 

  .كما يف حالة وفاته مثالة التنفيذ الشخصي لمواص

                                                        
  :تبة عن موافقة اإلدارة على التنازل كل من ـ راجع يف اآلثار املتر )1(

  .وما بعدها  39املرجع السابق ، ص :  عيسى عبد القادر احلسنـ       
  .وما بعدها  63املبادئ العامة، املرجع السابق ، ص :  حممود سعيد حسني أمنيـ       
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فإن .وهي األحداث اليت هلا عالقة مباشرة بقاعدة اإلعتبار الشخصي للمتعاقد 
حصل وحدث أحدها واملتثل خاصة يف وفاة املقاول املتعاقد أو إعساره أو إفالسه، فما 

  .مدى تأثري ذلك على العالقة العقدية
  ـ  وفاة المتعاقد مع اإلدارة 1

بني املقاول املتعاقد األصلي وبني تنفيذ  لأن املوت قد حيويدرك املشرع جيدا ب
األشغال حمل العقد، لذلك جنده حريصا على أن حيتوي دفتر الشروط على األحكام 

حمل إعتبار، فيقرر  ىالواجبة التطبيق يف هكذا حالة، خاصة وأن شخصية املتعاقد ه
  .إستمرار أو إنقضاء التعاقد

جلزائري من خالل دفتر الشروط العامة اإلدارية ويف هذا الصدد جند املشرع ا
يفسخ العقد " املنظمة لعقود األشغال العامة قد تطرق إىل حالة وفاة املقاول، فنص على 

حبكم القانون وبدون تعويض يف حالة وفاة املقاول، باستثناء احلالة اليت تقبل فيها اإلدارة 
  .)1(... "ألشغال العروض اليت قد يتقدم ا إليها ورثته لتكميل ا

ز هذا النص مدى اإلعتبار الشخصي يف عقد األشغال العامة، وذلك من ربوي
خالل ما أقره من فسخ العقد بقوة القانون مبجرد وفاة املقاول، إال إذا تقدم الورثة 
بعرض لإلدارة صاحبة املشروع بغية اإلستمرار يف التنفيذ بدل مورثهم، ووافقت اإلدارة 

قدرت بأن ذلك حيقق الصاحل العام، فهنا تستمر الرابطة العقدية على عرضهم مىت 
  .يف العقد اويواصل الورثة تنفيذ اإللتزامات املنصوص عليه

عن حال مل يرد بدفتر الشروط مثل هذا النص، ويغفل  )2(ويتساءل بعض الفقهاء
احلكم  املشرع معاجلة إحتمال وفاة املقاول املتعاقد، كما أن العقد ذاته مل ينص على

                                                        
  .1964 من دفتر الشروط العامة) 37/1(راجع املادة ـ  )1(
  :  أنظرـ  )2(

-  DELAUBADERE  :  … Contrats Administratife , T2, Op Cit, P 118. 

-  JEZE  :  Les Contrats Administratifs, T1,  Op Cit, P 230. 
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الواجب تطبيقه يف حالة الوفاة، فما مصري الرابطة العقدية يف حال خلت النصوص من 
  .احلل ؟ ضفر

يرى هؤالء الفقهاء بأن واقعة الوفاة يف حد ذاا اليترتب عنها إنقضاء الرابطة 
 العقدية بقوة القانون، ولكن إذا حتققت فاإلدارة جيوز هلا فسخ العقد مىت رأت بأن

تعاقد املتويف متثل ضمانة اساسية لتنفيذ املشروع على أكمل وجه، غري أن شخصيته امل
لإلدارة املتعاقدة أال تستعمل هذه الرخصة، وهو ما يعين واجب إستمرار الورثة يف تنفيذ 

  .ما إلتزام به مورثهم، مبعىن أن إلتزامه ينتقل إىل ورثته
إلىب حتميل الورثة عبئا  وحنن النؤيد هذا الرأي الذي من شأن العمل به أن يؤدي

اليد هلم فيه وال إرادة هلم يف ذلك، وبدون سبب، فاملنطقي هو ما ذهب إليه املشرع 
اجلزائري من إعطاء حرية اإلختبار للطرفني، الورثة بتقدمي عرضهم، واإلدارة باملوافقة 

دارة أيضا الذي قضى حبق اإل )1(عليه، وإال فينقضي العقد، وهو ما أقره املشرع املصري
يف فسخ العقد مع رد التأمني بعد خصم ما قد يكون هلا من حقوق أو اإلستمرار يف 
التنفيذ مع الورثة على أن يعينوا وكيال عنهم، حىت تستطيع اإلدارة أن تتعامل معهم من 

  .خالله
وإذا كان التعاقد قد أبرم مع أكثر من مقاول وتويف أحدهم، فإن املشرع اجلزائري 

هذا اإلحتمال، ونرى بأن األمر يف مثل هذه احلالة يرتبط بوضعية املقاول  مل يتعرض ملثل
املتويف يف العقد، وعالقته بنظرائه يف العقد، فإذا كان العقد ينص على أن مجيعهم يشترك 
يف تنفيذ األشغال، فيعين أم متضامنون يف مواجهة اإلدارة وعليه فاملنطقي أن يستمر 

اولني وأن وفاة املقاول اآلخر هي موضوع بني ورثته وباقي تنفيذ العقد مع باقي املق
  .املقاولني يتفقون مبا يرونه مناسبا هلم

أما إذا كان العقد حيدد لكل مقاول مهام والتزامات خاصة به، ففي هذه احلالة 
يبقى حكم املشرع الوارد باملادة السابق هو الواجب التطبيق، أن تبقى لإلدارة احلرية يف 

                                                        
  .السابق اإلشارة إليه  1998 من الالئحة التنفيذية لقانون) 76(أنظر املادة ـ  )1(
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رخصة الفسخ طبقا للقانون أو قبول مواصلة التنفيذ مع الورثة إن هم تقدموا إستخدام 
  .بعرض ذلك

واخلالصة أنه كما يقرر غالبية الفقهاء، فإن املوت الينهي يف يف حد ذاته الرابطة 
العقدية بقوة القانون، وإما يفتح لإلدارة باب اخليار بني الفسخ وبني اإلستمرار مع 

ا بشرط أن يعربوا عن إرادم ورضاهم بذلك بأن يقدموا هلا الورثة، ولكن كما قلن
  ة التنفيذلعرضا مبواص

  ـ  إفالس المقاول أو التسویة القضائیة  2

كما سبق يف حالة وفاة املقاول فإن املشرع اجلزائري قد تكفل مبعاجلة حالة 
التسوية القضائية، الرابطة العقدية بني املقاول واإلدارة يف حال إفالس املقاول املتعاقد أو 

جأ اوذلك حرصا منه على قاعدة اإلعتبار الشخصي يف عقد األشغال العامة، فحىت التف
اإلدارة بغريب أو شخص من الغري يباشر تنفيذ ما تعاقدت بشأنه مع شخص إختارته 

يفسخ العقد كذلك حبكم : " ... إلعتبارات رأا فيه، فقد قرر املشرع اجلزائري ما يلي 
وبدون تعويض يف حالة إفالس املقاول، وباستثناء احلالة اليت تقبل ا اإلدارة القانون 

العروض اليت ميكن أن يتقدم ا وكيل دائين التفليسة ملتابعة املقاولة وذلك يف احلالة اليت 
  .تسمح له فيها احملكمة مبتابعة إستغالل املشغل

سمح فيها للمقاول مبتابعة ويفسخ العقد كذلك يف حالة التسوية القضائية اليت الي
  .)1(... "إستغالل مشغله 

فاملشرع اجلزائري قضى بذات احلكم سواء لوفاة املقاول أو إلفالسه وفرض 
التسوية القضائية على أعماله وذلك برفع يده عن أمواله، وتعيني وكيل التفليسة ليتوىل 

  .تصفية أعماله وسداد ديونه
العقدية بيد اإلدارة صاحبة املشروع، وراعية  فقرر يف احلالتني جعل مصري الرابطة

الصاحل العام لتقرر ما تراه كفيال بتحقيق النفع العام الذي هو هدفها من خالل املرافق 
                                                        

  . 1964 ة اجلزائريمن دفتر الشروط الالزمة العام) 37/2(راجع املادة ـ  )1(
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العامة، فإن رأت بأن شخصية املقاول هلا دور جوهري يف تنفيذ األشغال وال ميكن 
ساب املقاول املفلس تعويضه بوكيل دائن املقاول أو املصفي، تقرر فسخ العقد على ح

وإال فيمكن هلا أن تقرر مواصلة تنفيذ العقد مع وكيل الدائنني مىت توافرت شروط ذلك 
واملتمثلة خاصة يف ضرورة احلصول على إذن من احملكمة من قبل وكيل الدائنني مبواصلة 

 يكن نتيجة غش أو تدليس من ملتشغيل مقاولة املتعاقد املفلس، مىت رأت أن اإلفالس 
قاول ألن اإلفالس هلذه األسباب يعتربه املشرع اجلزائري جرمية يعاقب عليها امل

  .)1(القانون

أكثر صرامة يف مواجهة املقاول املفلس أو املعسر،  )2(وقد كان املشرع املصري
حيث قضى بالفسخ اإلجباري للعقد يف حالة إفالس أو إعسار املتعاقد مع اإلدارة، ومل 

  .تقديرية يف ذلكمينح لإلدارة السلطة ال
ويعترب موقف املشرع املصري يف رأينا أضمن حلماية أموال اخلزينة العمومية، ألن 
املقاول الذي مل يستطع احملافظة على أمواله مما أوصله إىل وضع اإلعسار أو اإلفالس، أيا 

  .كان السبب يف ذلك، اليستطيع أن يكون حمل ثقة بالنسبة لإلموال العامة
ار الشخصي الذي إعتمدت عليه اإلدارة يف عقدها، يبقى عتبوأخريا فإن اإل

واليتأكد مدى توفيقها فيه إال بعد إمتام األشغال باملواصفات املتفق عليها وتسليمها قائما
  .لإلدارة صاحبة املشروع يف الوقت احملدد لذلك

  
  
  
  
  

                                                        
  .وما بعدها من القانون التجاري اجلزائري ) 215(راجع املادة ـ  )1(
يفسـخ  : " املصري، حيث تنص علـى   1998لعام  98من قانون املناقصات واملزايدات املصري رقم ) 24(نظر املادة ـ أ )2(

  ... " .أفلس املتعاقد أو املعسر أ ـ  حالة الغش              ب ـ إذا :       العقد تلقائيا يف حالتني 



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 242

  المطلب الثالث
  التعاقد من الباطن

  )التنازل الجزئي  (

لصفة الشخصية يف عقد األشغال العامة نتيجة حتمية وهي أسلفنا بأنه يترتب على ا
  .بالتنفيذ الشخصي أو أن يقوم بذلك مندوب عنه توافق عليه اإلدارةاملقاول  إلتزام

وقد جتلى حرص املشرع اجلزائري على تثبيت هذه القاعدة بنصه يف دفتر الشروط 
للمقاول التنازل عن جزء أو الجيوز " اإلدارية العامة على منع التنازل عن العقد بنوعيه 

كل مقاولته ملقاولني فرعيني أو تقدمي مسامهة منها لشركة أو مجاعة بدون إذن صريح من 
  ".اإلدارة 

وقد تطرقنا إىل التنازل الكلي عن العقد يف الفقرة السابقة من حيث مدلوله 
  .وأحكامه ونتائجه

فنتوىل " عاقد من الباطن الت" أما التنازل اجلزئي عن العقد وهو ما يعرب عنه بـ 
توضيحه فيما يلي، مع مالحظة أننا سنستعمل مصطلح التعاقد من الباطن ألنه هو 

  .الشائع، ولتجنب اخللط بني أحكامه وأحكام التنازل الكلي
  األولالفرع 

  تعریف التعاقد من الباطن

ه عقد بأن )1(يعرف التعاقد من الباطن أو املقاولة من الباطن كما يعرب عنه البعض
مبقتضاه يتفق املقاول األصيل مع غريه خبصوص تنفيذ جزء حمدد من إلتزاماته املقررة 

  .مبقتضى عقد األشغال العامة
أو هو التصرف القانوين الذي يربمه املتعاقد األصلي مع الغري بقصد تنفيذ جزء من 

عقد إختالفا وذا فإن التعاقد من الباطن خيتلف عن التنازل الكلي عن ال )2(حمل العقد
                                                        

  .248عقود األشغال العامة اإلدارية، املرجع السابق ، ص :  موريس أندري فالمـ  )1(
  :راجع يف تعريف التعاقد من الباطن كال من ـ  )2(
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واضحا، ففي حال وافقت اإلدارة على هذا التنازل فإن املقاول املتنازل إليه حيل حمل 
املقاول األصلي يف كافة إلتزاماته وتنشأ بينه وبني اإلدارة عالقة تعاقدية ـ كما أسلفنا 

  .ـ 

صلي أما يف التعاقد من الباطن فإن املقاول املتعاقد من الباطن الحيل حمل املقاول األ
وإمنا يتوىل تنفيذ جزء من العقد حتت مسؤولية املقاول األصلي مع بقاء  )1(يف العقد

العالقة التعاقدية بني هذا األخري واإلدارة صاحبة املشروع، كما أن التصرفني خيتلفان من 
حيث مدى مساس كل منهما بقاعدة اإلعتبار الشخصي، إذ أن التنازل الكلي عن العقد 

هلذه الفكرة، ملا فيه من حلول لشخص جديد حمل املتعاقد األصلي يف فيه إهدار كامل 
تنفيذ كامل العقد، وقد اليتوفر على اخلصوصيات اليت إعتمدت عليها اإلدارة يف 

  .إختيارها املقاول األصلي واليت تضمن السري املنظم واملضطرد للمرفق العام حمل األشغال

ه يكون عن جزء فقط من املشروع يف حني أن التعاقد من الباطن فالتخلي في
دار كلي لفكرة اإلعتبار الشخصي، خاصة إذا هلينفذه املقاول اجلديد، وبالتايل ليس فيه إ

علمنا بأن املقاول األصلي املتنازل جزئيا يبقى هو املسؤول الوحيد أمام اإلدارة عن تنفيذ 
  .كامل املشروع مبا فيه اجلزء الذي تعاقد بشأنه من الباطن

لتعاقد من الباطن هو يف النهاية تنازل جزئي، مث أنه ليس فيه إهدار لفكرة ألن ا
اإلعتبار الشخصي، خاصة إذا علمنا بأن اإللتزام بالتنفيذ الشخصي الذي يقتضيه هذا 
املبدأ، اليقصد به التنفيذ املادي للعقد من جانب املقاول املتعاقد األصلي شخصيا، بقدر 

ن هذا التنفيذ، مبا حيقق صاحل املرفق وبالتايل الصاحل ما يعين مسؤوليته الشخصية ع
  .)2(العام

                                                                                                                                                                             
  .347املرجع السابق ، ص :  هارون عبد العزيز اجلملـ      
  .135املرجع السابق ، ص :  فؤاد العطارـ      

-  LAURENT RICHER  :  Op Cit, P 347. 
-  DELAUBADERE  :  …Contrats Administratife , T2, Op Cit, P 106. 
-  JEZE  :  Les Contrats Administratifs, T2,  Op Cit, P 222. 

 .379املرجع السابق ، ص :  هارون عبد العزيز اجلمل: أنظر ـ  )1(
 .64املبادئ العامة، املرجع السابق ، ص :  حممود سعيد حسني أمني: أنظر ـ  )2(
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كما خيتلف التعاقد من الباطن عن تلك التصرفات القانونية اليت قد جيريها املقاول 
مع الغري أثناء تنفيذه عقد األشغال العامة واملتعلقة به، ومنها تلك اإلتفاقات اليت يربمها 

نفيذ، كاملواد األولية، واملوارد املالية أو اخلربة الفنية قصد التزود باملواد الالزمة للت
  .)1(وغريها

فكل اإلتفاقات اليت يعقدها املقاول يف هذا الشأن التؤدي إىل إشراك الغري املتفق 
وهي بالتايل التشكل إخالال . معه يف تنفيذ جزء من العقد، واليساهم مباشرة يف ذلك

عدة اإلعتبار الشخصي، ألن ما يقدمه الغري مبقتضى مببدأ التنفيذ الشخصي أو املساس بقا
هذه اإلتفاقات هو لتسهيل مهمة املقاول لتنفيذ عقده، وينطبق هذا احلكم على اإلتفاقات 
اليت يربمها املقاول مع هيئات ومكاتب التشغيل اليت تزوده باليد العاملة املتخصصة اليت 

  .يتطلبها تنفيذ املشروع
إن السمسرة ممنوعة، والتعترب " ... شرع اجلزائري ويف هذا املعىن يقول امل

كسمسار املقاولة الفرعية اليت تتعهد باليد العاملة، واليت يكون فيها املقاول الفرعي رئيس 
  .)2(... "املؤسسة املهنية ومقيد يف سجل التجارة 

فاإلتفاقات من هذا القبيل جيوز للمقاول إبرامها دون الرجوع إىل اإلدارة صاحبة 
املشروع وطلب موافقتها، كما ينص عليه املشرع اجلزائري بالنسبة حلاليت التنازل الكلي 

بشرط  )3("حرية امللتزم يف إختيار طريقة الوفاء بالتزامه " واجلزئي، وهذا طبقا لقاعدة 
عدم وجود نص يف العقد يلزم املقاول ويقيده باإلتفاق مع جهات أو أشخاص معينني، 

  .)4(حمددة من املواد يف التنفيذأو إستعمال أصناف 

فهناك إمجاع فقهي وقضائي على ان مثل هذه التصرفات التشكل إخالال مببدأ 
التنفيذ الشخصي لإللتزام مما جيعلها جائزة، وهي ختتلف عن التعاقد من الباطن الذي 

                                                        
  .389املرجع نفسه ، ص :  هارون عبد العزيز اجلمل: أنظر ـ  )1(

 .100املرجع السابق ، ص :  حسني درويش عبد العالـ       
 .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري) 11/4(راجع املادة  ـ )2(
 .361رجع السابق ، ص امل:  إبراهيم حممد علي: راجع ـ  )3(
 .441األسس العامة، املرجع السابق ، ص :  سليمان حممد الطماويـ  )4(
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ام يستلزم املوافقة املسبقة من اإلدارة بعد أن يتقدم هلا املقاول األصلي بطلب قصد إبر
  .تعاقد من الباطن مع مقاول فرعي خيتاره هو مث تبدي اإلدارة رأيها فيه

وإن كان قد حدث تطور يف فكرة التعاقد من الباطن ذاا، ويف دور املقاول 
األصلي واإلدارة صاحبة املشروع من حيث إرادة كل منهما يف التعاقد من الباطن، إذ 

على  )1("التعاقد من الباطن املفروض  "تعاقد من الباطن يطلق عليه لظهر نوع من ا
املقاول األصلي الذي اليكون إلرادته دور يف إختيار املتعاقد من الباطن، وإمنا يكون 
مفروضا عليه من اإلدارة صاحبة املشروع، اليت متلك هذا احلق بنص القانون أو مبقتضى 

من املشروع أو بند يف العقد حني ينص على وجوب تنازل املقاول املتعاقد على جزء 
  .األشغال لشخص آخر يتوىل تنفيذها

وقد تلجأ اإلدارة أو املشرع إىل هذا النوع من التعاقد من الباطن يف عقد األشغال 
العامة لعدة أسباب، كأن يكون اهلدف من ذلك هو متكني املقاوالت املصغرة من ولوج 

  .ريع الوطنية عامل األشغال وإتاحة الفرصة أمامها للمسامهة يف إجناز املشا
أو أن يكون القصد هو توزيع مثن املشروع على أكرب عدد ممكن من املقاولني 
وتعميم اإلستفادة من حيث التشغيل وغريه، وأحيانا يكون اهلدف هو فسح اال أمام 

املقاوالت الصغرية من املقاوالت الكبرية، والوطنية ( املقاوالت إلكتساب اخلربة 
  .)2( )إخل ... واألجنبية 

وأيا كان اهلدف فإن هذا النوع من التعاقد من الباطن يؤدي إىل ختفيف عبء 
املسؤولية على املقاول األصلي يف حال حدث إخالل يف تنفيذ العقد، ولذلك إذا أثبت 

اإلخالل خاصة يف حالة التأخري  ثبأن املتعاقد من الباطن املفروض هو املتسبب يف حدو
  .رة جزاءات ماليةيف التنفيذ، أين توقع اإلدا

                                                        
  .وما بعدها  71املبادئ العامة، املرجع السابق ، ص :  حممود سعيد حسني أمني: أنظر ـ  )1(

 . 44املرجع السابق ، ص :  القادر حلسن عيسى عبدـ      
)2(  -  PHILIPPE GODFRIM  :  Op Cit, P 197. 
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وأيا كان نوع التعاقد من الباطن، أكان تنازال جزئيا من قبل املقاول األصلي عن 
عقد أو كان تعاقد من الباطن مفروضا فإن له نتائج وآثار على العالقة بني مجيع 

  .األطراف
  الفرع الثاني

  آثار التعاقد من الباطن

، أي التعاقد من الباطن بشأن يترتب عن التنازل اجلزئي عن عقد األشغال العامة
مت ذلك دون موافقة اإلدارة، أم كان حبسب ما إذا  جزء من إلتزامات العقد نتائج ختتلف 

  :بناء على موافقتها وذلك على النحو التايل 
  :  ـ التعاقد من الباطن بغیر موافقة اإلدارة 

يقع باطال وفقا لنص نشري يف البداية إىل أن التعاقد من الباطن بدون موافقة اإلدارة 
القانون، وهو ما إنتهى إليه أيضا الفقه والقضاء، وبالتايل فهو اليسري يف مواجهة اإلدارة 
والحيتج به يف مواجهتها وأكثر من ذلك فهو يعترب خطأ عقديا من قبل املقاول يعرضه 

لعقد ملبدأ التنفيذ الشخصي املسلم به، واليت تصل إىل فسخ ا ملخالفتهألقصى العقوبات 
ومتلك اإلدارة حبسب غالبية الفقه كل السلطة التقديرية يف منح . )1(على نفقة املقاول

  .)2(املوافقة من عدمها وبدون معقب
وبناء عليه فإن التعاقد من الباطن دون موافقة اإلدارة الينشأ عنه أي عالقة عقدية 

ميكن له أن يطالبها بأي وهذا املقاول اجلديد، وبالتايل فال  بني اإلدارة صاحبة املشروع
حقوق عقدية وإن كان له من مطالبات يف مواجهة اإلدارة فله أن يطلها وفقا للقواعد 

وقواعد املطالبة " اإلثراء بال سبب " العامة ألحكام القانون املدين، خاصة تلك اليت تنظم 
  .)3(من قبل الدائن حبقوق مدنية لدى الغري وهذا طبقا ملا جيمع عليه الفقهاء

                                                        
  .248عقود األشغال العامة، املرجع السابق ، ص :  موريس أندري فالم: أنظر ـ  )1(

-  JEAN MARIR AUDY et P. BON  :   Op Cit, P 224. 
 .304العقود اإلدارية، املرجع السابق ، ص :  عبداإلله اخلايف: ـ أنظر  )2(
  :أنظر يف آثار التنازل اجلزئي عن العقد كل من ـ  )3(
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ما أن التعاقد من بأما عن العالقة بني املقاول األصلي واإلدارة صاحبة املشروع، ف
قاول األصلي هو ملا ويبقى يعترب بالنسبة هلا كأن مل يكنفدون موافقة اإلدارة مت  الباطن

وزيادة على حقها يف توقيع جزاء  ،)1(املسؤول الوحيد أمامها بالنسبة لتنفيذ كامل العقد
لى نفقته ـ كما أسلفنا ـ هلا أيضا أن تطالبه بالتعويض عن أي ضرر الفسخ عليه وع

  .يلحق ا جراء هذه املخالفة اجلسمية اليت إرتكبها
أما عن العالقة بني املقاول األصلي واملتعاقد معه من الباطن دون موافقة اإلدارة 

ص كأي صاحبة املشروع، فتكيف على أا عالقة تعاقدية ختضع ألحكام القانون اخلا
  .عالقة عقدية أخرى ينظمها هذا القانون خاصة ما تعلق منها بعقد املقاولة من الباطن

  التعاقد من الباطن بموافقة اإلدارةـ   2

إذا مت التعاقد من الباطن مبوافقة اإلدارة فإن ذلك ينتج آثرا بالنسبة لكل األطراف 
   :على النحو التايل 

يف حال موافقة اإلدارة : اإلدارة على العقد األصلي  أ ـ أثر التعاقد من الباطن بموافقة
صاحبة املشروع على التنازل اجلزئي من قبل املقاول، أي املتعاقد من الباطن بشأن بعض 
أو جزء من إلتزاماته التعاقدية، فإن ذلك يعين أن حيل املتعاقد من الباطن حمل املقاول 

نصوص عليه يف العقد األصلي، صاحب العقد األصلي يف تنفيذ جزء من األشغال امل
وذلك دون أن يصبح طرفا فيه، بل تبقى العالقة التعاقدية كاملة بني طرفيه األصليني، 

  .)2(اإلدارة صاحبة املشروع من جهة واملقاول املتعاقد األصلي من جهة ثانية

                                                                                                                                                                             
  . 33املرجع السابق ، ص :  احلسن س عبد القادربعـ      
  .65، املرجع السابق ، ص ... املبادئ العامة :  حممد سعيد حسني أمنيـ      
  .443األسس العامة، املرجع السابق ، ص :  سليمان حممد الطماويـ      

-  JEAN MARIR AUDY et P. BON :   Op Cit, P 221. 
 . 42املرجع السابق ، ص :  دالرمحن خليلعب: أنظر  ـ  )1(
  .381املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلمل: أنظر ـ  )2(

-  DELAUBADERE  :  … Contrats Administratife , T2, Op Cit, P 113. 
-  JEZE  :  Les Contrats Administratifs, T1,  Op Cit, P 225. 
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ل فموافقة اإلدارة التعين أن حيل املقاول املتعاقد من الباطن حمل املقاول األصلي، ب
إن هذا األخري يظل مسؤوال مسؤولية كاملة عن تنفيذ كل إلتزاماته العقدية، مبا فيها تلك 

  .بصفته من أمضى العقد مع اإلدارة املنصوص عليها يف مصادر أخرى غري العقد
وهذا وفق ما تنص عليه دفاتر الشروط اإلدارية العامة عادة ـ وهي كما نعلم من 

" ... اقد مع اإلدارة ـ كما فعل ذلك املشرع اجلزائري مصادر اإللتزام بالنسبة للمتع
ويف كل األحوال يبقى املقاول مسؤوال شخصيا سواء كان جتاه اإلدارة أو جتاه العمال أو 

  .)1(... "الغري 

فال أثر إذن ملوافقة اإلدارة على التعاقد من الباطن على عالقتها باملقاول األصلي 
ا، كما عرب عن ذلك املشرع بالنسبة لتنفيذ كامل الذي يبقى املسؤول الوحيد أمامه

اإللتزامات العقدية، أي أن مبدأ التنفيذ الشخصي الذي تعنيه قاعدة اإلعتبار الشخصي يف 
  .عقد األشغال العامة يبقى قائما بكل مدلوالته

يبقى املقاول املتعاقد :  أثر التعاقد من الباطن على عالقة المتعاقد باإلدارة: ب 
هو املسؤول وحده أمام اإلدارة صاحبة املشروع، وهي التعرف سواه يف كل ما األصلي 

  .يتعلق بتنفيذ األشغال وكل اإللتزامات العقدية
كما أنه املسؤول الوحيد أمام عماله ومستخدميه، بل واملسؤول أمام الغري ممن 

  .ميكن أن تكون له صلة مبحل العقد
غة القانونية على تصرفه املتمثل يف بوالصأما موافقة اإلدارة فهي إلضفاء الشرعية 

التعاقد من الباطن دون أن جيعل ذلك منها طرفا فيه، بل تبقى من الغري بالنسبة هلذا 
العقد، والذي التنشأ عنه أي عالقة عقدية مباشرة بينها وبني املتعاقد من الباطن، وهذا 

  .)2(حبسب ما يراه جانب كبري من الفقه

                                                        
  .1964 ر الشروط العامةمن دفت) 11/2(راجع املادة ـ  )1(
  ..249املرجع السابق ، ص :  موريس أندري فالم: أنظر ـ  )2(
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ة بني الطرفني، أن املتعاقد من الباطن الميلك أن يعود على ومؤدى إنتفاء أي عالق
اإلدارة صاحبة املشروع بأي دعوى مباشرة، كما لو إمتنعت مثال عن قبول تسلم 
األشغال بعد إجنازها، وباملقابل الميكن لإلدارة أيضا أن ترجع عليه بأي دعوى مباشرة، 

  .فيما لو إرتكب خطأ جسيما مثال يف التنفيذ
الدعوى " كل منهما أن يعود على اآلخر وفقا للقواعد العامة عن طريق وإمنا ل

وعن طريق . ينهبالنسبة للمتعاقد من الباطن عن طريق إستخدام حقوق مد" البولصية 
  .)1(دعوى املسوؤلية التقصريية بالنسبة لإلدارة صاحبة املشروع

نا النؤيد هذا ورغم وجود هذه العالقة التعاقدية املباشرة بشكل واضح، إال أن
التوجه الذي ينكر أي عالقة قانونية بني املتعاقد من الباطن وبني اإلدارة صاحبة 

بأنه وإن كان هذا املوقف سليما يف السابق إال أنه مل  )2(املشروع، فنحن مع من يرى
يعد كذلك بعد أن تدخل املشرع ومسح بإمكانية قيام اإلدارة بالتسوية املالية بشكل 

عندما تكون " ... عاقد من الباطن بالنسبة لألشغال اليت قام بتنفيذها مباشرة للمت
يقصد ( اخلدمات الواجب تنفيذها منصوص عليها يف الصفقة فإنه ميكن هذا األخري 

املصلحة املتعاقدة من قبض مستحقاته مباشرة    )املتعامل الثانوي، املتعاقد من الباطن 
أن يقرر مسؤولية املتعاقد من الباطن على األقل  فكان على املشرع حبسب رأينا. )3(... "

يكون مسؤوال بالتضامن مع املتعاقد األصلي، إذ ليس من العدل أن يتحمل هذا األخري 
املسؤولية كاملة لوحده، ويعفى منها املقاول املتعاقد من الباطن بالرغم من أن اإلدارة 

  .تضمن له حقوقه املالية
أمام صاحب املشروع قد يشجعه على عدم إعطاء كما أن عدم حتميله املسؤولية 

  .األمهية للتنفيذ ما دام اليسأل عن ذلك وإمنا املشرع ضمن له من يسأل بدال عنه
                                                        

  .395املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلمل: أنظر ـ  )1(
  .51املرجع السابق ، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ      

      -  DELAUBADERE  : …. Contrats Administratife , T2, Op Cit, P 37. 
)2(  -  JEZE  :  Les Contrats Administratifs, T1,  Op Cit, P 228. 

 .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم 10/236من املرسوم الرئاسي رقم ) 109/3(راجع املادة ـ  )3(
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فهذا التعاقد الذي مت مبوافقة اإلدارة رتب آثارا، فوجود اإلدارة بشكل ما أصبح 
باطن، يترتب على واضحا يف هذا العقد، فمن اللحظة اليت توافق فيها على املتعاقد من ال

ذلك أن يدخل املتعاقد من الباطن مع اإلدارة يف عالقة قانونية، ولو أن هذا العقد يبقى 
خاضعا ألحكام القانون اخلاص، وأن العالقة التعاقدية الكاملة تبقى بني اإلدراة باعتبارها 

  .صاحبة املشروع واملقاول املتعاقد األصلي حبسب ما ينص عليه املشرع اجلزائري
فموافقة اإلدارة صاحبة املشروع ليست رد إضفاء الشرعية على املتعاقد، بل هي 

  .)1(متثل موقفا تتحمل مسؤوليته والمتلك أن تتنكر له

إذن فهناك عالقة مباشرة بني املتعاقد من الباطن واإلدارة صاحبة املشروع، حىت 
  .ه الدعوى املباشرةوإن كانت هذه العالقة تقتصر على اجلانب املايل الذي جتوز في

مث أن اإلدارة املتعاقدة متلك أن متارس حقها يف الرقابة على تنفيذ املشروع، مبا يف 
ذلك اجلزء الذي يتضمنه التعاقد من الباطن، وذلك على النحو السابق دراسته يف مبحث 

  .الرقابة على التنفيذ
إذا كان من  : عاقد من الباطنأثر التعاقد من الباطن على عالقة المتعاقد األصلي بالمت ج ـ 

الثابت واملستقر أن العالقة التعاقدية بني املقاول األصلي املتعاقد مع اإلدارة، واملتعاقد معه 
من الباطن بشأن إجناز جزء من املشروع، هي عالقة بني شخصني من أشخاص القانون 

  .)2(اخلاص، وبالتايل فإا ختضع ألحكام القانون اخلاص وقواعده

" قاعدة العقد شريعة املتعاقدين " القواعد املعروفة يف هذا الفرع من القانون ومن 
  .)4(وطبقته احملكمة العليا )3(واملنصوص عليها يف القانون املدين اجلزائري

                                                        
  .395املرجع نفسه ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلمل: أنظر ـ  )1(

  .51املرجع نفسه ، ص :  سنعيسى عبدالقادر احلـ      
      -  DELAUBADERE  :  …. Contrats Administratife , T2, Op Cit, P 37. 

)2(  -  LAURENT RICHER  :    Op Cit, P 349. 
  ... ".العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقضه " من ق م ج ) 106(تنص املادة ـ  )3(
  ..17/06/1987الصادر بتاريخ  49174م قرار احملكمة العليا يف القضية رقـ  )4(
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وإذا علمنا أيضا بأن من املسلم به أن من مصادر عقد األشغال العامة وثائقه، دفتر 
وي على أحكام عامة تطبق على كل العقود، وهي الشروط العامة، هذا الدفتر الذي حيت

يف جمموعها عبارة عن مبادئ تربز فيها خصائص العقد اإلداري والوضع املتميز لإلدارة 
  .املتعاقدة بالنسبة للمقاول املتعاقد معها

هذه املسلمات اليت ميكن أن تطرح بعض اإلشكاالت من الناحية العملية أثناء 
وواجبات املتعاقدين، املتعاقد األصلي مع اإلدارة الذي تنفيذ العقد من حيث حقوق 

يرتبط مع هذه األخرية باألحكام املنصوص عليها خاصة يف دفتر الشروط العامة من 
  .جهة، ومرتبط بالعقد الذي أبرمه مع املقاول املتعاقد من الباطن من جهة أخرى

وط العامة الذي هذه اإلشكاالت اليت يطرحها التساؤل حول مدى تأثري دفتر الشر
حيكم العالقة بني اإلدارة صاحبة املشروع واملقاول يف العقد األصلي، على اإلتفاق املربم 
بني املتعاقد األصلي واملتعاقد من الباطن، ذلك اإلتفاق الذي غالبا ما حيتوي على حكم 
حييل يف تنفيذه على دفتر الشروط العامة، ووجود هذا البند بالذات هو الذي يطرح 

  .لتساؤالتا

ألن اإلحالة إىل دفاتر الشروط هي إحالة إىل املبادئ العامة فيها، فيخضع املتعاقد 
من الباطن إىل اإلدارة وما متلكه من سلطات تعرضها تلك الدفاتر، حبكم موقع اإلدارة 
باعتبارها متثل املصلحة العامة يف املشروع ككل، كإخضاعه لسلطة الرقابة والتوجيه 

  .مثال
لنسبة لألحكام األخرى اليت قد تتعارض مع أحكام تفصيلية يتضمنها العقد أما با

املربم بني املتعاقد األصلي واملتعاقد من الباطن، فهنا الميكن التوفيق بني األحكام واملبادئ 
ومن املواضيع أو النقاط اليت " العقد شريعة املتعاقدين " الواردة بدفاتر الشروط، وقاعدة 

  .)1(مثال يذكر الفقهاءتطرح اإلشكاالت 

                                                        
  .وما بعدها 89املبادئ العامة، املرجع السابق ، ص :  حممد سعيد حسني أمني: راجع ـ  )1(

  .وما بعدها  85املرجع السابق ، ص :  عيسى عبد القادر احلسنـ       
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حيث يلتزم املتعاقد األصلي بتقدمي الضمان، بل وحترص : أ ـ موضوع الضمان 
اإلدارة على أن ميكنها من املبالغ املالية اليت متثل خمتلف أنواع الضمان وسداد مبلغ 

  .التأمني، وهذا وفقا ملا تنص عليه دفاتر الشروط
ن رد اإلحالة على دفتر الشروط ـ القيام فالسؤال هنا هل يلتزم املتعاقد من الباط

ذا اإلجراء وتقدمي الضمانات للمتعاقد األصلي ؟ وبعبارة أخرى هل يستطيع املتعاقد 
األصلي أن يطالب املتعاقد من الباطن بأن يدفع له مبالغ كضمان لقيامه بتنفيذ إلتزامات 

  .العقد، وهذا بالرغم من عدم النص على ذلك صراحة يف عقده ؟
ب ـ تتضمن دفاتر الشروط شروطا جزائية مبوجبها توقع اإلدارة على املتعاقد 

  .الذي خيل بالتزاماته جزاءات متنوعة 
فإذا تأخر وأخل املتعاقد من الباطن يف تنفيذ إلتزاماته، فهل يستطيع املتعاقد األصلي 

عقد متاما مثلما يل إليه الحيأن يوقع تلك اجلزاءات املنصوص عليها يف دفتر الشروط الذي 
  .تفعل اإلدارة يف مواجهته هو ؟

حلوال لبعض من هذه املسائل كتقدمي الضمانات للمقاول األصلي  )1(يقدم الفقه
  .وأسلوب دفع الثمن وإمكانية مراجعة األسعار وكذا إجراءات تسليم األشغال

ت إذ يرى بأنه بالنسبة هلذه املسائل فال تسري عليها األحكام الواردة بكراسا
الشروط العامة، إال إذا وجد نص صريح بشأا يف اإلتفاق املتضمن التعاقد من الباطن 

  .حييل إىل كراسة الشروط العامة
أما إذا كان األمر يقتصر على جمرد اإلحالة بشكل عام، فإنه الميكن تطبيق 

قد من األحكام الواردة بدفتر الشروط العامة على عالقة املقاول األصلي باملقاول املتعا
الباطن، وحىت اجلزاءات املالية الميكن للمقاول األصلي توقيعها على املتعاقد من الباطن 
إذا تأخر يف التنفيذ بالكيفية اليت تطبقها اإلدارة عليه هو، وإمنا ميلك فقط مطالبته بدفع 

                                                        
  .بعدها وما 90املبادئ العامة، املرجع نفسه ، ص :  حممد سعيد حسني أمني: راجع ـ  )1(

  .وما بعدها  58املرجع السابق ، ص :  عيسى عبد القادر احلسنـ       
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غرامة مقابل ما حلقه من ضرر جراء ذلك التأخري، ما عدا حالة وجود نص صريح بشأن 
  .زاءات املالية حييل كراسة الشروط العامةتلك اجل

وقد حيتوي إتفاق املتعاقد األصلي مع املقاول املتعاقد من الباطن بندا يقضي بأن 
األشغال حمل العقد ستنفذ طبقا لشروط العقد األصلي املنظم لعالقة اإلدارة باملتعاقد 

  .األصلي
ية املقاول األصلي يف حالة وجود مثل هذا النص إختلف الرأي حول مدى إمكان

توقيع جزاءات مالية بناء على وجود إحالة إىل دفتر الشروط العامة، حيث يرى البعض 
بأن تلك اإلحالة كافية للمتعاقد األصلي حىت يوقع اجلزاء املايل على املتعاقد من الباطن 

  .على أن تكون تلك اجلزاءات متناسبة مع الضرر الذي حلق باملتعاقد األصلي
رى البعض اآلخر أن وجود نص يف اإلتفاق بني املتعاقد األصلي واملتعاقد يف حني ي

من الباطن حييل إىل دفتر الشروط العامة، فإن هذا النص اليرتب من حيث املبدأ تطبيق 
األحكام اخلاصة بالشرط اجلزائي الوارد يف العقد األصلي، إال إذا إجتهت نية الطرفني إىل 

  .)1(ذلك

األكثر حساسية هو حال وجود نص باإلتفاق املتضمن ج ـ ويبقى اإلشكال 
التعاقد من الباطن حييل إىل دفتر الشروط العامة يتعلق بالشروط اإلستثنائية املتعلقة خاصة 
مبمارسة إمتيازات السلطة العامة من طرف اإلدارة يف مواجهة املقاول املتعاقد معها، 

كإاء التعاقد من الباطن دون  كسلطة التعديل مثال أو سلطة توقيع جزاءات ضاغطة
  .اللجوء إىل القضاء بداعي املصلحة العامة

إن مبدأ حرية التعاقد يضمن للمتعاقدين، املقاول األصلي واملتعاقد من الباطن أن 
منوا عقد املقاولة من الباطن ما يشاؤون من أحكام طاملا كانت التتعارض مع النظام ضي

  .العام، هذا من حيث املبدأ

                                                        
راجع موقف القضاء الفرنسي والقضاء البلجيكي يف مسألة توقيع اجلزاءات املالية من قبل املتعاقد األصلي على املتعاقد ـ  )1(

  .هاوما بعد 380املرجع السابق، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملعند . من الباطن
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يف الواقع فإن املشرع مينح اإلدارة تلك السلطات اإلستثنائية باعتبار أا ولكن 
تسهر على حتقيق املصلحة العامة، وهي املكلفة بتقديرها، واملهتمة بتوجيهها وتنظيمها 

  .وحتقيقها
أما املقاول املتعاقد األصلي معها فإنه يهدف بالدرجة األوىل إىل حتقيق مصلحته 

مع املقاول من الباطن إمنا يسعى لتحقيق مصلحته بالدرجة األوىل،  اخلاصة وهو يف تعاقده
  .وبالتايل يسعى ليتضمن العقد األحكام اليت يراها كفيلة بذلك

وعليه فالقول بأن وجود نص بعقد املقاولة حييل على كراسة الشروط فيما يتعلق 
 ب السلطة العامة يفممارسة أسالي )1(بالشروط اإلستثنائية يستطيع املقاول األصلي مبوجبه

مواجهة املتعاقد من الباطن، كأن يقوم مثال بتعديل العقد من جانب واحد، أو توقيع 
  .جزاءات ضاغطة وغريها، حتت ذريعة املصلحة العامة

حبسب رأينا فإن مثل هذا القول جيعل من املقاول األصلي نظريا لإلدارة يف رعاية 
ه اليستطيع حىت أن يكون وكيال عنها يف املصلحة العامة وهو أمر غري صحيح، بل إن

القيام بدور راعي املصلحة العامة، ألنه يف الغالب ما تكون مصلحته اخلاصة على األقل 
  .غري متطابقة مع املصلحة العامة، إن مل تكن متناقضة معها

وأن تدخل املقاول األصلي يف تقدير مقتضيات الصاحل العام، قد يعرض تنفيذ 
ومن مث فال جيوز . )2(بالتايل تضرر الصاحل العام حبسب ما يراه البعضاألشغال للخطر و

له مباشرة إمتيازات السلطة العامة يف نطاق عقد املقاولة من الباطن وتبقى ممارسة 
  .أساليب السلطة العامة حكرا على اإلدارة دون سواها يف تنفيذ عقد األشغال العامة

                                                        
  . 93املبادئ العامة، املرجع السابق ، ص :  حممد سعيد حسني أمني: أنظر ـ  )1(

ينقل عن الفقيه أندري موريس فالم قوله بإمكانية ممارسة املتعاقد األصلي ككل حكم تتضمنه بنود العقـد مبـا فيهـا            
  .أساليب السلطة العامة، طاملا كان ذك غري خمالف للنظام العام واآلداب

  . 59املرجع السابق ، ص :  عيسى عبد القادر احلسن: راجع ـ  )2(
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بالنسبة ملوضوع عالقة املتعاقد  وعموما نرى بوجوب تدخل املشرع اجلزائري
األصلي باملقاول من الباطن ينظمها بأحكام آمرة بشكل يضمن حتقيق الصاحل العام، حىت 

  .التضيع بني املصاحل اخلاصة للمقاولني
خاصة أن مصلحة املتعاقد األصلي يف عقد املقاولة من الباطن مالزمة بشكل مباشر 

يل باملصلحة العامة، ألن األمر يتعلق بالتنفيذ، فكل ملصلحة اإلدارة صاحبة املشروع وبالتا
مساس حبق التنفيذ وبآجاله ينعكس مباشرة على الصاحل العام، لذلك جيب أن يتدخل 

  .ملوجبات حسن التنفيذ" اإلنصياع " على  ناملشرع حىت جيرب املتعاقد من الباط
السلطة العامة،  لألحكام اليت ليست هلا صلة بامتيازاتلنسبة  وهذا على األقل با

  .)1(ألن الغالب أن تتطلب األشغال العامة عمليات متعددة

يف الغالب تتطلب األشغال العامة عمليات متعددة ومتنوعة يستدعي إجنازها جتنيد 
الت متخصصة، وذلك ألن التطورات اإلقتصادية والعلمية والفنية احلاصلة أفرزت ومقا

  .)2(يف جماالت حمددة التخصصات الدقيقة املبنية على املهارات

كل هذا جيعل من التعاقد من الباطن أمرا ضروريا، بل يصفه البعض بأنه أمر 
عادي، فاإلدارة جتد نفسها مضطرة للموافقة عليه، حىت التلجأ إىل إبرام عدد كبري من 
العقود ومع أشخاص متعددين بالنسبة للمشروع الواحد، وهو أمر ميس بوحدة الضمان 

دارة على التمسك به، لذلك يرى البعض بأن موافقة اإلدارة على التعاقد الذي حترص اإل
  .)3(من الباطن تعترب مفروضة ضمنا على األقل يف بعض حاالت تعاقد املقاول من الباطن

                                                        
  . 391املرجع السابق ، ص :  هارون عبد العزيز اجلمل: أنظر ـ  )1(
  : راجع كال من ـ  )2(

-  PHILIPPE GODFRIM  :  Op Cit, P 197. 

-  JEAN MARIR AUDY et  P. BON :   Op Cit, P 225. 

  .391املرجع السابق ، ص :  لعزيز اجلملهارون عبد ا: أنظر ـ  )3(
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وهلذا نرى بأن املشرع اجلزائري قد وفق إىل حد كبري، حني أجاز التعاقد من 
مبوافقة اإلدارة حتت مسؤولية املتعاقد الباطن ومل مينعه بشكل مطلق وربط مشروعيته 

  .األصلي ضمانا لوحدة الضمان
سك بطاقية بكافة املقاولني حىت يتم التعرف على املقاول املتعاقد مكما أن فرض 

من الباطن قبل املوافقة عليه وذلك من أجل ضمان توفر الصفات الشخصية اليت أخذا 
  ألصلد ااإلدارة بعني اإلعتبار حني إبرامها العق

  
  المبحث الثاني

  التزام المقاول باحترام مدة  
  تنفیذ األشغال وتسلیمھا

خيتلف املقصود مبدة التنفيذ يف العقود اإلدارية حبسب إختالف العقود ذاا، حيث 
  .تتخذ مدد التنفيذ أشكاال متعددة 

إستغالل  ةفمدة التنفيذ مثال يف عقد اإلمتياز ـ وهو عقد إداري ـ يقصد ا مد
  .رفـق، أي الفترة اليت متنح للملتزم ليستغل خالهلا املرفقامل

أما املقصود مبدة التنفيذ يف عقد األشغال العامة ـ موضوع حبثنا ـ فهو خيتلف 
فإن كان األمر . )1(عن ذلك، فاملقصود مبدة التنفيذ حبسب موضوع األشغال حمل العقد

خالله بإجناز هذه  يفيلتزم املقاول يتعلق بعقد بناء منشأة، كان املقصود هو الوقت الذي 
أما إذا كان األمر يتعلق بصيانة منشأة، فهنا يكون . املنشأة وباملقاييس املتفق عليها

املقصود، تلك املدة اليت يكون املقاول خالهلا ملتزما بأعمال الصيانة، أو املدة اليت يلتزم 
  .املقاول خالهلا بتنفيذ ما هو مطلوب منه

                                                        
املواعيد اليت حيـددها العقـد أو   " الذي يقول بأن املقصود هو . 382رجع السابق، ص امل :  أنظر إبراهيم حممد علي ـ  )1(

  ".دفاتر الشروط للمتعاقد إلجناز اخلدمات أو األداءات املتفق عليها وفقا لطبيعة العقد ونوعه 
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د مبدة التنفيذ يف عقد األشغال العامة، فإا تتميز عن مدة التنفيذ وأيا كان املقصو
، ملا تتمتع به اإلدارة صاحبة املشروع من سلطة رقابة وتوجيه ىيف العقود اإلدارية األخر

  .على تنفيذ األشغال حمل العقد
لذلك وجب حبث مدى إلزامية مدد التنفيذ بالنسبة للمقاول، واحلاالت اليت ميكن 

  ن أن يعترب ذلك إخالال باإللتزاماوز هذه املدد دوفيها جت
  

  
  المطلب األول

  مدى إلزامیة إحترام مدة التنفیذ 

مقاول الذي عليه أن يتقيد باملدة احملددة له بالصفة االلزامية للمدة التنفيذ  زيتتم
بشكل دقيق إلجناز األشغال العامة، وكل تأخر منه عن الوفاء ذا اإللتزام يف املوعد 

  .)1(احملدد يعترب خطأ جسيما يترتب عليه توقيع اجلزاء
  الفرع  األول

  األساس القانوني لإللتزام 

اإللتزام باحترام مدة تنفيذ العقد واجب على كل متعاقد مع اإلدارة ـ كما هو 
واجب على اإلدارة أيضا ـ ولكن بشكل خاص املتعاقد معها على تنفيذ أشغال عامة، 

دائما تقرر جزاءات على املقاول الذي الحيترم هذا اإللتزام، كما حيث أن دفاتر الشروط 
  .)2(هو احلال بالنسبة لدفتر الشروط العامة الفرنسي

وهو أيضا حال املشرع املصري يف الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات 
جتهيزها للتسليم السابق اإلشارة إليه، والذي يلزم املقاول بإاء األعمال موضوع التعاقد و

                                                        
  .86رجع السابق، ص امل :  ر احلسنعيسى عبدالقادـ  )1(
  :  أنظرـ  )2(

-  PHLIPPE GODFRIN :  Op Cit,  P. 199.  من دفتر الشروط العامة  20 الذي يشري إىل املادة  
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املؤقت يف امليعاد احملدد، وإال جاز لإلدارة أن توقع عليه غرامة التأخري كجزاء على ذلك 
  .)1(حىت وإن كان جيوز هلا أن متهله مدة إضافية للتسليم

واحلقيقة أن تناول نصوص دفاتر الشروط العامة هلذا اإللتزام وتأييده جبزاءات يعترب 
حلرص على التأكيد عليه نظرا ألمهيته، ألنه إلتزام يستمد أساسه يف نظرنا من قبيل زيادة ا

ألنه يرتبط باملال العام من جهة، حيث أن كل ، )2(القانوين من مقتضيات الصاحل العامة
تأخري يف اإلجناز يزيد من قيمة األشغال ، مث ـ وهذا هو األهم ـ كل تأخري يف اإلجناز 

  .ام موضوع األشغالينعكس مباشرة على حسن سري املرفق الع

لذلك فإن ملدة التنفيذ أمهية أساسية بالنسبة لإلدارة واملقاول على حد سواء، 
وقد أكد القضاء اإلداري هذا اإللتزام ، )3(فكالمها ملزم بإجناز التزاماته يف التاريخ احملدد

سواء يف جملس الدولة الفرنسي أو جملس الدولة املصري، حيث يؤكد بأن تأخر املقاول 
يف إجناز األشغال يف موعدها احملدد يشكل خطأ عقديا يستوجب توقيع جراء التأخري، 

وهو يرى بأن تقرير غرامات . حىت ولو منحت له اإلدارة مدة إضافية إلكمال اإلجناز
التأخري يف العقد إمنا لضمان تنفيذ األشغال يف موعدها، واإلخالل بذلك املوعد من قبل 

  .رامات عليه مباشرة دون اللجوء إىل القضاءاملقاول، تتيح تطبيق الغ

وقد كان املشرع اجلزائري حريصا على تأكيد ذات املوقف القاضي بوجوب 
ميكن أن ينجر عن عدم تنفيذ " إحترام مواعيد اإلجناز حتت طائلة توقيع عقوبات 

مالية،  اإللتزامات املتعاقد عليها يف اآلجال املقررة أو تنفيذها غري املطابق، فرض عقوبات
  .)4(... "دون اإلخالل بتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف التشريع املعمول به 

                                                        
  .املصري 89/1998من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 83(ادة امل :  أنظرـ  )1(
  .120سابق، ص رجع الامل:  حممد سعيد حسني أمنيـ  :  أنظر ـ  )2(

  . 87املرجع السابق ، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ                    
  . 401رجع السابق، ص امل:  هارون عبدالعزيز اجلملـ  :  أنظرـ  )3(

-  JEZE :  Les Cantrats Administratif … ,  T1 , Op Cit, P 291.  
  . عدل واملتمم امل 10/236من املرسوم الرئاسي ) 9(رجع املادة ـ  )4(
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وكما أسلفنا فإن نص املشرع على هذا اإللتزام وجعله سببا يف إمكانية توقيع 
اجلزاء على املقاول إمنا هو للتأكيد عليه، ذلك أن من املبادئ اليت حتكم سري املرافق العامة 

  ".املرافق العامة بانتظام واضطراد  ضمان سري" مبدأ 

وملا كان عقد األشغال العامة يقوم على أساس اإلعداد املادي لعقار من أجل 
 Efdimiefحتقيق مصلحة عامة، وهو ما جاء يف حكم حمكمة التنازع الفرنسية يف قضية 

ء حيث جا السابق اإلشارة إليه يف القسم األول من هذا البحث، 1955الصادر يف مارس 
  .)1("أن عقد األشغال العامة يستهدف حتقيق غرض من أغراض النفع العام "  فيه

اإلدارة " معاون " لذلك يوصف املتعاقد مع اإلدارة لتنفيذ األشغال العامة بأنه 
صاحبة املشروع بشأن املرفق موضوع األشغال، مما يعين وجوب حرصه على ضمان 

  .هريحسن س
ه اإلداري بالنسبة ملتعاقذي اإلدارة عموما، الذي وهو اإللتزام الذي يؤكده الفق

يرى بأن إرتباط الشخص برضاه بعقد مع اإلدارة، يعين إلتزامه باملسامهة يف مرفق 
وهو ما يعين بالنسبة ملقاول األشغال العامة، إلتزامه بتنفيذ األشغال حمل العقد يف ، )2(عام

  .رفق العام للخطر الذي هو ملتزم بضمانهاملدة احملددة هلا، حىت اليعرض السري املنتظم للم
وضمان السري املنتظم للمرفق إلتزام يتولد عن فكرة املرفق ذاا، وبالتايل فهو 

كون اإلدارة يف حاجة إىل املقاول مبجرد التعاقد، دون أن ت يدخـل ضمن واجبات
  .تضمني العقد نصا لذلك

منصوص عليه، وإمنا هو ملزم فاملقاول ملزم ليس فقط بتنفيذ األشغال وفقا ملا هو 
أيضا بكل ما يستدعيه ويتطلبه ضمان سري املرفق بانتظام واضطراد، ومن أهم متطلبات 

  .)3(ذلك طبعا إجناز األشغال وتنفيذها يف مدا احملددة

                                                        
  .يف اجلزء األول من هذا البحث  Efdimiefراجع قضية ـ  )1(

)2(  -  JEZE :  Les Cantrats Administratif … ,  T1 , Op Cit,  P. 204. 
)3(  -  JEZE :  Les Cantrats Administratif … ,  T1 , Op Cit,  P. 204. 
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وهذه أيضا هي وجهة نظر القضاء اإلداري املصري الذي يقول عن مقاوالت 
لدولة العامة، واألموال العامة، ولذلك فهي حتاط األشغال العامة بأا تتناول مرافق ا

بضمانات تكفل حسن سري العمل وحسن إختيار من ينفذه يف الوقت املعني، هذه 
الضمانات اليت تكرسها دفاتر الشروط اليت يلتزم ا املقاول ـ باعتبارها من وثائق العقد 

  .)1(ـ الذي يأخذ صفة معاون اإلدارة يف تسيري مرفق عام

كله ألن عدم تنفيذ األشغال املنصوص عليها يف العقد، أصال، أو عدم وهذا 
إجنازها يف الوقت احملدد، قد يؤدي إىل إختالل أساسي يف احلياة العامة، كما لو تعلق 
األمر بتنفيذ أشغال تتصل بالتزود باملياه مثال، أو إجناز مدرسة يف منطقة سكنية ليس ا 

نتيجة اليت تتولد عن عدم إحترام آجال اإلجناز هي اليت وهذه ال... مدارس وما إىل ذلك 
جعلت التشريعات يف البالد املختلفة حترص على تأكيد هذا اإللتزام، رغم أنه قائم حىت 

  .دون النص عليه
رير النصوص لعقوبات وجزاءات وتظهر الصفة امللزمة ملدة التنفيذ من خالل تق

  .از األشغال يف املواعيد املقرر هلاعلى املقاول إذا تأخر عن إمتام إجن قهاتطب
  الفرع  الثاني

  التنفیذ وكیفیة إحتسابھا ةتحدید مد 

كون تنفيذ األشغال وتسليمها يف أجلها احملدد يكتسي أمهية كبرية، إلرتباطه 
باملرفق العام وحسن سريه، فإن العقد غالبا ما يتضمن حتديد مدة إجنازها، غري أن عدم 

ه املدة اليعين ترك هذا األجل مفتوحا على إطالقه، بل البد من تعرض العقد لتحديد هذ
  .إاء األشغال وتسليمها يف أجل معقول

وحىت يف حال حتديد مدة اإلجناز، فال بد من حتديد نقطة إنطالق هذه املدة، أي 
 ديد تاريخ اإلنطالق ضروري لتحديدالبد من حتديد بدء سريان  ميعاد اإلجناز، ألن حت

                                                        
  .وما بعدها  417رجع السابق، ص امل :  هارون عبدالعزيز اجلملـ  )1(
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وما يترتب عن ذلك من نتائج، واليت من أمهها وضع املقاول وضع  )1(هاءأجل اإلنت
املتأخر إذا مل يلتزم بذلك امليعاد، وما ينجر عن هذه الوضعية من نتائج أقلها إمكانية 

  .توقيع الغرامات التأخريية عليه
 إذا فأيا كانت الطريقة املتبعة يف حتديد مدة تنفيذ األشغال، واليت ختتلف كما قلنا
حبسب ما إذا كان تنفيذ العقد يتضمن أداءات عديدة، كما هو احلال يف أشغال الصيانة 

  .أو كان التنفيذ يتضمن أداء واحدا كإجناز منشأة مثال
وحىت وإن كان العقد مل حيدد تاريخ بداية تنفيذ األشغال، فإن ذلك اليطرح 

راف والتوجيه على تنفيذ صعوبات، أو إشكاال، نظرا ملا تتمتع به اإلدارة من سلطة اإلش
إذ تصدر له أمر البدء عقد األشغال العامة، واليت متلك مبوجبها إصدار األوامر املصلحية 

   .يف التنفيذ
ويفرق البعض بني مدة العقد اليت تعين مدة سريانه بني أطرافه، حبيث تتحدد بداية 

از األشغال يف املوعد واية نشاط املقاول بأجل معني، وبني مدة التنفيذ اليت تعين إجن
  .)2(احملدد بالعقد

وتتضمن مدة التنفيذ مدة إاء مجيع األعمال احملددة، ويشمل ذلك فترات التجهيز 
  .)3(والقيام باألعمال التمهيدية أو التحضريية وفقا للمشرع الفرنسي

وعن كيفية حتديد مدة التنفيذ، فإن ذلك تتم غالبا بواسطة أحكام العقد، وبالتايل 
  .و ينتج عن إرادة الطرفنيفه

وقد يتضمن العقد حتديد مدة عامة مل األشغال، أو ينص على مدد جزئية 
  .)4(ألشغال جمزأة ومدة عامة لكل األشغال

                                                        
  . 81رجع السابق، ص املأساليب حساب مدة التنفيذ ،  :  عادل عبدالرمحن خليلـ راجع  )1(
  . 81رجع السابق، ص امل :  عيسى عبدالقادرـ  )2(
  .1976من دفتر الشروط العامة الفرنسية لسنة  19/11راجع املادة ـ  )3(
  . 116رجع السابق، ص امل :  حممد سعيد حسني أمنيـ  )4(

  . 400املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ      
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والواقع أن مدة التنفيذ تتم باتفاق األطراف، فاإلدارة التستطيع أن تفرض عن 
ا إال إذا كان العقد يعطيها طريق أوامر مصلحية مدة معينة على املقاول للتنفيذ خالهل

  .)1(احلق يف ذلك

وإذا كان العقد قد حدد مدة معينة لتنفيذ األشغال املنصوص عليها، إال أن تلك 
املدة كانت غري كافية لتنفيذها، فإن عدم حسن تقدير مدة التنفيذ أو اخلطأ فيها أثناء 

. يل التحلل من إلتزاماتهإبرام العقد، اليعطي احلق للمقاول التمسك ذه الوضعية وبالتا
بل عليه أن يعمل جبد ويتخذ كافة اإلجراءات املمكنة من أجل التنفيذ، واليكفيه جمرد 

  .)2(بذل جمهود الرجل العادي لتربئته من مسؤولية التأخري

وإذا مل حيدد العقد أصال مدة لتنفيذ األشغال، فإن لإلدارة احلق يف أن حتدد مدة 
دة معقولة بالنسبة للمقاول من حيث إمكانياته، وإال فله أن لذلك على أن تكون هذه امل

يعترض على هذه املدة أمام القاضي، الذي يفصل يف هذا الرتاع مراعيا يف ذلك عدة 
وإمكانيات املقاول بالنسبة حلجم ) اإلدارة واملقاول (عوامل منها، نية أطراف العقد 

األشغال يف الفترة اليت حددا اإلدارة األشغال، وهل ملقاول يف مثل ظروفه أن ينجز تلك 
   احملددة من طرف اإلدراة معقولة ويلتزم ا املقاول أم الاملدة وعليه  ما إذا كانت ؟  أم ال

وبالتايل الميكنها أن توقع عليه جزاءات تكون قد قررا يف حالة التأخري يف 
  .)3(قبيل شرط األسدالتنفيذ، ألن مثل هذا الشرط اجلزائي يف هذه احلالة يكون من 

وملا كانت اإلدارة خنضع لرقابة القاضي يف موضوع حتديد مدة التنفيذ، حني 
مسي هذا التحديد بالتحديد القضائي  )4(مدة معينة، فإن البعض حتديد اليتضمن العقد

كون القاضي يسلم بأن عدم إفصاح املتعاقدين عن مدة التنفيذ من خالل . ملدة التنفيذ
                                                        

  :راجع يف كيفية حتديد مدة التنفيذ ـ  )1(
-  DELAUBADERE :  …. Cantrats Administratif, T2 , Op Cit , P 56. 

  .وما بعدها   81رجع السابق، ص امل :  عيسى عبدالقادر احلسنـ  )2(
  . 83رجع السابق، ص امل :  احلسن عيسى عبدالقادرـ  )3(

  . 404املرجع السابق ، ص :  اجلملعبد العزيز هارون ـ      
  . 82رجع السابق، ص امل :  عيسى عبدالقادر احلسنـ  )4(
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بل املنطق والواجب أن دود،حبك اليعين أن مدة التنفيذ غري مقيدة ن ذلإنصوص العقد، ف
يتم ذلك يف مدة معقولة بالنظر للهدف من إجناز األشغال وطبيعة هذه األخرية ونية 

  .املتعاقدين إضافة إىل ما جرى عليه العرف يف احلاالت املشاة
ملشرع اجلزائري قد نص فإن هذا اإلحتمال غري وارد، نظرا ألن ا ئروبالنسبة للجزا

  .)1(على وجوب حتديد مدة التنفيذ ضمن بنود العقد
  
  بدء سریان مدة التنفیذـ   1

إن جمرد حتديد مدة إلجناز األشغال موضوع العقد، اليكفي لتحديد تاريخ إائها 
من أجل حصر هذه املدة وجتنب  اوتسليمها، لذلك يتعني حتديد تاريخ إنطالق سريا

  .نسبة لتحديد املواعيداإلختالف بال

وعلى املتعاقدين وخاصة اإلدارة صاحبة األشغال ونظرا لدورها يف حتديد املواعيد 
أثناء حتديد تاريخ بدء سريان مدة التنفيذ  ، عليهاملتعلقة بتنفيذ األشغال العامة عموماا

كن املقاول األخذ بعني اإلعتبار مجلة من املعطيات اليت يستدعيها البدء يف التنفيذ حىت يتم
من اإلنطالق، إذ البد من منحه فرصة إعداد اإلمكانات املادية والبشرية من سلع 
وجتهيزات وعمال، وإجناز األعمال التمهيدية اليت يتطلبها الشروع يف التنفيذ، وهذا 

  .حرصا على جعل بدء سريان مدة التنفيذ، بدءا فعليا للتنفيذ، الجمرد إجراء نظري

د موعد بدء سريان مدة التنفيذ، اليطرح خالفا بالنسبة وإن كان موضوع حتدي
لتنفيذ عقد األشغال العامة كما أسلفنا، وذلك ألن اإلدارة تصدر للمقاول أمرا مصلحيا 

  .بالشروع يف التنفيذ، مما جيعل هذا األمر مرجعا لتحديد بداية سريان مدة التنفيذ
ل هلا السلطة أو احلرية املطلقة غري أن هذا جيب أال بفهم بأن اإلدارة صاحبة األشغا

يف تأخري إصدار مثل هذا األمر وبالتايل اإلنطالق يف التنفيذ بدون أي قيد، بل جيب على 

                                                        
السابق اإلشارة إليه، حيث تنص هذه املادة على مجلة من البيانات الـيت   10/236من املرسوم الرئاسي ) 62(أنظر املادة ـ  )1(

  ... ".أجل تنفيذ الصفقة ... جيب أن تشري كل صفقة " ارة إليها يف العقد جيب اإلش
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اإلدارة تبليغ املقاول باألمر بالشروع يف التنفيذ يف مدة معقولة، ألن عدم الشروع يف 
ب فسخ العقد التنفيذ قد يسبب للمقاول أضرارا مادية، وجتنبا لذلك فإن له حق طل

  .)1(واملطالبة بالتعويض

ألنه إذا كان حتديد ميعاد بدء سريان مدة التنفيذ يستدعي مراعاة حتضري املقاول 
لنفسه ويئة ظروف اإلنطالق من كل جوانبها، فإن التأخري أيضا ملدة غري معقولة يف 

  .ائر مبقاولتهحتديد هذا املوعد قد ينتج عنه قلب إقتصاديات العقد وبالتايل إحلاق اخلس

وبالنسبة للمشرع اجلزائري فإن بدء سريان مدة التنفيذ يكون من اليوم املوايل 
ن لذلك فعلى مهندس اإلدارة أن ميكّ. )2(لتاريخ صدور األمر املصلحي مبباشرة األشغال

  .املقاول من املستندات من رسوم وخمططات واليت تتعلق بالتنفيذ

جيب : " الشروط اإلدارية العامة الفقرة األوىل من دفتر ) 12(فقد جاء يف املادة 
صادرة عن مهندس لعلى املقاول مباشرة األشغال يف اآلجال احملددة يف أوامر املصلحة ا

يتلقى املقاول جمانا من : " ... ويف الفقرة الثالثة ... ". الدائرة أو املهندس املعماري 
مصدقة عن كل الرسوم املتعلقة  املهندسني أو املهندس املعماري خالل مقاولته نسخة

  ... ".باملقتضيات املقررة باملشروع وعن املستندات الالزمة يف التنفيذ 
كل أجل جيري : " من ذات الدفتر قد نصت على ) 02(وقبل هذا كانت املادة 

حتديده يف الصفقة سواء كان لإلدارة أو املقاول يبدأ سريانه من غداة اليوم الذي أبرم فيه 
  ... ".و نص عليه فيه إلبتداء سريان ذلك األجل العقد أ

وملا كانت مدة التنفيذ التبدأ إال من اليوم املوايل لتاريخ إبالغ املقاول باألمر 
املصلحي املتعلق بذلك، فإنه مىت تأخرت اإلدارة يف إصدار هذا األمر املصلحي بالبدء يف 

  .)1(قدتنفيذ األشغال الميكنها أن تسأل املقاول عن تنفيذ الع
                                                        

  . 118رجع السابق، ص امل، ... املبادئ  :  حممد سعيد حسني أمنيـ  )1(
  . 84املرجع السابق، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ      

وفيهـا  " اآلجال " ت هذه املادة حتت عنوان  حيث جاء. 1964من دفتر الشروط اإلدارية اجلزائري ) 02(أنظر املادة ـ  )2(
  .يبني املشرع بدقة زمن إنطالق إحتساب املواعيد املختلفة بالنسبة للصفقة
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وقد جعل املشرع املصري تاريخ بدء سريان مدة التنفيذ هو تاريخ تسليم اإلدارة 
  .)2(موقع األشغال للمقاول

وأقر القضاء املصري إلتزام املقاول بالسعي لدى اإلدارة صاحبة املشروع من متكينه 
  .من الشروع يف التنفيذ، وأال يكتفي مبوقف سليب ينتظر تصرف اإلدارة

فإن البدء يف التنفيذ قد يكون بناء على تصرف قانوين من جانب وهكذا إذن 
اإلدارة يتمثل يف إصدار أمر مصلحي بذلك، أو أن يكون بناء على عمل مادي وهو 

  .موقع العمل أو الوثائق والتجهيزات أو املواد اليت يتطلبها ذلكتسليم 
كما أسلفنا على وإن كان بدء اإلنطالق يف احلالتني مرتبط بتحرك اإلدارة، فإنه 

املقاول أال ينتظر حترك اإلدارة التلقائي للقيام بذلك، بل عليه أن يسعى لديها من أجل 
متكينه من الشروع يف التنفيذ، وعلى هذه األخرية أن متكنه من البدء يف تنفيذ األشغال 

  .)3(واإلستمرار يف إجنازها، حىت التتسبب له يف أضرار تستوجب التعويض

وإن كان األصل أن املدد املقررة يف العقود اإلدارية عموما، يقصد ا وأخريا فإنه 
ا يفيد بإلزامية املدة عادة املتعاقدون مع اإلدارة، إال أنه قد حيدث ويتضمن العقد م

تلتزم باحترام املدة  ، ويف هذه احلالة على اإلدارة أناإلدارة واملتعاقد معها للطرفني أي
التعاقدية اليت جتد أساسها يف فكرة رضا األطراف، واحترام  باعتبار ذلك من اإللتزامات

مدة التنفيذ من جانب اإلدارة ، يقصد به أيضا املدد احملددة لتنفيذ اإللتزامات اجلزئية إىل 
  .جانب املدة اإلمجالية

وإن كان عدم إحترام مدة التنفيذ يعتربه املشرع كما أسلفنا خطأ جسيما يترتب 
د فسخ العقد، مع التذكري بأن إلتزام املقاول املتعاقد بإجناز عنه جزاءات قد تصل ح

األشغال يف الوقت املتفق عليه أو خالل زمن معقول إذا مل يكن هناك إتفاق، هو إلتزام 
  .بتحقيق غاية، وليس إلتزاما ببذل عناية كما أسلفنا

                                                                                                                                                                             
  . 118رجع السابق، ص امل، ... املبادئ  :  حممد سعيد حسني أمنيـ  )1(
  .املصري  1998لسنة ) 89(من القانون رقم ) 74(راجع املادة  ـ  )2(
  . 410املرجع السابق ، ص :  اجلمللعزيز عبد اهارون ـ  )3(
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جل فال يعفيه إذن من مسؤولية التأخري وتبعاا أن يثبت قيامه ببذل جهد الر
وإمنا من أجل محايته من مسؤولية . العادي من أجل إجناز األشغال إال أن ذلك مل يتحقق

التأخري عليه أن يثبت أن سبب ذلك يعود إىل مربر قانوين الدخل له فيه حىت تنتفي 
  .مسؤوليته

  
  المطلب  الثاني

  تمدید مدة التنفیذ وأسبابھ القانونیة 

ء من مسؤولية التأخري، إذ املقاول ملزم وهو ما يطلق عليه أيضا أسباب اإلعفا
مبدئيا بإكمال إجناز األشغال حمل العقد يف املدة املتفق عليها أو املدة املعقولة، يف حال 

  .عدم وجود اإلثنان، حىت يتجنب اجلزاءات املقررة لذلك
لكن ميكن أن يستفيد املقاول من متديد أجل التنفيذ يف حاالت معينة، وهي على 

ل تدخل اإلدارة املتعاقدة أو كان التأخري بسبب فعلها، أو بسبب الغري اخلصوص حا
الذي السلطان للمقاول عليه، أو يف حالة كان السبب وراء ذلك هو قوة قاهرة أو 

  .حادث فجائي
  الفرع  األول

  التمدید بسبب فعل اإلدارة المتعاقدة 

يكون متوقعا أثناء فقد حيدث وأن تتدخل اإلدارة ذاا عن طريق قيامها بتصرف ال
إبرام العقد، ويكون هلذا التصرف عالقة بالتزام املقاول بالتنفيذ، مما يؤثر مباشرة عليه، 

اليت يكون هلا أثر على إلتزام ) فعل األمري ( واألمثلة على أنواع تدخالت اإلدارة املتعاقدة 
  :املقاول بالتنفيذ يف املدة احملددة كثرية ومنها 

يف إطار ما متلكه اإلدارة صاحبة املشروع من صالحيات  ـ إصدار أمر مصلحي
يف تنفيذ املشروع وباعتبارها من يدير التنفيذ كما أسلفنا، ويتضمن هذا األمر إجناز 

  .منشأة أخرى غري منصوص عليها يف العقد
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ـ تأخر اإلدارة يف إجناز أشغال أخرى ضرورية إلنطالق املقاول يف تنفيذ التزاماته 
م قيامها برتع ملكية األرض اليت سيقام عليها املشروع مثال، ومنع التعرض العقدية، كعد

  .للمقاول
  .ـ الزيادة يف حجم األشغال عن ذلك املتفق عليه يف العقد

ـ تأخر اإلدارة يف تسليم املقاول املخططات والوثائق واملستندات املتعلقة بإجنـاز  
  .)1(األشغال وفقا ملا ينص عليه القانون

  .بالبدء يف التنفيذيف إصدار األمر دارة ـ تأخر اإل
كان املقاول ملزم بتنفيذ األشغال يف مدة حمددة، فإن عدم إمتثاله هلذا اإللتزام  ملاو

وفوات املدة احملددة لذلك يعد إخالال ببنود العقد يكون األثر املباشر لذلك هو قيام 
اصة يف توقيع جزاءات عقدية مسؤوليته العقدية جتاه اإلدارة صاحبة املشروع واملتمثلة خ

  .هي دفع الغرامات التأخريية
وأحكام املسؤولية كقاعدة عامة تقتضي توافر أركاا املتمثلة يف اخلطأ، والضرر 

  .وعالقته السببية بينهما
لذلك فإن ، )2(يعترب ركنا جوهريا يف كافة صور املسؤولية ناوركن السبب ه

عن نفسه، جيب أن يثبت بأن عدم إلتزامه باملدة  املقاول إذا أراد دفع مسؤولية التأخري
  .احملددة يعود إىل سبب أجنيب عنه اليد له فيه

وملا كانت اإللتزامات الناشئة عن عقد األشغال العامة، بالنسبة للمقاول، هي 
  .إلتزامات لتحقيق الغاية، وذلك إلرتباطه باسري احلسن للمرفق العام

تمعان يف شئ واحد، فيكون عدم تنفيذ لذلك فإن ركن اخلطأ والضرر قد جي
هو ذاته الضرر الذي ) ركن اخلطأ ( وجه املطلوب ويف الوقت احملدد لاألشغال على ا

                                                        
اليت ) 12(من دفتر الشروط العامة اجلزائري اليت تنص على املستندات اليت تسلم للمقاول، وأيضا املادة ) 8(أنظر املادة  ـ )1(

وبـدون  تشري إىل املخططات والرسوم اليت يتلقاها املقاول من املهندس املختص، وهي العملية اليت جيب أن تـتم جمانـا   
  .مقابل

  . 425املرجع السابق ، ص :  اجلملعبد العزيز هارون ـ  )2(



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 268

، لذلك إذا إتضح أن عدم تنفيذ )إختالل السري احلسن واملنتظم للمرفق ( أصاب اإلدارة 
ؤولية األشغال على الوجه املطلوب ليس هو السبب يف حدوث الضرر، هنا تنتفي مس

املقاول، ولكن إذا كان ركن اخلطأ والضرر منفصالن، أي يقتصر خطأ املقاول يف 
  .التأخري يف حتقيق الغاية أو النتيجة، فهنا تبقى مسؤوليته قائمة مع بقاء اخلطأ قائما

ويشمل السبب األجنيب كل أمر غري منسوب للمقاول وأدى إىل إحلاق ضرر 
عفاء من املسؤولية وفقا للمشرع املدين اإلسباب باإلدارة صاحبة املشروع وهو أحد أ

إذا أثبت الشخص أن الضرر الذي نشأ عن سبب اليد له " اجلزائري الذي ينص على 
ادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من املضرور أو خطأ من الغري، كان كحفيه 

  .)1("غري ملزم بتعويض هذا الضرر، مامل يوجد نص قانوين أو إتفاق خيالف ذلك

وملا كان ما يهمنا هنا هو تدخل اإلدارة املتعاقدة يف تأخري التنفيذ الذي يعرب عنه 
بفعل األمري والذي سنعود إليه يف موضوع الحق من هذا البحث، فإننا سنتناول هنا 
القوة القاهرة أو احلادث الفجائي باعتباره من أسباب اإلعفاء من مسؤولية التأخري، 

  .وا وشروط تطبيقهاونتناوهلا من حيث مضم
  الفرع  الثاني

  القــــوة القاھــــرة 

مفهوم ( يطلق مصطلح القوة القاهرة أو احلادث الفجائي وفقا للمفهوم التقليدي 
على ما حيدث من أمر غري ممكن التوقع ) القانون اخلاص وهو مصدر هذه النظرية 

  .ومستحيل الدفع، ويكون من شأنه أن جيعل التنفيذ مستحيال
توافر هذين الشرطني جيعل من احلادث حادثا فجائيا وهو أجنيب عن الشخص 

أشد  ه هو، وال من جانباليد له فيه وهو غري متوقع ال من جانب) املدين أو املقاول (
  .الناس حرصا، فشرط عدم التوقع يستند إىل معيار موضوعي الذايت

                                                        
  .من القانون املدين اجلزائري) 127(أنظر املادة  ـ )1(



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 269

اص هي فعل الينسب إىل خلقانون الللمفهوم املستمد من ا وفقا فالقوة القاهرة إذن
املدين، وهو غري متوقع احلدوث، وغري ممكن دفعه، يكون أثره هو جعل تنفيذ اإللتزام 
مستحيال، وذا املفهوم جعل القانون اخلاص القوة القاهرة سبب من أسباب اإلعفاء من 

  . املسؤولية
أن يتحمل  والواقع أن هذا املضمون هو ما تقتضيه العدالة، ألنه من غري املنطقي

  .املتعاقد نتائج فعل كان عاجزا عن دفعه، فاإلنسان غري ملزم مبستحيل
وإذا كان أساس هذا املفهوم جيد جذوره يف القـانون اخلـاص إال أن القـانون    
والقضاء اإلداري يستهدي ويسترشد ذه القواعد املدنية ملا تتضمنه من مبادئ العدالة يف 

ومنها عقد األشغال العامة، حيث جند املشرع يأخذ ، )1(جمال العقود اإلدارية بشكل عام
يف حالة القوة القـاهرة تعلـق   " جبوهر هذا املفهوم، فنجد املشرع اجلزائري ينص على 

اآلجال وال يترتب على التأخري الغرامات املالية بسبب التأخري ضمن احلدود املسـطرة يف  
  .)2(... "أوامر توقيف واستئناف اخلدمة 

ذلك القاضي اإلداري وإن كان يتشدد يف سلوك املقاول املتعاقد، كما يعمل ب
حيث يتطلب منه بذل جمهود أكرب من جمهود الرجل العادي الذي يتطلبه القانون املدين 
يف إطار روابط القانون اخلاص، وذلك باعتبار أن مقاول األشغال العامة املتعاقد مع 

  .لعام، وحبسن سري املرفق العاماإلدارة منوط به تنفيذ عمل يتعلق بالصاحل ا

من  )3(وجيب التمييز بني فكرة القوة القاهرة من جهة، وفكرة الظروف الطارئة
  .جهة أخرى، هذه األخرية اليت إبتدعها القضاء اإلداري

فالقوة القاهرة هي فكرة وثيقة الصلة مبراعاة مدة التنفيذ يف العقد اإلداري، فتوافر 
قاول من التنفيذ، أو متديد أجله فاإلدارة التستطيع إرغامه شروطها يؤدي إىل إعفاء امل

                                                        )1(  -  LAURENT RICHER :   Op Cit,  P. 223. 
  .املعدل واملتمم  10/236من املرسوم الرئاسي  90انظر املادة ـ  )2(
  . 90املرجع السابق ، ص  : عيسى عبدالقادر احلسن ـ  )3(
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على التنفيذ، وال توقع عليه عقوبات بقصد حتقيق ذلك، كما أا التستطيع أن توقع عليه 
  .)1(غرامات التأخري

وهناك من يستعمل مصطلح السبب األجنيب للتعبري عن القوة القاهرة يف أوسع 
ذلك : فيما ذهب إليه يف تعريف السبب األجنيب بأنه صورها، وحنن نرى بأنه رأي موفق 

احلادث الفجائي أو القوة القاهرة أو فعل الغري، وجيب أن يكون احلادث غري متوقع 
  .)2(ومستحيل الدفع ويكون من شأنه أن جيعل التنفيذ مستحيال

أما الظروف الطارئة فهي فكرة ذات طبيعة إقتصادية تزيد من األعباء املالية 
ول، وإن كانت الفكرتان جيتمع فيهما عامل الفجائية وعدم التوقع، إال أما للمقا

ألن الظروف الطارئة الجتعل التنفيذ مستحيال، وإمنا جتعله أكثر . خيتلفان من حيث أثرمها
إرهاقا بالنسبة للمقاول فتتدخل اإلدارة صاحبة املشروع لتتحمل معه بعض العبء حىت 

مساعدة املتعاقد معها على وواجب اإلدارة كما أسلفنا تسهيل ألن من . يستمر يف التنفيذ
  .تنفيذ التزاماته، وذلك ضمانا إلستمرار سري املرفق العام

 )3(1932لذلك ملا كان القضاء اإلداري يف وقت سابق على تاريخ التاسع ديسمرب 
التأخري يف اليعترف بالقوة القاهرة كسبب إلعفاء املقاول من تنفيذ التزامته العقدية، أو 

العقد شريعة "ذلك عن املوعد املتفق عليه، أي حني كان يتبىن يف العقود اإلدارية قاعدة 
يف هذه الفترة كان املقاولون حريصون على تضمني عقودهم بندا يقضي " املتعاقدين 

  .بإعفائهم من املسؤولية يف حال حدوث قوة قاهرة متنحهم من التنفيذ
أخرى وهي الرفع من قيمة العقد أكثر من قيمته  أو كانوا يلجأون إىل طريقة

احلقيقية، حتسبا لوقوع حادث مفاجئ يكلفهم اخلسارة، فيستبقون ذلك باحلصول على 
األموال من اإلدارة صاحبة املشروع، وهو األمر الذي ينعكس مباشرة على اخلزينة العامة 

  .وهدر األموال العامة
                                                        

  . وما بعدها 701، املرجع السابق ، ص ... األسس العامة :  الطماويحممد سليمان  ـ  )1(
  . 263املرجع السابق ، ص :  مخيس السيد إمساعيلـ  )2(
  .CHARBOURG يشري إىل تاريخ صدور حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية شركة ترامواي ملنطقة شاربورجـ  )3(

-  LAURENT RICHER :   Op Cit,  P. 214. 



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 271

املوقف، وقرر األخذ بنظرية القوة  غري أن جملس الدولة الفرنسي تراجع هذا
القاهرة مسترشدا يف ذلك بالقانون اخلاص، غري أنه كيفها وفق متطلبات املصلحة العامة، 

تشدد القاضي اإلداري يف مواجهة املقاول املتعاقد حيث طالبه فومقتضيات املرفق العام، 
  .خلاصببذل جمهود أكرب من جمهود الرجل العادي املعمول به يف القانون ا

فيجب على مقاول األشغال العامة أال يتوقف عند بذل جمهود اإلنسان العادي يف 
لته لتنفيذ إلتزاماته العقدية، بل عليه أن يبذل أقصى اجلهد وأال يتوقف عن التنفيذ ما واحم

مث توسع يف مفهوم القوة القاهرة املعروف يف القانون اخلاص، فأصبح . دام ذلك ممكنا
قاهرة عند القاضي اإلداري يعين ذلك احلادث اخلارجي الذي من شأنه مضمون القوة ال

قلب إقتصاديات العقد، دون أن يصل إىل درجة إستحالة تنفيذه، لذلك فال يترتب عليه 
إعفاء املقاول من التنفيذ، ولكن خيول له مثل اإلدارة املتعاقدة، حق الللجوء إىل القاضي 

ل التوازن املايل للعقد عميق وال ميكن إعادة لطلب فسخ العقد، مىت تبني أن إختال
  .التوازن له حىت بتدخل اإلدارة

وحكم هذا املفهوم اجلديد، هو ذاته حكم الظروف الطارئة، لذلك قال الفقهـاء  
  .)1("القوة القاهرة اإلدارية " بأن جملس الدولة إستحدث فكرة 

تحداثه هلذا املفهوم وحنن نرى بأن جملس الدولة قد أصاب فيما ذهب إليه، ألن إس
املوسع يعين عدم تطبيق نظرية لظروف الطارئة عندما تصل املخاطر اإلقتصادية إىل حـد  

ألنه من غـري املعقـول أن تسـتمر اإلدارة يف دفـع     . إختالل التوازن املايل للعقد ائيا
تعويضات للمقاول بشكل مستمر وغري ائي بناء على الظروف الطارئة على أسـاس أن  

  .)2(الة التنفيذ ليست مطلقةإستح
وعليه فإذا كان إختالل التوازن املايل للعقد بسيطا ميكن إعادته بتدخل اإلدارة 

  .ماليا يف احلدود املعقولة، مث ذلك بناء على نظرية الظروف الطارئة
                                                        

  . 702، املرجع السابق ، ص ...األسس العامة :  سليمان حممد الطماويـ  )1(
  .437املرجع السابق ، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ       

-  LAURENT RICHER :   Op Cit,  P. 214. 
)2(  -  DELAUBADER :    …Contrats Administratif, T2,  Op Cit,  P. 47. 
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أما إذا كان إختالل كبريا والميكن إعادته، مما يستدعي إستمرار تدفق أموال 
املقاول، فإن ذلك غري منطقي ومن غري املعقول إستمرار اخلزينة اإلدارة العامة على 

العمومية يف تقدمي التعويضات للمقاول بشكل غري متناهي وذلك بدعوى أن التنفيذ ليس 
  .مستحيال بشكل مطلق وفقا لنظرية القوة القاهرة يف القانون اخلاص

وإن كان التنفيذ  فحىت" القوة القاهرة اإلدارية " لذلك فطبقا للمفهوم اجلديد 
ليست إستحالته مطلقة، ولكن إمتامه يشكل عبئا على اخلزينة العامة، فهنا ميكن طلب 

  .)1(فسخ العقد بناء على فكرة القوة القاهرة

ذا املعىن، فإن القضاء اإلداري يفرق بني نوعني من إستحالة التنفيذ ، إستحالة 
يدي ويعتربها سببا من أسباب إعفاء املقاول مطلقة، وهنا يطبق القوة القاهرةباملفهوم التقل

  .من مسؤولية التأخري يف التنفيذ

واليت تتحقق إذا تسبب احلادث الفجائي يف ) العابرة (  ةوالنوع الثاين هو اإلستحال
اإلختالل الكبري إلقتصاديات العقد، وهذه اليت تسمى بالقوة القاهرة اإلدارية، وهي 

ة التأخري، وعدم تنفيذ األشغال يف موعدها احملدد، وإمنا التعد سببا لإلعفاء من مسؤولي
  .تعطي احلق للمقاول كما لإلدارة يف طلب فسخ العقد

للقوة القاهرة، فإن " اإلداري " وبعض النظر عن املفهوم التقليدي أو املفهوم 
املشرع اجلزائري قد أتاح للمتعاقدين اإلدارة واملقاول حق حتديد نطاق القوة القاهرة 

احلادث الفجائي مبقتضى إتفاقهما، بل وجعل ذلك واجبا، حيث عدد البيانات اليت و
  .)2(" ...كيفيات تطبيق القوة القاهرة " ... جيب أن يتضمنها العقد ومن بينها 

ومن بني هذه الكيفيات حتديد مدى ونطاق القوة القاهرة فنص يف دفتر الشروط 
تر الشروط اخلصوصية بالنسبة للميزات م دفجيب أن يض" ... دارية العامة على اإل

                                                        
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري) 27/5(راجع املادة ـ  )1(
  .10/236من املرسوم الرئاسي ) 62(راجع املادة ـ  )2(
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تعيني حدود القوة القاهرة القصوى ... وخمتلف احلوادث الطبيعية كاجلليد وسرعة الريح 
  .)1(... "اليت ميكن للمقاول التمسك ا يف كل األحوال 

بيق القوة القاهرة طكيفيات تري أتاح للمتعاقدين فرصة ملناقشة فاملشرع اجلزائ
لصفة، كأن حيدد اها، وذلك يف إطار أحكام دفتر الشروط اخلاصة بكلما توفرت شروط

مثال احلد األدىن واحلد األقصى الذي جيب أن يتحمله املقاول رغم احلادث الفجائي الغري 
  .متوقع

وإن كان مثل هذا املوقف حبسب رأينا سيعيد الوضع إىل ما كان عليه احلال قبل 
إلداري كسبب لإلعفاء من مسؤولية التأخري عن إعتماد القوة القاهرة من قبل القضاء ا

التنفيذ، حيث كانت اخلزينة العمومية هي اليت تتأثر بذلك مباشرة، إذا كان املقاولون 
سببب هلم ي  يضعون يف حسبام إمكانية تعرض تنفيذ األشغال حلادث فجائي مما

عار اليت ساأل فن سقعوفلوقاية، فإم كانوا يرل ف وأعباء إضافية واستبقاء لذلك وتكالي
  .يقدموا

لك، أو بفضل مل يلجأ إىل هذا احلل لسبب أو آلخر، كأن الينتبه إىل ذمن أما 
ا ملنافسة املقاولني املتقدمني مثله بتعهدات للحصول على الصفقة، عدم رفع اإلشعار جتنب

 فإن النتيجة إذا حدثت قوة قاهرة أو حادث فجائي هو عدم إمكانية مواصلة التنفيذ
  . وبالتايل إضطراب سري املرفق العام واملساس باملصلحة العامة

الفقه والقضاء متفق على ضرورة توافر ثالثة شروط أساسية، فأي وعموما فإن 
عمل ما حىت يوصف بالقوة القاهرة يف حال خلو العقد أو دفتر الشروط اخلاص من 

  :وتتمثل هذه الشروط خاصة يف . حتديد شروطها 
  .طارئ غري متوقعوقوع حادث ـ 
  .ة املقاول دخل أو تأثري على ماحدثاديكون إلر الـ أ
  .أن جيعل هذا احلادث الفجائي تنفيذ األشغال مستحيالـ 

                                                        
  .1964من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري سنة ) 27/5(راجع املادة ـ  )1(
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ويترتب على توافر هذه الشروط إعفاء املقاول من مسؤولية التأخري عن التنفيذ يف 
يزول أثر هذا املدة احملددة بشكل مؤقت، إذا كان للحادث الفجائي صفة مؤقتة، حىت 

احلادث مث يعود ليستأنف التنفيذ، كما لو كان هذا احلادث إضرابا مثال، أو أزمة 
وإال فيطبق اإلجراء املناسب، كفسخ العقد مثال ولكن دائما مع محاية . إخل... سياسية

  .املقاول يف مجيع األحوال من توقيع اجلزاءات العقدية من جانب اإلدارة

يعود القرار باإلعفاء من دفع " ... زائري على أن ويف هذا ينص املشرع اجل
الغرامات املالية بسبب التأخري إىل مسؤولية املصلحة املتعاقدة، يطبق هذا اإلعفاء عندما 

الذي تسلم له يف هذه احلالة ) املقاول ( اليكون التأخري قد تسبب فيه املتعامل املتعاقد 
  .أوامر بتوقيف األشغال أو باستئنافها

الة القوة القاهرة تعلق اآلجال وال يترتب على التأخري فرض الغرامات املالية ويف ح
بسبب التأخري ضمن احلدود املسطرة يف أوامر توقيف األشغال واستئناف اخلدمة اليت 

  .)1(" ...تتخذها املصلحة املتعاقدة
هما أثـر  أن يعدال باتفاق) اإلدارة واملقاول ( وغين عن البيان أنه الجيوز للمتعاقدين 

  .)2(القوة القاهرة فيتفقا مثال على أن يتحمل املقاول أثر هذا احلادث أو القوة القاهرة
  المطلب الثالث

  نھایة األشغال وتسلیمھا 

إن احلديث عن تسليم األشغال يعين احلديث عن اية عقد األشغال العامة، وعقد 
  .اال من حيث طرق ايتهاألشغال العامة كغريه من العقود اإلدارية األخرى يف هذا 

وعلى ذلك فسنتناول كل عنصر بشكل مستقل من خالل فرعني متتالني، خنصص 
  .أحدمها للنهاية والثاين للتسليم

                                                        
يت تؤكد أن يف كال حاليت اإلعفاء جيب أن تسلم للمقـاول شـهادة   ال 10/236من املرسوم الرئاسي ) 90(راجع املادة ـ  )1(

  .بذلك
  .263املرجع السابق ، ص :  مخيس السيد إمساعيلـ  )2(
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  الفرع األول
  شكال تسلیمھاأأسباب نھایة األشغال و 

ة ــ، وهذه هي النهاية الطبيعياقد تكون اية عقد األشغال العامة بإمتام تنفيذه
اء ــنتهي قبل الوصول إىل هذه املرحلة، أي إاءه قبل إمتام تنفيذه أوإنتهله، وقد ي

  ري ـــــمدته، حبيث اليرتب العقد مجيع آثاره جتاه طرفيه، ولذلك يسمى بالنهاية غ
  .)1(الطبيعية للعقد

وهذه األخرية تكون عندما ينقضي عقد األشغال العامة قبل ميعاده الطبيعي، 
  : )2(قد الذي يأخذ أشكاال متعددة منهاوذلك عن طريق فسخ الع

أي فسخ العقد بناء على اإلرادة  :الفسخ باتفاق الطرفني، أو الفسخ اإلتفاقيـ 
ميكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط املنصوص "... املشتركة للطرفني 

  .عليها صراحة هلذا الغرض
وقع الطرفان وثيقة الفسخ اليت ويف حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك ي

جيب أن تنص على تقدمي احلسابات املعدة تبعا لألشغال املنجزة واألشغال الباقي تنفيذها، 
  .)3(" وكذلك تطبيق جمموع بنود الصفقة بصفة عامة

أي بقرار من جانب واحد، هـو جانـب اإلدارة    : الفسخ من جانب اإلدارةـ 
  :وحدها وذلك يف حالتني 

ل املقاول بالتزاماته التعاقدية بعد أن توجه له اإلدارة إعذار بوجوب اإلمتثال حالة إخال-
ب، وهو ما يعترب مبثابة جزاء توقعه اإلدارة على املقاول، والذي كما يإللتزاماته العقدية واليستج

                                                        
من دفتر الشروط العامة اجلزائري اليت يشري فيها املشرع إىل املواد اليت تتضمن حـاالت الفسـخ يف   ) 43(ـ أنظر املادة  )1(

  .37، 35، 34، 31، 30، 18، 11، 9عامة، وهي املواد أحكام دفتر الشروط اإلدارية ال
  .وما بعدها يف تعريف الفسخ وأنواع 294املرجع السابق، ص :  هارون عبدالعزيز اجلملـ      

  :ـ أنظر يف النهاية الغري طبيعية كل من  )2(
  .وما بعدها 754، املرجع السابق ، ص ... األسس العامة :  سليمان حممد الطماويـ       
  .وما بعدها 199، ص  2000، سنة 2الصفقات العمومية يف اجلزائر، مطبعة جسور للنشر ، ط:  عمار بوضيافـ       
  .وما بعدها. 102العقود اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ، بدون تاريخ، ص :  حممد الصغري بعليـ       

  .10/236من املرسوم الرئاسي ) 113(ـ أنظر املادة  )3(
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إذا مل ينفذ املتعاقد " أسلفنا يتم حتت مراقبة القضاء، وقد نص عليه املشرع اجلزائري صراحة 
  .تزاماته التعاقدية يف اجل حمددإل

وإذا مل يتدارك املتعاقد تقصرية يف األجل الذي حدده اإلعذار املنصوص عليه 
  .)1(" ...أعاله، ميكن للمصلحة املتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد 

أما احلالة الثانية اليت يكون فيها الفسخ من جانب واحد أيضا فهـي حالـة   -
ة اامة لفسخ العقد، وذلك دون خطأ من املقاول، وإمنا مراعإقتضاء املصلحة الع

  .)2(ملبدأ املالءمة والتكيف حبكم املرافق العامة

خطأ اإلدارة يف : إذ قد ينقضي العقد حبكم القضاء يف حالة منها :  الفسخ القضائيـ 
د، كأن ممارستها لسلطة التعديل، بأن جتاوزت احلد املسموح به فعملت على تغيري موضوع العق

  .)3(تعدل يف إلتزامات املقاول مبا يقلب إقتصايات العقد بشكل كبري

والفسخ بقوة القانون وذلك إذا توفرت شروط معينة ، كهالك الشئ موضوع 
  .زلزال مثال أو احلرب لتعاقد نتيجة الا

ومىت مت فسخ العقد ألي سبب كان فإنه يتوجب تصفية آثاره، وذلك بناء على 
من قانون الصفقات ) 100(مت تنفيذه من األشغال، وهو ما أقرته املادة حتديد مقدار ما 

  .العمومية اجلزائري السابق ذكرها
  

أما عن النهاية الطبيعية لعقد األشغال العامة الذي هو األصل العـام ألن الوضـع   
الغالب يف هذه العقود أا عقود فورية من حيث الزمن تنقضي بتنفيـذ كـل طـرف    

  .)4(تفق عليها يف العقدإللتزاماته امل

                                                        
  .10/236من املرسوم الرئاسي ) 112(ـ أنظر املادة  )1(
  .103املرجع السابق ، ص :  حممد الصغري بعليـ  )2(
  . 754، املرجع السابق ، ص ... األسس العامة :  سليمان حممد الطماويـ  )3(
  :ـ راجع كال من  )4(

  .332املرجع السابق، ص :  مخيس السيد إمساعيلـ      
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فتنقضي إلتزامات اإلدارة بالوفاء بالثمن املتفق عليه، وتنقضي إلتزامات املقاول 
  .بتنفيذ األشغال حمل العقد ويتحرر من إلتزاماته بتسليم األشغال اليت قام بإجنازها

  
  الفرع الثاني

  تسلیم األشغـال وأشكالھ 

ل العقد يلتزم بتسليم هذه األعمال إىل إذن بعد أن يكمل املقاول إجناز األشغال حم
  .اإلدارة لكي يتحرر من إلتزاماته العقدية وحيصل على مثن األشغال اليت قام بتنفيذها

ويتم تسليم األشغال العامة حبضور املقاول واإلدارة، وتعترب هذه العملية مبثابة إقرار 
شغال مىت كانت يف ا لألمنها بإجناز األشغال من طرف املقاول، حيث تعلن اإلدارة قبوهل

  .)1(مها ووضع يدها عليهاحالة تسمح بتسل

يتعني على املقاول إعالم مهندس الدائرة أو " ويف هذا ينص املشرع اجلزائري على 
املهندس املعماري بكتاب مضمون عن إمتام األشغال، ويقوم عند ذاك مهندس الدائرة أو 

قاول أو بعد دعوته للحضور رمسيا ، ويف املهندس املعماري باإلستالم املؤقت حبضور امل
  .)2(" ...حالة تغيب املقاول يشار إىل ذلك يف احملضر 

ويقابل إلتزام املقاول بتسليم األشغال إلتزام اإلدارة بتسلمها ، وإال إرتكبت خطأ 
عقديا تتحمل مسؤوليته يف مواجهة املقاول، فالتسليم واإلستالم إلتزام يقع على عاتق 

وتسليم األشغال ليس جمرد عملية . ميكن ألي منهما وال لكيليهما اإلخالل بهالطرفني ال
  .مادية، بل هو تصرف قانوين أيضا له نظام وأشكال ينبغي التقيد ا

                                                                                                                                                                             
  .743، املرجع السابق، ص ...األسس العامة :  مد الطماويسليمان حمـ     
حيث يشري املؤلفان إىل أن مثة طائفة خاصة من عقود األشغال العامة تعترب من العقود الزمنية، وهي عقود إلتزام بالصـيانة      

  .اليت تنتهي بانقضاء املدة املقررة هلا يف العقد، وغريها من العقود األخرى
  . 105املرجع السابق ، ص :  القادر احلسنعيسى عبدـ  )1(

فالتسليم يعترب مبثابة إقرار، ألنه طاملا تسلمت اإلدارة املنشأة اليت أجنزها املقاول دون حتفظ فإن ذلك يعين أن تقر بـأن           
  .إجنازها قم مت وفقا ملا هو متفق عليه يف العقد

  .ة العامة اجلزائريمن دفتر الشروط اإلداري) 46/1(ـ راجع املادة  )2(
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والتسليم هو معاينة حضورية لالشغال بعد إجنازها ، تقر من من خالهلا اإلدارة 
  .للشروط والقواعد الفنية املتفق عليها بوفاء املقاول بالتزامه بتنفيذ العمل حمل العقد وفقا

نظام : وجيري تسليم األشغال العامة وفقا ألحد نظامني يعتمدها املشرع مها 
التسليم الوحيد، ونظام التسليم الثنائي، وهذا األخري كما يدل عليه إمسه، يتم فيه تسليم 

لة التسليم املؤقت األشغال على مرحلتني متتاليتني ومتميزتني من حيث آثارمها، ومها مرح
اليت تلي مباشرة  إمتام إجناز األشغال وتكون آثارها حمدودة ، مث تليها مرحلة التسليم 

ليت يكون من آثارها إنقضاء الرابطة العقدية بني املقاول االنهائي بعد فترة من الزمن و
  .وصاحب املشروع

حلة واحدة ومن أما نظام التسليم الوحيد، فيتم بعد إكمال تنفيذ األشغال يف مر
خالل عملية واحدة، وهو قريب من مرحلة التسليم املؤقت من حيث نتائجه القانونية 
يف نظام التسليم الثنائي، إذ أنه اليؤدي إىل إنتهاء الرابطة العقدية الناشئة عن عقد 

  .األشغال العامة
رية كراسة الشروط اإلدا يفوقد إعتمد املشرع الفرنسي نظام التسليم الوحيد هذا 

وجعله حيل حمل التسليم املؤقت وليس التسليم النهائي ألنه مصحوب بضمان  )1(العامة
اإلجناز الكامل الذي يذكر مبدة الضمان الفاصلة بني التسليم اإلبتدائي والتسليم 

  . )2(النهائي

إال أن املشرع الفرنسي مل يلغ نظام التسليم الثنائي، بل أن النظامني يطبقان 
كن اللجوء إىل التسليم الثنائي لألشغال اليت مل تشر عقودها صراحة إىل بالتوازي إذ مي

اليت إعتمد فيها نظام التسليم  1976تبين أحكام دفتر الشروط اإلدارية العامة الصادرة يف 
  .الوحيد

                                                        
  .1976الفرنسي  CCAGمن دفتر الشروط اإلدارية العامة ) 41/1(ـ أنظر املادة  )1(
  . 106املرجع السابق ، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ  )2(

-  DELAUBADER :    …. Contrats Administratif, T2,  Op Cit,  P. 771. 
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ي كون العقد ينص على هأما احلالة الثانية اليت ميكن فيها إعتماد التسليم الثنائي ف
ألحكام التشريعية املنظمة للتسليم التعترب من النظام العام وبالتايل جيوز ذلك، باعتبار أن ا

  .اإلتفاق على خمالفتها
وعموما وسواء كان النظام املتبع يف تسليم األشغال هو التسليم على مرحلتني أو 
التسليم يف مرحلة واحدة، فإن التسليم يف حد ذاته كعملية قانونية يتخذ أشكاال متعددة 

  :منها 
وهو الشكل األصلي والذي يتم وفقا إلجراءات تتضمنها  : التسلیم الصریح ـ

  .النصوص املختلفة 
الذي يتم من خالل تصرفات اإلدارة صاحبة املشروع، كوضع :  ـ التسلیم الضمني

يدها على املنشأة املنجزة وبدء إستخدامها فيما أعدت له، وذلك دون إتباع اخلطوات 
النصوص لعملية التسليم، وهو التصرف الذي يعتربه القضاء واإلجراءات اليت حتددها 

اإلداري مبثابة التسليم ويرتب عليه نتائج التسليم الصريح، كبدء سريان مدة الضمان 
يازة حاإلدارة تسمح باستالمها ومل تكن العشري، مىت كانت األشغال اليت حازا 

  .اإلدارة مقرونة بتحفظات عليها
النهائي حقا مكتسبا للمقاول بقوة القانون، وذلك بعد وكذلك إعتبار التسليم 

  .إنقضاء مدة الضمان
غري أن أحكام التسليم الضمين ليست موحدة بالنسبة جلميع احلاالت، وإمنا القضاء 
يدرس كل حالة حبسب معطياا، لذلك فإن ما يطبقه على حالة قد اليعمله على حالة 

  .)1(أخرى
  :التسليم يف ال شكأإضافة إىل ما سبق هناك أيضا 

  لتسلیم الودي والتسلیم القضائي ا

                                                        
  :ـ أنظر يف تفصيل أحكام التسليم الضمين  )1(

  .وما بعدها 816، املرجع السابق ، ص ... األسس العامة :  سليمان حممد الطماويـ      
  .وما بعدها  108املرجع السابق ، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ      
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حيث يتم حبسب األصل التسليم وديا وإن حدث عدم إتفاق بني املقاول واإلدارة 
ل الرتاع وذلك بتحديد نهما احلق يف اللجوء إىل القضاء حليف هذا الشأن، فإن لكل م

  .تاريخ اية الرابطة العقدية بني الطرفني
ويقصد بذلك :  التسليم الكلي والتسليم اجلزئي أيضا جند ومن أشكال التسليم

كل األشغال حمل العقد أوتسليم شرحية أو جزء منها فقط، خاصة بالنسبة  تسليم
وبالتايل يتم تسليمها بعد اإلجناز  ،لألشغال ازأة واليت قد يتوىل تنفيذها أكثر من مقاول
حلني إكتمال كل أشغال املشروع  من أجل بدء سريان مدة الضمان العشري دون إنتظار

  .)1(وهو ما نص عليه املشرع الفرنسي يف دفتر الشروط اإلدارية العامة

جيب أن يتم اإلستالم املؤقت اجلزئي "... وتضمن التشريع اجلزائري حكما مماثال 
  .)2(" عندما تستعمل اإلدارة حق احليازة املسبقة على بعض األشغال

       
 
 

  الفرع الثالث                           
   مراحل التسلیم وآثاره                    

إذن كما أشرنا هناك التسليم الوحيد كنظام والتسليم الثنائي ، والتسليم الوحيد 
هو مبثابة التسليم املؤقت يف نظام التسليم املزدوج املراحل، وعليه فسنكتفي بالتطرق 

  .ه وإجراءاته والنتائج املترتبة عليهلتبيان التسليم املزدوج من حيث مراحل
  التسلیم المؤقت  ـ  1

ويسمى أيضا بالتسليم اإلبتدائي، وهو كما أسلفنا يقابل التسليم الوحيد من حيث 
  .طبق على الثايننآثاره، وعليه فإن ما يقال عن األول ي

                                                        
  .1976من دفتر الشروط اإلدارية العامة لسنة ) 21/1(ـ أنظر املادة  )1(
  .1964لسنة  CCAGعامة اجلزائري من دفتر الشروط ال) 46/2(ـ أنظر املادة  )2(
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، ويتم اإلستالم املؤقت عقب إنتهاء املقاول من تنفيذ األشغال حمل العقد مباشرة
حيث يبادر إىل إخطار صاحب األشغال، أي مكتب الدراسات املكلف مبتابعة تنفيذ 
األشغال، لكي يقوم باإلستالم املؤقت لألشغال سواء كان ذلك حبضور صاحب 

وإن  ،)1(املشروع أو يف غيابه، ولكن حبضور املقاول الذي جيب دعوته حلضور التسليم
الدعوة له بشكل رمسي وجب تسجيل تلك  تغيب عن مراسيم التسليم بالرغم من توجيه

  .ملالحظة على حمضر التسليما

يتعني على املقاول " وهذا ما ينص عليه دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري 
إعالم مهندس الدائرة أواملهندس املعماري بكتاب مضمون عن إمتام األشغال ،ويقوم عند 

ستالم املؤقت حبضور املقاول أو بعد دعوته ذلك مهندس الدائرة أو املهندس املعماري باإل
  .)2(" ...للحضور رمسيا، ويف حالة تغيب املقاول يشار على ذلك يف احملضر 

جيب على اإلدراة ممثلة يف مكتب  ،غري أنه وقبل إعداد وإمضاء حمضر التسليم
بدايتها وجوب إجراء معاينة  ،القيام خبطوات ،الدراسات املكلف مبتابعة األشغال

شغال، إذ بعد أن يتلقى إخطارا من املقاول بشأن إجناز األشغال لتسليمها يقوم مكتب لأل
الدراسات بدوره بتحديد موعد إلجراء املعاينة وإخبار املقاول بذلك املوعد كتابيا وذلك 

عشرون يوما من تاريخ تلقي إخطار املقاول بإاء األشغال حسب  20خالل أجل 
ن رد أجل حمدد يف التشريع اجلزائري، إال أن هذا اليعين أومل ي ،)3(التشريع الفرنسي

عاينة حبسب هواه، بل جيب أن جيري ذلك يف زمن مكتب الدراسات يستطيع أن يؤخر امل
  .معقول وإال حتمل مسؤولية ذلك

وإجراء اإلختبارات اليت ينص  ،ودف عملية املعاينة إىل التحقق من تنفيذ األشغال
والتأكد من عدم وجود أعمال غري منفذة من جمموع ،اصة عليها دفتر الشروط اخل

األعمال املنصوص عليها يف العقد، وكذلك التأكد من عدم وجود عيوب أو نقص يف 
                                                        )1(  -  JEAN MARIE AUBY :    Op Cit,  P. 243. 

      -  PHILIPPE GODFRIN :    Op Cit,  P. 206. 
  ".اإلستالم املؤقت : " حتت عنوان . 1964لسنة  CCAGمن دفتر الشروط اإلدارية العامة ) 46(ـ أنظر املادة  )2(
  .1976الشروط اإلدارية العامة الفرنسي لسنة  من دفتر) 41(ـ أنظر املادة  )3(
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إضافة إىل اإلطمئنان إىل إزالة كل بقايا املواد املستعملة يف اإلجناز من اآلالت  .األشغال
املستعمل والغري مستعمل واألتربة  أو أجزاء منها أو مواد من خمتلف األنواع، كاإلمسنت

إذ على املقاول إزالة كل ذلك ومتهيد األرض . وغريها بوالرمل واحلصى واألخشا
  .بشكل يسمح باإلستعمال

على املقاول مبجرد إمتام العمل أن خيلي " وكما نصت عليه بعض التشريعات 
ن جلهة اإلدارة تنفيذ ذلك وإال كا... هده مياملوقع من مجيع املواد واألتربة والبقايا وأن 

على حسابه، وخيطر عندئذ باملوعد الذي حدد إلجراء املعاينة وحيرر حمضر التسليم 
 . )1( ..."املؤقت بعد إمتام املعاينة 

وإن كان املشرع اجلزائري مل يشر إىل عملية املعاينة وما يتخللها، فإن ذلك مما 
شرع اجلزائري ـ ونتمىن أن يتم ذلك مستقبال ـ يؤاخذ عليه، إذ كان يتعني على امل

كان عليه اإلشارة إىل إجراء املعاينة حىت وإن كانت خطوة بديهية، مث مضمون هذه 
سليم املعاينة أي حمتواها وما جيب أن تشتمل عليه، مث التأكيد على واجب املقاول ت

ز له، وذلك عن طريق أو حالة متكن من إستعماله ملا أجن املشروع حمل األشغال يف صورة
م املنشأة وهي تبدو يف يئة األماكن وإزالة كل ما يعيق إستخدامها، وذلك لتجنب تسلي

  .به، تقوم اإلدارة بذلك على حسابهأشغال، ويف حالة عدم اإلمتثال من جان صورة ورشة
مكتب الدراسات  داد حمضر معاينة توقعه األطراف أيوجيب أن يقرر وجوب إع

ندوبه، فإذا تبني من املعاينة أن العمل قد مت على الوجه املطلوب إعترب تاريخ واملقاول أوم
إخطار املقاول لإلدارة أو مندوا باستعداده لتسليم األشغال هو موعد إاء العمل 

  .مدة الضمانبداية وبالتايل جدد 
وإذا ظهر من املعاينة أن األشغال مل تنفذ بالشكل املطلوب فيسجل ذلك يف حمضر 

  املنصوص عليه ىف العقداملعاينة ويؤجل التسليم إىل حني تنفيذ األشغال على الوجه 

                                                        
  .املصري 1998لسنة  89من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 87(ـ أنظر املادة  )1(
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بأن األشغال يف حال ) مكتب الدراسات ( ويف حال قرر الوكيل الفين لإلدارة 
إعالن التسليم، هذا ) صاحب املشروع ( تسمح باستالمها، يقرر املسؤول عن العقد 

دة، فقد يكون تسليم جمرد من أي شروط، وقد اإلعالن الذي يتم يف مناذج وصور متعد
  .يكون تسليم مع حتفظات معينة أو تسليم مع ختفيض الثمن

فإذا كان املقاول قد نفذ األشغال وفقا ملا هو متفق عليه يف العقد فإن التسليم يعلن 
  .عندئذ بدون أي حتفظات وال قيود

حتت حتفظ إجراء غري أنه قد يعلن املسؤول عن املشروع تسلم األشغال ولكن 
ص دفتر الشروط اخلاصة على وجوب إجراء ينارات معينة، إذ قد بواخت بجتار

إختبارات معينة على بعض األشغال بعد فترة من إستعماهلا مثال، أو إجراء اإلختبار يف 
  .فصل معني من فصول السنة

 التسليم حتت التحفظ حلني إجراء هذه اإلختبارات، ينففي مثل هذه احلاالت يع
ونتيجة اإلختبار هي اليت حتدد ما إذا كان التسليم سيتم فعال مىت كانت نتائجه إجيابية أو 

  .)1(أنه سيلغى إذا أثبت اإلختبار والتجربة أن النتائج غري مرضية
إذا ثبت من املعاينة أن هناك أشغاال معينة مذكورة يف العقد، ومل ينفذها املقاول، 

حتت حتفظ تعهد املقاول بإمتام تنفيذها خالل مدة  فإنه قد يتم إعالن التسليم ولكن
  .)2(حمددة

أما إذا إتضح من املعاينة بأن األشغال ا عيب ما، فإنه رغم ذلك ميكن إعالن 
مدة حيددها املسؤول عن املشروع، أو  حتفظ إصالح املقاول هلذا العيب  ىفالتسليم حتت 

صلح املقاول العيب املتحفظ بشأنه قبل ثالثة أشهر من إنتهاء مدة الضمان، فإذا مل ي
قامت اإلدارة بتنفيذ ذلك  على حسابه دون إلغاء التسليم الذي هو حكم التسليم 

  .)3(املقرون بتحفظ إجراء التجارب واإلختبارات
                                                        

  .1976من دفتر الشروط اإلدارية العامة الفرنسي لسنة ) 41/4(ـ أنظر املادة  )1(
ة وجوب تنفيذ املقاول لألعمال املنصوص عليها يف العقـد  من دفتر الشروط الفرنسية اليت حتدد مد) 41/5(ـ أنظر املادة  )2(

  .بثالثة اشهر من تاريخ إعالن التسليم،ومل ينجزها 
  .1976من دفتر الشروط اإلدارية العامة الفرنسي لسنة ) 42(ـ أنظر املادة  )3(



  أثر عقد األشغال العامة على المقاول: الثاني  القسم
 

 284

وإذا ثبت من معاينة األشغال أن جزءا منها مت بشكل غري مطابق ملا هو حمدد يف 
ني، غري أن أونفذت األشغال ولكن ا عيب مع،ه ها نقص عما هو متفق عليفيأو  ،العقد

ىل درجة املساس بسالمة األشغال أو اليؤثر على إستعمال هذه املالحظات التصل ا
املنشأة، ففي مثل هذه احلاالت جيوز لإلدارة صاحبة املشروع أن تقبل بالتسليم مع 

ح ما ا من إقتراح للمقاول بتخفيض مثنها، فإن مل يوافق على ذلك وجب عليه إصال
  .)1(مال ما ا من نقص وإمتامها على الوجه املتفق عليهكعيب أو إست

ويالحظ خلو التشريع اجلزائري من هذه األحكام التفصيلية والعملية بالنسبة 
ألشكال تسليم األشغال، وهو ما تعتربه نقصا جبب تداركه، ألنه إذا كان للمشرع من 

شروط العامة، فإنه مع مرور هذه الفترة الطويلة مربرات يف فترة إصدار أحكام دفتر ال
وتلمسه للواقع وما يطرحه من إشكاالت فإنه المناص من أن يتدخل بأحكام قاطعة يف 

  .وهذا مما يفرض على املشرع مراجعة دفتر الشروط العامة.مثل هذه األمور
  التسلیم المؤقت  ـ آثار  2

ى التسليم الوحيد بالنسبة يترتب على التسليم املؤقت اإلبتدائي وأيضا عل
ل خاصة يف إعفاء املقاول من إصالح ثمتللتشريعات اليت تتبىن هذا النظام نتائج معينة ت

حيث التستطيع اإلدارة أن ، )2(العيوب الظاهرة أثناء التسليم واليت مل تكن حمل حتفظ
ه أثناء تطالبه على أساس املسؤولية التعاقدية، ما دام العيب كان ظاهرا أو ميكن كشف

سلمت العمل دون أن تبدي إعتراضها على ذلك، مما يعين أا تاملعاينة، ورغم ذلك 
عدم وجود غش من قبل املقاول، ، وهذا طبعا شريطة أا مل تعتربه عيبا قبلت به أو 

 .)3(الفرنسي ما أقره أيضا جملس الدولة وهذا

                                                        
  .1976من دفتر الشروط اإلدارية العامة الفرنسي لسنة ) 41/7(ـ أنظر املادة  )1(

-  LAURENT RICHER :   Op Cit,  P. 235. 
  .746، املرجع السابق، ص ...األسس العامة :  سليمان حممد الطماويـ  )2(

  .118املرجع السابق، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ      
-  DELAUBADER :    …. Contrats Administratif, T2,  Op Cit,  P. 794. 

)3(  -  C.E. 24/5/1974 Societe Panl Millet, Rec, P 188. 
      -  PHILIPPE GODFRIN :    Op Cit,  P. 206. 
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يلتزم املقاول خالهلا  ومن آثار التسليم املؤقت أيضا بدء سريان مدة الضمان اليت
بإصالح العيوب اليت أبدت اإلدارة بشأا حتفظات ، أو تلك اليت تظهر أثناء مدة 

  .الضمان
مدة الضمان هذه كفترة جتربة واختبار لألشغال املنجزة، تستطيع اإلدارة  ووجدت

من خالهلا تقييم مدى صالحية ما أجنز من أشغال، وذلك بإعطائها متسعا من الوقت 
  .ليها ملكية املنشأة املنجزةإة لذلك، وهذا قبل أن تنتقل كفرص

وقد حدد دفتر الشروط اإلدارية العامة مدة هذا اإلختبار، أي مدة الضمان بالنسبة 
حبسب نوع األشغال واليت تبدأ من تاريخ  سنة اىلقود األشغال العامة بستة أشهر لع

روط اخلصوصية حيدد هذا يف حالة عدم وجود نص صريح يف دفتر الش"... التسليم 
األجل بستة أشهر إبتداء من تاريخ التسليم املؤقت ألشغال الصيانة، وحفر األسس، 

  .وبسنة واحدة لألشغال األخرى... والطرق 
  .)1(" ...يظل املقاول مسؤوال عن أشغاله ويتعني عليه صيانتها مدة ذلك األجل 

الشروط اإلدارية العامة وأيضا  وهي ذات املدة اليت قررها املشرع الفرنسي يف دفتر
  .ذات التمييز بني أنواع األشغال

وال تفرق تشريعات أخرى بني أنواع األشغال بل جعلت مدة الضمان هي سنة 
  .)2(كاملة، بالنسبة لألشغال العامة كلها، ومنها املشرع املصري

ويلتزم املقاول أثناء فترة السنة أي مدة الضمان بإصالح كل عيب إكتشفته 
إلدارة أثناء املعاينة وأبدت بشأنه حتفظا، وأيضا إصالح العيوب اليت قد تظهر أثناء تلك ا

  .الفترة، كما يلتزم املقاول بصيانة األشغال املنجزة طيلة تلك الفترة

                                                        
  .1964من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري لسنة ) 3 - 47/2(ـ أنظر املادة  )1(

  .1976من دفتر الشروط الفرنسي لسنة  41/1(ـ أيضا املادة       
  .1998لسنة  89ن رقم من الالئحة التنفيذية للقانو) 88(ـ أنظر املادة  )2(
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ولقد حرص املشرع اجلزائري على تأكيد هذا اإللتزام األخري املتمثل يف صيانة 
من دفتر الشروط اإلدارية ) 47(ة من نص املادة األشغال وذلك يف الفقرة ما قبل األخري

"... العامة املذكورة أعاله، وهو ذات املوقف بالنسبة للمشرع املصري الذي ينص على 
فإذا ظهر ا أي ... واملقاول مسؤوال عن بقاء مجيع األعمال سليمة أثناء مدة الضمان 

ذلك فللجهة اإلدارية أن خلل أو عيب يقوم بإصالحه على نفقته، وإذا قصر يف إجراء 
  .)1(" جتريه على نفقته وحتت مسؤوليته

ومن آثار التسليم املؤقت أيضا أن تنتقل مسؤولية تبعة اهلالك واملخاطر إىل اإلدارة 
  .)2(صاحبة املشروع إبتداء من تارخيه، وهذا حبسب الفقه والتشريع الفرنسي

الك كغريه من املواضيع وإن كان املشرع اجلزائري مل يشر إىل موضوع تبعة اهل
عليه بأا تعترب تقصريا جيب  تداركه، ونرى أنه من العدل بالنسبة  هااألخرى اليت سجلنا

لتبعة اهلالك بعد التسليم املؤقت أن يضعها املشرع على عاتق اإلدارة صاحبة املشروع، 
د وىف بالتزاماته باعتبار كما قلنا أن التسليم يعترب مبثابة إقرار من اإلدارة بأن املقاول ق

على أكمل وجه، وبالتايل فمن غري املنطقي أن حنمله تبعة اهلالك بعد ذلك وبعد أن 
  .أشغالما أجنز من أصبحت اإلدارة حتوز 

هو إعداد كشوف احلسابات اخلتامية ) أو الوحيد ( أيضا من آثار التسليم املؤقت 
قد تناولنا موضع هذه الية، ووالعامة لصاحل املقاول من أجل الوفاء له مبستحقاته امل

  .  الكشوف  عند تناولنا حلق املقاول ىف الثمن
أخريا فإن من آثار إمتام التسليم املؤقت هو حق املقاول يف إسترداد املبالغ املالية اليت 
دفعها أثناء إبرام الصفقة وبالضبط عندما أرسى عليه العطا واليت متت حتت مسميات 

  .لة حسن تنفيذهاخمتلفة، ضمان الصفقة وكفا

                                                        
  .من الالئحة التنفيذية املصرية) 88(ـ أنظر ذات املادة  )1(

)2(  -  DELAUBADER :    …. Contrats Administratif, T2,  Op Cit,  P. 796 
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يرد مبلغ الضمان ) " رد الضمان : ( ويف هذا ينص املشرع اجلزائري حتت عنوان 
أوحترر الضمانة احلالة حمله على قيام اإلدراة برفع اليد عن األشغال وذلك يف الشهر الذي 
يلي تاريخ اإلستالم النهائي لألشغال إذا كان متعهد الصفقة قد أمت لذلك التاريخ تعهداته 

  .)1(" ...جتاه اإلدارة، وإذ أثبت املقاول تأديته التعويضات اليت يكون ملزما ا طبقا 

غري أن إسترداد هذه املبالغ وكيفياته حتدد مبوجب إتفاق أطراف العقد أو وفقا 
  .)2(ألحكام دفتر الشروط اخلاصة يف إطار ما ينص عليه املشرع

املدفوع كضمان حسن التنفيذ  وإذا نص العقد على اجل خاص للضمان فإن املبلغ
من قيمة الصفقة حبسب أمهية موضوع الصفقة،  %  10و   %05والذي يتراوح بني 

هذا املبلغ اليسترده املقاول وإمنا يتحول إىل كفالة الضمان عند التسليم املؤقت حبسب ما 
مانات فظ اإلدارة يف هذه احلالة بالتأمينات والضتحيث حت )3(ينص عليه املشرع اجلزائري

اليت قدمها املقاول حىت تاريخ إنتهاء مدة الضمان أو التسليم النهائي وذلك ضمانا 
  .)4(حلقوقها فيما لو ظهرت عيوب يف األشغال خالل هذه املدة

وعليه فإنه بعد إمتام التسليم املؤقت ترد للمقاول تلك املبالغ، شرط أال يكون 
يرد إليه مازاد عن قيمة ذلك الدين  مدينا بأية مبالغ أو مطالبات قبل اإلدارة، أو

أواملطالبات، مع اإلحتفاظ بقيمة الضمان حلني إنتهاء مدته إذا كان ذلك منصوص عليه 
تسترد الكفالة املنصوص عليها يف املادة " يف العقد، ويف هذا ينص املشرع اجلزائري على 

شهر واحد إبتداء من  أعاله، كليا يف مدة) 100(أو اإلقتطاعات املذكورة يف املادة ) 99(
  .)5(" تاريخ التسليم النهائي للصفقة

  التسلیم النھائي ـ  3

                                                        
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري ) 48(ـ أنظر املادة  )1(
  .املتضمن قانون الصفقات العمومية اجلزائريمن املرسوم الرئاسي ) 101(ـ أنظر املادة  )2(
  .10/236من املرسوم الرئاسي ) 100 و 99(ـ أنظر املواد  )3(
  . 123املرجع السابق ، ص :  عيسى عبدالقادر احلسنـ  )4(
  .10/236من املرسوم الرئاسي ) 101(ـ أنظر املادة  )5(
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ويقصد به اإلجراء الذي تتسلم مبوجبه اإلدارة األشغال ومتتلكها ائيا بعد أن 
وهو إجراء يأيت بعد . تتأكد من أن املقاول قد أجنزها على حنو ما هو متفق عليه يف العقد

  .)1(تلت التسليم املؤقت إنتهاء فترة الضمان اليت

ث يتم حترير حمضر بذلك مثلما هو يوالتسليم النهائي يتم مبدئيا بشكل صريح ح
  .الشأن بالنسبة للتسليم املؤقت

وقد يتم التسليم النهائي خالفا لألصل العام بناء على حكم قضائي فيما لو رفضت 
حلالة وبعد أنذار اإلدارة اإلدارة القيام بالتسليم النهائي، حيث حيق للمقاول يف هذه ا

اللجوء إىل القضاء إلستصدار حكم بالتسليم النهائي مىت رأى القاضي أن الشروط 
  .تحرر املقاول ائيايمتوفرة لذلك، وذلك حىت 

كما ميكن اخلروج عن مبدأ التسليم النهائي الصريح، وذلك يف حالة حيازة اإلدارة 
ضمان، إذا كانت هذه العماهلا ومرور فترة لألشغال أو جلزء من األشغال املنجزة واست

األشغال يف وضعية تسمح بتسليمها ، وليس ا عيوب، أو أن املقاول أصلح العيوب اليت 
  .)2(فإن التسليم النهائي يف هذه احلالة يكون قد مت ضمنيا .أشارت إليها اإلدارة

سليم النهائي يف وقد نص  املشرع اجلزائري على املرحلة الثانية من التسليم، أي الت
يتبع نفس اإلجراء فيما خيص اإلستالم " دفتر الشروط اإلدارية العامة حيث نص على 

مبا يعين أن التسليم النهائي يتم يف حضور . )3(" ...النهائي بعد إنقضاء أجل الضمان 
املقاول بعد إستدعاءه لذلك وجوبا ، فإن مل يستجب لدعوة احلضور للتسليم النهائي مت 

  . غيبته مع التأشري على حمضر التسليم بذلكذلك يف

                                                        
  . 358العقود اإلدارية ، املرجع السابق ، ص :  أنس جعفرـ  )1(

  .748، املرجع السابق، ص ...األسس العامة :  سليمان حممد الطماويـ      
  .333املرجع السابق، ص :   مخيس السيد إمساعيلـ      

-  JEAN MARIE AUBY et P. BON :    Op Cit,  P. 244. 
  .749، املرجع السابق، ص ...األسس العامة :  سليمان حممد الطماويـ  )2(

-  JEAN MARIE AUBY :    Op Cit,  P. 244. 
  .من دفتر الشروط اإلدارية العامة اجلزائري ) 47(ـ أنظر املادة  )3(
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ويكون وقت التسليم بعد إنتهاء فترة الضمان احملددة بستة أشهر أوعام حبسب 
تتمثل خاصة يف إنقضاء العالقة  هامةنوع األشغال، ويترتب على التسليم النهائي نتائج 

  :ثار أمهها العقدية بني املقاول واإلدارة صاحبة املشروع وما يتولد عن ذلك من آ
 لعقد إىل ذمة اإلدارة، وما يستتبع ذلك من نقل إنتقال ملكية األشغال حمل اـ 

  .حتمل تبعة اهلالك
حترر املقاول من اإللتزام بالصيانة الذي كان على عاتقه اثناء فترة الضمان بعد ـ 

  .اإلستالم املؤقت
مقابل ما قام به حصول املقاول على كافة مستحقاته املالية جتاه اإلدارة سواء ـ 

  .و ما قدمه من مبالغ على سبيل الكفالة والضمانأمن أشغال 
غري أن إنقضاء العالقة العقدية وما يترتب عنه من نتائج، تتمحور حول عدم 
مسؤولية املقاول يف مواجهة اإلدارة بناء على أحكام العقد ، ومنه فإا التستطيع أن  

د أو أنه مل حيترم شروط العقد يف التنفيذ مثال وال تطالبه على أساس خمالفته ألحكام العق
أن تطالبه بالتعويض عن شئ من هذا القبيل، وهي النتائج اليت ختتلف جذريا عن نتائج 

  .التسليم املؤقت
 ،وجيب التمييز بني هذا كله وهو ما يشكل خمالفة املقاول لشروط تنفيذ العقد

بشأا  قي، حيث أن هذه العيوب تطبوبني العيوب اليت تنكشف بعد اإلستالم النهائ
أحكام الضمان العام أو أحكام الضمان العشري حبسب ما يتوفر من شروط يف كل 
حالة، إذ حيق لإلدارة يف هذه احلالة مطالبة املقاول بالتعويض عن هذه العيوب ما دام 

  .)1(الضمان قائما ومل يسقط بالتقادم
هي  يـة لعالقة العقدائي إىل جانب إنقضاء ة للتسليم النهاوأيضا من النتائج احلامس

بدء سريان مدة الضمان العشري، اليت تنطلق من تاريخ التسليم النهائي لألشغال أو من : 
تاريخ حيازة اإلدارة لألشغال املنجزة عندما تلجأ اإلدارة إىل ذلك قبل التسليم النهائي، 

  .كما أسلفنا
                                                        

  . 335املرجع السابق ، ص :  مخيس السيد إمساعيلـ  )1(
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م نقطة عبور من املسؤولية العقدية إىل ويعترب التسليم النهائي كما عرب عنه أحده
املسؤولية العشرية ، وهي احلادث الذي يعرب عنه جملس الدولة يف أحكامه بأنه ليس هناك 

  .)1(دعوى مسؤولية عشرية قبل التسليم النهائي وال دعوى مسؤولية عقدية بعده
ون املدين حيمل القان: أحكام الضمان العشري بین القانون المدني واألشغال العامة 

ملدة عشر سنوات، وإن كان القاضي  ينالفرنسي املقاول مسؤولية ضمان ما شيده من مبا
اإلداري يف فرنسا ممثال يف جملس الدولة اليطبق حرفيا مضمون التشريع املدين، إال أنه 

واملتعلقة باملسؤولية والتأمني  1978يستعني باملبادئ اليت إستلهمها من قانون التأمني لسنة 
  . جمال البناء الذي عدل بشكل جوهري نظام الضمان العشرييف

فالنصوص اليت وضعت لتطبق على األشغال اخلاصة التستبعد صراحة األشغال 
العامة من نطاق تطبيقها، بل على العكس فهي تكرس بعض املبادئ اليت أقرها القضاء 

  .)2(اإلداري
رر مسؤولية املقاول وضمانه يق 1792فإذا كان القانون املدين الفرنسي يف مادته 

املتعلق بالتأمني  1978البناء ملدة عشر سنوات من تاريخ التسليم النهائي، فإن قانون 
ىل جانب إواملسؤولية على البناء يوسع جمال هذه املسؤولية لتشمل أشخاص آخرين 

املقاول، حبيث تشمل املسؤولية كل من شارك يف عملية البناء، مبا فيهم املهندسني 
املهندسني املعماريني، والتقنيني، ومكاتب الدراسات، إضافة إىل الصانع واملستورد، و

  .واملراقبون التقنيون

كما تسري هذه املسؤولية أيا كان سبب الضرر، كأن يكون بسبب عيب يف 
البناء، أو عيب يف األرضية وغريها، شريطة أال يكون هذا العيب ظاهرا أثناء التسليم، 

  .إلدارة صاحبة املشروع أن تسجل حتفظها يف وقتهوإال وجب على ا
يشترط أن يكون هذا العيب املتكشف من األمهية، حبيث يؤثر على سالمة البناء و

  ، أو يؤثر على إستعماله للهدف الذي أجنز من أجله

                                                        )1(  -  DELAUBADER :     ….. Contrats Administratif, T2,  Op Cit,  P. 768 
)2(  -  PHILIPPE GODFRIN :    Op Cit,  P. 207. 
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املتضمن إجراءات  1968ماي  15كما حدد القرار الوزاري املشترك الصادر يف 
اء نطاق الضمان عن طريق التأمني على أشغال البناء، حبيث تنفيذ وتسوية أشغال البن

تقبل اإلنفصال يشمل البناءات وأساسها، وكذلك التجهيزات اللصيقة بالبناء واليت ال
ىل العيوب اليت قد تلحق باألجهزة واملواد وكل عيب يؤثر على البناء عنها، كما متتد ا

عمل أو إستعمال هذا البناء يف ظروف سواء يف احلاضر أو املستقبل، أو يؤثر سلبا على 
عادية، وذلك بغض النظر عن موقع العيب أكان يف األساسات أو يف اجلدران أو 

  .السقوف
أما بالنسبة للتجهيزات فهي الختضع للضمان العشري وإمنا ألنواع اخرى من 
 الضمان، ومل يبتعد املشرع اجلزائري كثريا عما ذهب إليه املشرع الفرنسي، فقد قرر
القانون املدين اجلزائري مسؤولية كل من املقاول واملهندس املعماري بالتضامن عن كل 
ما حيدث من دم جزئي أو كلي ملا شيداه من مبان ومنشآت حىت ولو كان التهدم 
ناشئا عن عيب يف األرضية، وذلك خالل عشر سنوات من تاريخ التسليم النهائي، كما 

 1(ديد متانة البناء وسالمتهيشمل الضمان كل عيب من شأنه(.  

وختلى مسؤولية املهندس املعماري مىت إقتصر دوره على وضع التصاميم فقط دون 
  .)2(اإلشراف على  التنفيذ إذا مل يكن العيب ناجتا عن التصميم

كما جعل املشرع اجلزائري املسؤولية والضمان العشري من النظام العام، إذ يقع 
  .)3(املتعاقدين على اإلعفاء منهاباطال كل إتفاق فيما بني 

ومل يترك املشرع اجلزائري املقاول واملهندس املعماري للخضوع لألحكام العامة 
للضمان فقط، بل أضاف إليها أحكاما خاصة وذلك سعيا منه إلختاذ اإلحتياطات 

  .الالزمة واملمكنة لتكون املباين سليمة واملنشآت متينة حفاظا على األرواح واألموال

                                                        
  .75/58من القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم الصادر باألمر رقم ) 556،  555،  554(ـ أنظر املواد  )1(
  .املرجع ذاته) 556،  555،  554(ـ أنظر املواد  )2(
  .املرجع ذاته ) 556،  555،  554(ـ أنظر املواد  )3(
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املتعلق بالتأمينات،  95/07ذه األحكام اخلاصة يتضمنها خاصة القانون رقم ه
) صاحب األشغال ( الذي توجب أحكامه على كل من املقاول واملهندس املعماري 

إبرام عقد التأمني على املسؤولية املدنية على األشغال اليت أجنزها ملدة عشر سنوات، 
  .رأ على األشغال املنجزةيغطي هذا التأمني أيضا األضرار اليت تط

فيلتزم املقاول باإلكتتاب حسب األشكال والشروط احملددة يف التشريع الساري 
السابق اإلشارة إليها، ويسري هذا  557إىل  554املفعول، خاصة القانون املدين يف مواده 

  . )1(التأمني اإللزامي مدة الضمان بعد اإلستالم النهائي

ي أو باألحرى عقد تأمينه جيب أن يكون مستندا وجيب أن يكون الضمان العشر
  . إىل إتفاقية املراقبة التقنية لتصميم البناء وتنفيذ األشغال إلجنازه

هذه اإلتفاقية اليت يربمها املقاول مع إحدى اهليئات أو األشخاص املختصني 
فإن واملعتمدين كخرباء من قبل الوزارة املكلفة باألشغال، وبدون عقد هذه اإلتفاقية 

هيئات التأمني الميكنها أن تؤمن األشغال موضوع العقد ألن الرقابة التقنية اليت متارسها 
اهليئة أوالشخص املختص واملعتمد لذلك دف إىل املساعدة على الرقابة وتقييس 

مقاول ، مهندس ( األخطار املمكن مواجهتها خالل اإلجناز، كما تسمح للمنجزين 
  .يغطي مسؤوليتهم العقديةباكتساب تأمني ) معماري 

لذلك فإن املتعاقد مع جهة الرقابة التقنية ملزم بتوفري كل املعلومات والوثائق 
الثبوتية الضرورية ألداء جهة الرقابة مهمتها، كما جيب عليه السماح هلا بالدخول إىل 
الورشات وتقدمي كل التسهيالت للمراقبني من أجل أداء مهامهم على وجه مرض ويف 

  . الظروف أحسن
ويف املقابل الميكن هليئة الرقابة التقنية هذه أن تستخلف غريها يف أداء مهامها وال 

بل كما أسلفنا تنحصر مهمتها . أن تتدخل ألداء عمل أو دور أي جهة أخرى يف البناء
يف الوقاية من خمتلف املخاطر التقنية اليت ميكن مواجهتها أثناء اإلجناز ، وتتمثل هذه 

                                                        
  .املتعلق بالتأمني 95/07رقم  من القانون) 183،  179،  178(ـ أنظر املواد  )1(
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يف تلك الناجتة عن عيوب يف صالبة املنشآت، أواألساسات ، أو اهلياكل، أو املخاطر 
  .األسيجة والغطاءات، وهذا ما ميثل نطاق عقد التأمني الذي أشرنا إليه سابقا

املعىن الواسع حيث تشمل على " عيوب يف الصالبة " ويقصد املختصون مبصطلح 
  :اخلصوص
  .يعة املنشآت األرضيةعدم التوافق اجليد بني منط األساس وطبـ 
نقص اإلستقرار واملقاومة امليكانيكية للمنشأة أمام التأثريات الدائمة واملتغرية، ـ 

  .إخل... كأعباء اإلستعمال، أو التأثريات املناخية 

مع اإلشارة إىل أن الرقابة التشمل أعمال اهلدم، واحلفر، وأشغال الدعم وغريها 
بة من خالل عمليات متعددة تقوم ا اجلهة املختصة وتتم الرقا. من األعمال التحضريية

  :نذكر منها 
ع األساسيات عن طريق إجراء جتارب جيو نود يد حتدصدراسة املعطيات قـ 

  .تقنية وغريها
دراسة املخططات والتقديرات التفصيلية وكل الوثائق املتعلقة باملنشأة حمل ـ 

ابة من إعداد تقرير تفصيلي بناء على إىل عمليات أخرى متكن هيئة الرق إضافة ،الرقابة
  .خربا، تقدمه لصاحب األشغال قبل إعالن التنفيذ

وأثناء التنفيذ تراقب اهليئة وتتابع الترتيبات املتخذة من قبل املقاول من أجل ضمان 
  .مراقبة تقنية مما يسمح مبطابقة التنفيذ للمخططات املوضوعة

ل الذي يعين تنفيذ املقاول إللتزاماته كما أن من آثار التسليم النهائي لألشغا
العقدية باعتبار أن عقد األشغال العامة هو عقد معاوضة يلتزم فيه املقاول بتنفيذ األشغال 
حمل العقد، وتلتزم اإلدارة بدفع املقابل املايل لذلك، فإن التسليم النهائي يتولد عنه حق 

هائية للجانب املايل للعقد، وهو املقاول يف احلصول على املقابل املايل والتسوية الن
خمصص حلقوق املقاول يف مواجهة اإلدارة صاحبة ناه يف فرع  سابق املوضوع الذي نتناول

  .املشروع
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  الرابع الفرع 
  عدم إلتزام المقاول بمدة التنفیذ 

بناء على ما سبق فإذا كان التأخري يف تنفيذ اإللتزام راجعا إىل حالة من حاالت 
كاألمر (تسبب اإلدارة املتعاقدة ذاا يف التأخري : ذكرها واملتمثلة يف اإلعفاء السابق 

أو إذا كان املقاول ضحية قوة قاهرة، أو إذا كان ذلك ) بتوقيف األشغال مؤقتا مثال
هو أن املقاول يربأ من كل  ففي هذه احلاالت فإن املسلم به فقها وقضاء .بسبب الغري

  .مسؤولية عن التأخري يف التنفيذ
لكن إذا كان التأخري يرجع إىل خطأ املقاول املتعاقد، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، و

أي مسؤولية عدم وفائه بالتزاماته العقدية، وحق لإلدارة أن توقع عليه جزاءات مالية 
  .تتمثل خاصة يف الغرامة التأخريية

ة والغرامة التأخريية هي تعويضات جزافية منصوص عليها يف العقد ملواجهة حال
  .)1(التأخري يف تنفيذ األشغال حمل العقد

وهو جزاء يقصد منه ضمان وفاء املقاول بالتزاماته وتنفيذ األشغال يف امليعاد املتفق 
وهذا اهلدف هو ما جيعل الضرر . عليه حرصا على سري املرفق العام بانتظام واضطراد

  .)2(واقعا كلما حدث تأخري يف التنفيذ
ن نظام عية بنظام قانوين خاص خيتلف كما هو معروف وتتميز الغرامات التأخري

مشابه يف القانون اخلاص كالغرامة التهديدية والشرط اجلزائي، وذلك كون الغرامة 
التأخريية تنفذ مبجرد التأخري دون حاجة إلثبات وقوع ضرر، كون الضرر كما قلنا 

الستحقاق مبلغ الغرامة  يعد سببا كافيا" التأخري"رض رد التأخري، فهذا األخري أي تمف
ألن التاخري يف تنفيذ األشغال العامة يف حد ذاته يشكل إخالال بالترتيبات اليت وضعتها 

  .اإلدارة لضمان سري املرفق العام
                                                        

  .345املرجع السابق، ص :  أمحد عثمان عيادـ  )1(
-  JEZE :  Les Cantrats Administratif … ,  T1 , Op Cit, P 328. 

  .292املرجع السابق، ص :  رياض عبد عيسىـ  )2(
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دون حاجة  ذااكما تتميز الغرامات التأخريية بأا توقع من قبل اإلدارة املتعاقدة 
ا ال متثل تعويضاللجوء إىل القضاء الستصدار حكم بذلك أل.  

خريية مصدرها سواء يف األحكام التشريعية أو دفاتر الشروط أو أد الغرامات التجتو
  .يف نبود العقد

صري مثال على وجوب إاء املقاول لألشغال وتسليمها يف املفقد نص املشرع 
من كل  %1املوعد احملدد، وإال وقعت اإلدارة عليه غرامة تأخريية كجزاء متثل نسبة 

سبوع تأخري إبتداء من حلول أجل التسليم حىت ولو منحته اإلدارة مهلة إضافية للتسليم، أ
  .)1( من قيمة العقد %10على اال يتجاوز جمموع فيه الغرامة 

ويف اجلزائر متلك اإلدارة صاحبة املشروع توقيع عقوبة التأخري اليت جند أساسها يف 
ميكن أن ينجر عن عدم " ات العمومية ما نص عليه املشرع اجلزائري يف قانون الصفق

تنفيذ االلتزامات املتعاقد عليها يف اآلجال املقررة، أو تنفيذها غري املطابق، فرض عقوبات 
  ".مالية دون االخالل بتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف التشريع املعمول به

عفاء منها حتدد األحكام التعاقدية للصفقة بنسبة العقوبات وكيفيات فرضها أو اإل
  .)2("طبقا لدفاتر الشروط املذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقة

فاملشرع ذا املوقف يربز األمهية اليت يلعبها عامل الزمن يف إجناز األشغال من عدة 
نواحي، من ناحية تكلفها املالية مثال، من ناحية احلاجة إىل استخدامها، ألن اإلدارة مل 

نشائه ومل تقبل اجلهة املكلفة بالتخطيط املشروع املقترح إال بعد أن تسجل املشروع إل
تأكدت من جدواه وحاجة املرفق إليه لتقدمي خدماته للجمهور، وحرصا من املشرع على 
تنفيذ ذلك، منح اإلدارة الوسيلة اليت متكنها من الضغط على املقاول من أجل تنفيذ ما 

  .)3(عه العقديعهد به يف الوقت الذي إرتضاه بتوقي
                                                        

  .1998من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات ) 83(ـ راجع املادة  )1(
  .02/250من املرسوم الرئاسي ) 8(نظر املادة ـ أ )2(
  .وما بعدها 128املرجع السابق، ص : ـ عمار بوضياف  )3(

  .وما بعدها 77املرجع السابق، ص : ـ حممد الصغري بعلي      
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وإذا كان فرص الغرامة جبد أساسه كمبدأ يف هذا النص التشريعي إال أن له أيضا 
أساس عقدي من حيث تفاصيله مبقتضى التشريع ذاته الذي حييل إىل األحكام التعاقدية، 

" بيانات الصفقة " لتحديد نسبة الغرامة وكيفية فرضها أو اإلعفاء منها حتت عنوان 
  .)1(ة كيفيات حساا وشروط تطبيقها والنص على حاالت االعفاء منهاالعقوبات املالي

ويتضح من أحكام املشرع أن إقتضاء الغرامة منوط بتقدير اإلدارة، باعتبارها 
  .املسؤولة عن حسن سري املرفق العام، وأيضا عن تنفيذ شروط العقد

أن تأخره لن ها مىت قدرت مثال  ضعبفلها أن تعفى املقاول من الغرامة كلها أو 
أي ضرر، أو إذا قدرت ظروف املقاول  هومل ينتج عن. يؤثر على حسن سري املرفق العام

إىل غري ذلك من األسباب واملربرات اليت قد تعتمدها اإلدارة . يف التنفيذ وجمهوداته
  .حبسب ما أقره القضاء اإلداري

امة ألن ذلك وليس هناك ما يدعو اإلدارة إىل التنازل عن حقها يف توقيع الغر
يشكل إمتيازا ميكنها من الضغط على املقاول من أجل تنفيذ العقد وإجناز األشغال يف 

  .موعدها احملدد، ضمانا حلسن سري املرفق العام
بالعقد شروط تنظم اقتضاء هذه الغرامة، وفقا ملا ورد بالتشريع  وردتغري أنه إذا 

   .تقيد ذه الشروط التعاقديةاجلزائري ففي هذه احلالة يتعني على اإلدارة أن ت

                                                        
  .اليت تتناول بيانات الصفقة 10/236من املرسوم الرئاسي ) 62(ـ أنظر املادة  )1(



 

  الـخـاتمة 
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  الخاتمة
متهيدي يتناول ماهية األشغال العامة اليت تكون حمال فصل املوضوع تصدره  بداية
آثاره على طرفيه، فكان تبيان مراحل تطور مفهوم فكـرة األشـغال   أبرزناللعقد الذي 

العامة واستقالهلا عن فكرة املرفق العام وفكرة املال العام وأصبح القضاء اإلداري ومـن  
عقـد   هويف تكييف األشغال بأا عامة، وبالتايل العقد الذي يتضمنها ورائه الفقه يقتصر

  :أشغال عامة بتوفر عنصرين فقط مها
 .بفكرة املنفعة العامة وارتباطها األشغال على عقار ورودـ 
 ـ طــوسي ـ رب عمل (تدخل شخص عام يف العملية بأي صفة كانت ـ 

 . ) اخل ... مستفيد

  . ان فكرة األشغال العامة وحدا اجلوهريةومها العنصران اللذان يعطي
أما عن صلب املوضوع الذي كان عن آثار عقد األشغال العامة بالنسبة لإلدارة 

رف باعتبارها تشكل آثار العقد التزامات كل طووبالنسبة للمقاول فكان بإبراز حقوق 
عة مبوجب ما من خالل آراء الفقهاء أن اإلدارة صاحبة األشغال متتلك سلطات واس تبنيف
الطرف الثاين عالقة مباشرة مبركز هذه السلطات اليت هلا  ،القضاء وقننه املشرعره هلا قأ

  ).املقاول (للعقد 
فهذه سلطة الرقابة اليت تعىن اإلشراف والتوجيه لتنفيذ أشـغال العقـد وذلـك    

هلا  المتثالذي جيب عليه اإل ،دارة للمقاولمبوجب تعليمات وأوامر مصلحية تصدرها اإل
املستعملة فيه أو مواد اجنازه خالفـا   ،واليت من شأا أن تغري يف أساليب التنفيذ واآلليات

  .ملا كان متفقا عليه يف العقد
إال أن هذه السلطة وإن كانت امتياز لإلدارة إال أن ممارستها، حتـرص مبـادئ   

إخالال يف تـوازن  ال حيدث أالقانون اإلداري والنظام القانوين لعقد األشغال العامة على 
وذلك بأن أوجب على اإلدارة أن متارس الرقابة يف ) دارة واملقاولٌإلا(العالقة بني الطرفني 

على أساليب التنفيذ، واألوامر املصلحية جيـب   الإفالتوجيه ال ينصب .حدودها القانونية 
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 والشكل مما يتيح للمقاول ممارسـة  ،أن تصدر يف إطار املشروعية من حيث االختصاص
  .حقه يف الطعن أمام القضاء الذي يضمن له احلماية من تعسف اإلدارة

ونفس الشيء بالنسبة لسلطة التعديل االنفرادي الذي ميكن لإلدارة إجراءه فيتبني 
يدة من حيـث جماهلـا،   قبل هي م ،من خالل هذا البحث أن هذه السلطة ليست مطلقة
وكـل  ، املرفق العام حمل األشـغال  الذي جيب أال يتعدى شروط التنفيذ وما تعلق بتسيري
كمـا لـو كـان    . سأل عنه اإلدارةتتعديل خارج هذا اال يعترب تصرفا غري مشروع  

ريه بشكل جيعل منه موضوعا جديدا خيتلف يف طبيعته عن يغتالتعديل ميس جبوهر العقد و
  .املتعاقد عليهالعمل األصلي 

ية احلق املايل للمقاول من وتظهر الدراسة مدى حرص املشرع والقضاء على محا
مع على أن مثن العقد شرط تفاوضي يصبح جيأن تطاله سلطة التعديل االنفرادي، فالكل 

ائيا مىت مت االتفاق عليه بني الطرفني، فهو شرط حيكمه الثبات، وهذا حرصا على إقبال 
للصاحل العـام،  العامة، خدمة  ااألفراد على التعاقد مع اإلدارة ومعاونتها يف تسيري مرافقه

وهو احلرص الذي ملسناه يف أحكام املشرع اجلزائري اليت تضمن عدم املساس باهلـدف  
  .املشروع للمقاول واملتمثل يف حتقيق الربح املادي

ـ    سلطة توقيعو خلصـنا إىل أن   ناجلزاءات كانت مضمون املبحث الثالـث اي
على القضـاء إذا   دون املرورا على املقاولاإلدارة هلا حق أصيل يف توقيع عقوبات إدارية 

كأن يتأخر يف التنفيذ أو تنفيذها بشكل غري سـليم   ،بأي صورة يةأخل  بالتزاماته التعاقد
  .اخل....نع عن التنفيذتأو مي

هذه اجلزاءات هلا نظام قانوين مييزها عن تلك اليت تعرفها عقـود  أن وانتهينا إىل 
قتصر على مقابلة عدم التنفيذ مبثله، وحـىت  القانون اخلاص اليت تتميز بكوا حمددة جدا ت

  .طلب الفسخ مير عرب القضاء
نقسم الفقه إىل من يرى بأنـه  إوعن األساس القانوين هلذه اجلزاءات رأينا كيف 

السلطة العامة وامتيازاا ومن يرى بأنه املرفق العام وما يهدف إليه من حتقيق املصـلحة  
  .العامة
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 نقسام حول حتديد أسـاس القـانون  يعود إىل اإل نقسامن رأينا بأن هذا اإلاوك
فكرة السلطة العامة ومـا   ،فيه تالزم الفكرتني معا حاإلداري ونطاق تطبيقه والذي يرج

وعن نطاق اجلزاءات اليت ميكـن أن  . وفكرة املرفق العام ،تشمله من امتياز التنفيذ املباشر
ر إال تلك املنصوص عليها يف العقد، توقعها اإلدارة رأينا كيف أن القضاء يف البداية ال يق

غري أنه أمام انتقادات الفقه لنتائج ذلك التوجه الغري منطقي، حبيث أن املقاول ميكـن أن  
يؤثر سلبا علـى تنفيـذ عقـد    ما دم قبوهلا يف العقد، وهو عيعفى نفسه من العقوبات ب

  .األشغال العامة وبالتايل تضرر املصلحة العامة
لعقوبات على املقاول املخـل بالتزاماتـه   ار بإمكانية توقيع لذلك عاد القضاء وأق

حىت ولو مل ينص العقد على ذلك، إذ ختضع للقواعد العامة للقانون اإلداري الـيت هـي   
  :ملبادئ التاليةامرتبطة باملرفق العام وباملصلحة العامة واليت تتضمن 

üنة فال يترتـب  إذا كان العقد قد أغفل حتديد جزاءات مقابلة ملخالفات معي ـ
 .على ذلك عدم وجود جزاءات

üإذ حدد العقد جزاءات لبعض املخالفات وأغفل البعض فال يعين أن تبقـى   ـ
 .هذه األخرية بدون جزاء

üحالة املخالفة، فإذا مل يـنص العقـد    يفأن كل التزام تعاقدي يقابله جزاء ـ
 .عليه، وجب على القاضي إعمال القواعد العامة

له جزاء حمددا، فيجب على اإلدارة يف حال  ان إخالال معينا وقررإذا توقع الطرفا
 .باجلزاء املنصوص عليه وال جيوز هلا استبداله ديتقحتققه أن ت

على املقاول الذي ثبت هلا أما بالنسبة ألنواع اجلزاءات اليت ميكن لإلدارة توقيعها 
هـذه  . وغرامات التأخري فهي جزاءات مالية تشمل التعويضات ،بالتزاماته العقدية إخالله

تفاقية أي ال ميكن لإلدارة أن توقعهـا إال إذا كـان   إاألخرية اليت تتميز بكوا جزاءات 
ي أيضا تطبق مبجرد حدوث التأخري يف العقد دون حاجة إلثبـات  هو ،العقد ينص عليها

  .عذار املقاول قبل ذلكمث أن اإلدارة توقعها دون حاجة إلوقوع الضرر بناء على ذلك، 
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أما النوع الثاين من اجلزاءات فهي اليت تعرف باجلزاءات الضاغطة املتمثلة خاصة 
ملباشرة، وهو وضع مؤقت حسب املشرع اجلزائري الذي ايف وضع املقاولة حتت اإلدارة 

  .قيده بتوفر شروط حمددة قبل تنفيذه
ـ   ذي وهناك اجلزاء األكثر تشددا واملتمثل يف الفسخ اجلزائي لعقد املقاولـة وال

  .سخ العقدفخيتلف نظامه القانوين عن أحكام القانون املدين ل
اها داخل البحث إىل جانب تعرضنا نوتوقيع هذا اجلزاء يتم يف إطار شروط عرض

  .لذكر آثار الفسخ وما يترتب عليه من نتائج
الفصل الثاين من القسم األول تناولنا التزامات اإلدارة يف املبحـث األول منـه،   

  .تها هلذه االلتزامات يف املبحث الثاينوجزاء خمالف
وال حظنا كيف أن التزامات اإلدارة صاحبة املشروع ليست بكثـرة التزامـات   
املقاول وال بتنوعها، كما أن كراسات الشروط العامة ال تتناوهلا باألسلوب الذي تتناول 

  .به التزامات الطرف اآلخر
ق اإلدارة املتعاقـدة التزامـات   ن القوة امللزمة للعقد تضع على عاتفاورغم ذلك 

  .وليتهاؤينبغي عليها احترامها، وإال قامت مس
ومن بني االلتزامات اليت تتحملها اإلدارة صاحبة املشـروع التزامهـا بـتمكني    

إىل " حسن النيـة يف التنفيـذ  "كما تلتزم بتنفيذ العقد طبقا ملبدأ ،املقاول من تنفيذ العقد 
  .ا كاملقاول متاما ديتق عليها أن تىتلاتنفيذ جانب احترام االلتزام بآجال ال

ل املادي بملقااقع على عاتق اإلدارة صاحبة املشروع هو أداؤها يلتزام إورمبا أهم 
يقات املالية، والدفعات علـى  بخاصة دفع التس ،لألشغال أي دفعها مثن األشغال للمقاول

  .ه فيهاوالتزامها بتعويضه، على األضرار اليت قد تتسبب ل ،احلساب
ىل حني تناولنا حلقوق إ هأما التزامها بضمان حق التوازن املايل للعقد، فقد أرجأنا

  .املقاول املتعاقد
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ا طبقا ملا توصل إليه الفقه والقضـاء  ا العقدية، بينالتزاموعن أثر خمالفة اإلدارة إل
  رها تنحصر يفع على اإلدارة ومميزاا، وأن صواإلداريني طبيعة هذه اجلزاءات اليت توقّ

  .احلكم عليها بالتعويض املايل أو فسخ العقد على مسؤوليتها 
     د األشغال العامة على املقاول املتعاقد قتناولنا يف القسم الثاين من البحث آثار ع

  .والتزاماته همع اإلدارة واملتمثلة يف حقوق        
سلطات اإلدارة صاحبة  جدا باملقارنة مع قليلةدنا أنه بالنسبة حلقوق املقاول جو

املشروع حيث تكاد تنحصر يف اجلانب املايل فقط، واحلقيقة أن هذا اجلانب فقط هو ما 
  .يستقطب املقاول ويدفعه للتعاقد مع اإلدارة

أوضحنا تعريف الثمن وطبيعته القانونية يف عقد األشغال العامة، وتبني لنا مـدى  
ة الشرط األساسي الذي يضعه املقاول يف كف أمهية هذا الشرط لدى املقاول املتعاقد، فهو

وااللتزامات اليت يفرضها العقد، لذلك جند شـرط الـثمن    باءامليزان ليقارن ا كفه األع
فرضها علـى  تحماطا بأحكام خاصة، فهو من الشروط التعاقدية اليت ال ميكن لإلدارة أن 

ه ومث حتديده فـإن ذلـك   املقاول، بل خنضع للتفاوض بينهما، فإن توصال إىل اتفاق بشأن
عد حتت أي ذريعـة كانـت،   بالتحديد يصبح ائيا ال ميكن لإلدارة أن تتراجع عنه فيما 

بدأ الثبات يف الثمن، ألنه حىت املقاول ال يستطيع الرجوع عن ذلـك  مب عنه عربوهو ما ي
لـيت  وهو مبدأ تبناه املشرع اجلزائري، وقد انتقـدنا القيـود ا  . بذريعة سوء التقدير مثال

حقيقة، كما أوضـحنا ذلـك    ايوردها البعض على مبدأ الثبات باعتبارها ال تشكل قيود
أين أوضحنا بأن نطاق مبدأ الثبات مرتبط يف النهاية " نطاق مبدأ الثبات"عند كالمنا عن 

قهما على تعديل الثمن، أو عند إبرامهما ملحقا للعقد يعـدل فيـه   فابإرادة الطرفني، بإت
ـ ضمن العقد بندا يقضي مبراجعة األسعار، وأخريا إذا اتفقـا علـى   الثمن، أو إذا ت يني حت

  .األسعار وفقا للمتغريات واملستجدات
أن املشرع اجلزائري وضح أربع  نابعد ذلك بينا كيفيات حتديد مثن العقد ووجد

والعقـد يسـمى   ،الكيفية تتم بالسعر اإلمجايل واجلزايف  (سمى العقود بأمسائها فكيفيات 
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من هذه الطرق بعد أن وضحنا مضمون كل  ةوبينا آثار تبين أي طريق...) اجلزايف بالعقد
  .منها

وأخريا انتقلنا إىل أساليب حساب الثمن، واتضح لنا أن املشرع اجلزائري وضـع  
لتسديد، فكانت مرحلة إعـداد اللـوائح   اوفقا لكل مرحلة من مراحل ،أساليب خمتلفة 

وأخريا إعداد احلسابات السـنوية  ،املؤقتة  يةات الشهرمث مرحلة إعداد احلساب ،والبيانات
  .والنهائية، فكان ذلك وفقا لتقدم األشغال

ورتب على اإلخالل ا مسـئوليات  ،مرحلة بآجال حمددة  كل وضبط املشرع
فاملقاول باعتباره معاونا لإلدارة، ويتحمل الكثري من االلتزامات، أكثر . يف ذلك بسبتامل

يسـتمر يف خدمـة   لومراعاة هذه املقاول ،احملافظة  ازاملاخلاص كان مما يفرضه القانون 
  .املصلحة العامة عن طريق استمراره يف التنفيذ

كما كان لزاما كسب ثقة املتعاملني للتعاقد مع اإلدارة وهذا ما كان فعال مـن  
ـ لالتوازن املايل يف ضمان خالل إقرار  القضاء حلق املتعامل أو املقاول  وازن لعقد، أي الت

بني األعباء اليت يتحملها واملزايا املتحصل عليها، وذلك بإحدى وسائل ثـالث حبسـب   
الظرف الذي حل بالعقد، فإما بناء على نظرية الظروف الطارئة، أو نظرية فعل األمـري،  

  .أو نظرية الصعوبات املادية
ن املايل قها للمقاول تعويضا ميكنه من استعادة التوازيهذه النظريات اليت مينح تطب

الذي اختل للعقد، ويكون التعويض أما جزئيا أو كليا حبسب الشروط املتوفرة يف سبب 
  .االختالل

هينا إىل التزامات املقاول املتعاقد، اليت هي كـثرية  تنإويف املوقف األخري للبحث 
ع أنه حـني  وكثرية جدا، حاولنا إمجاهلا وتلخيصها يف األكثر أمهية منها، وإن كان الواق

نتكلم عن حقوق أو سلطات اإلدارة، فإن ذلك يعىن التزامات املقاول، باعتبار أن حـق  
  .طرف يف العقد يعترب التزاما بالنسبة للطرف اآلخر
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فقد بـدأ   لعنصر أو لشرط الثمن إىل ايته وما الحظنا هو مواكبة مبدأ الرضائية
سـوية النهايـة   تويستمر كذلك حىت الكما قلنا بالتقاضي باعتباره من الشروط التعاقدية 

  .اليت جيب أن تتم بتراضي الطرفني وإال فصل بينهما القضاء
مثـل اإلدارة أي مكتـب   ملعد املقاول كشف اللوائح جيب أن يقدمـه  يفحني 

ـ الدراسات للموافقة واملصادقة على ما ورد به، وكذلك العكس حني تع  ،د اإلدارةــ
ب أن يعرضه على املقاول للموافقة عليـه، وإال  جي ،كشف البيان،أي مكتب الدراسات 

له حق االعتراض الذي نظمه املشرع بأحكام دقيقة من شأنه الفصل يف الرتاع وعـدم  ف
  .اإلطالة فيه

أما عن طرق الوفاء بالثمن، فقد حرص املشرع على تسهيل الوفاء به وهذا حىت 
اإلدارة يف تسيري مرافقها العام، يشجع الكفاءات الفنية واملالية من املقاولني على مساعدة 

  .وبالتعاقد إلجناز األشغال العامة
حيث يبدأ الوفاء حىت قبل الشروع يف التنفيذ وذلك بتقدمي تسبيقات للمقـاول  

وقد الحظنا أن تنظيم منح التسبيقات مل ينل حقه من االهتمام مـن   ،متكنه من االنطالق
قيقة ومفصلة وصارمة، تسـاعد املقـاول   قبل املشرع، إذا كان عليه أن ينظمه بأحكام د

اجلاد على الظفر بعقود األشغال العامة، وتبعد عملية التعاقد عن التالعب وهـدر املـال   
  .العام

ويستمر الوفاء بالثمن مع تقدم األشغال بواسطة الدفع على احلساب الذي ربطه 
يف مـن ذلـك    املشرع باإلجناز احلقيقي والفعلي لألشغال مبا فرضه من إجراء التحقـق 

احلسابات مجيعها  ةتسويوع وإىل أن يتم اإلجناز بكامله ويتحقق املشرالوثائق ويف امليدان 
ت ما دفعته مـن  دسترإبني اإلدارة واملقاول بعد إمتام عملية التسليم أين تكون اإلدارة قد 

  .ل احلسابات ائيافسبيقات، واملقاول قد استرد ما دفعه من مبالغ الكفالة، وتقت
االهتمام باجلانب املايل يف عقد األشغال من خالل ما فرضـه القضـاء    ظهريو

والفقه والتشريع من بعده على اإلدارة من واجب ضمان حق املقاول يف التوازن املـايل  
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ظروف ومستجدات غري متوقعـة، تـؤثر يف    جراء بهيللعقد وذلك بتعويضه عما قد يص
 .إبرام العقد تا بالنسبة ملا كان عليه وفققدراته على مواصلة التنفيذ الذي يصبح مره

من اجل حصوهلم على حقوقهم   وناملقاولالىت يعيشها عاناة ملوهكذا يتضح ان ا 
املالية امنا هي من افتعال االداريني وهو مظهر من مظاهر الفساد االدارىوالـذى جتـب   

  .حماربته
دارة، وبالرغم مـن  واألخري تضمن التزامات املقاول املتعاقد مع اإل الفصل الثاين

راه من نا مكثرة هذه االلتزامات مقارنة بالتزامات الطرف اآلخر إال أننا حاولنا إمجاهلا في
تزام باملدة االلدم التنازل عليه، وعللعقد و يأهم التزاماته املتمثلة خاصة يف التنفيذ الشخص

 ،ملنجـز يف اخلدمـة  احملددة يف العقد لإلجناز، مث تسليمه لإلدارة من أجل وضع املشروع ا
فقط، فاآلن كل سـلطات اإلدارة تعتـرب    وإذا كنا قد اقتصرنا يف هذا املقام على التزامني

ـ رما طاملاالتزامات بالنسبة للمقاول الذي يلتزم باخلضوع هلا  ها اإلدارة يف إطارهـا  تس
  .القانوين السليم

أن عقـد   لنا من خالل البحـث  نيوبالعودة لاللتزام بالتنفيذ الشخصي فقد تب
دور هام يف إبرامهـا، وقـد   " االعتبار الشخصي" األشغال العامة من العقود اليت يلعب 

 نيعاقد معها من ضمن املقاولاختيار املقاول الذي ت يفظنا أن املشرع قد قيد اإلدارة الح
وحسن السـمعة   ،الفنيةجب مراعاة شروط حمددة كالكفاءة املالية ووالعارضني لديها، فأ

على وضعيام حـىت   فتعاقد، والزم مسك بطاقية وطنية للمقاولني قصد التعريف جمال ال
املشرع على املقاول التنازل الكلي عن العقد لصاحل  منع وعليه فقد .يسهل عليها االنتقاء

مبشاريع اإلدارة، وملا فيه من إهدار ملبـدأ االعتبـار    جتارمقاول آخر، ملا يف ذلك من اإل
  .اإلدارة أثناء اإلبرام ويستمر حىت اية العقدالشخصي الذي حترص عليه 

بل وحىت التنازل اجلزئي الذي أجازه املشرع اشترط أال يتم إال مبوافقـة اإلدارة  
ويشـترط أن يكـون   " بالتعاقد من الباطن" رفاملسبقة على هذا التنازل اجلزئي الذي يع

  .معتمدا لدى اإلدارة ،املقاول املتنازل إليه جزئيا
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ه يدرك أن الضرورات العملية متلى ذلـك،  نفألاز التعاقد من الباطن وهو إذ أج
ر جهود أكثر افنظرا لضخامة املشاريع وتشعبها وفقا لتخصصات دقيقة، مما يستوجب تظ

  .من مقاول من أجل إجنازها وعلى الوجه املالئم
قـة اإلدارة مسـبقا، وال يكـون إال    ورغم أن التعاقد من الباطن ال يتم إال مبواف

، ول عـن تنفيـذ املشـروع   ؤبقى املقاول األصلي هو املس أ قاول معتمد لديها، إال أنهمل
  حرصاعلى وحدة الضمان

 افقوإن كان املشرع قد أحسن فعال بإجازة التعاقد من الباطن، إال أنه مل يكن مو
أي عالقة بني اإلدارة وبني املتعاقد من الباطن، وبـالرغم   ءعدم االعتراف بنشو برأينا ،ىف

الدفع املباشر له، إذ كان على املشرع حسب رأينـا جعـل    امكانية من أنه يستفيد من
وال، على اجلزء الذي ينفذه من املشـروع علـى األقـل    ؤاملقاول املتعاقد من الباطن مس

كما عليه   .،وال يؤثرذلك على مبدأ وحدة الضمانولية تضامنية مع املقاول األصليؤمس
علـى   ضاته بدعوى مباشرة ،وان حيدد اجـراءات املوافقـة  ان يقررلالدارة حقها ىف مقا

املتعاقد األصلى ام الراغب ىف التعاقد  ،التعاقد،وشكل طلب املوافقة ومن يقدم هذاالطلب
قديريـة لـالدارة خبصـوص معاجلـة     تمن الباطن،كما عليه ان يضع ضوابط للسلطة ال

  .  اخل...الطلب
االلتزامات األساسـية أيضـا علـى     من وأما عن التسليم بعد إاء األشغال فه
إذ عليه أن يكمل اإلجناز يف األجل احملدد . املقاول، بالنظر خاصة ملا يترتب عليه من آثار

لذلك يف العقد، وهذا لتفادي زيادة تكاليف اإلجناز حفاظا على املال العام، ومن أجـل  
  .ت للجمهورالتقييد مبخططات اإلدارة لفائدة املرافق العامة وما تقدمه من خدما

املنجزة حتت تصرف اإلدارة صـاحبة   ةضع املنشأتعملية التسليم هي اليت اذأن 
املشروع، وهي العملية اليت تنطلق بناء عليها عمليات أخرى كأثر هلـا، منـها تسـوية    

  .احلسابات النهائية، ورد  الضمانات جبميع أنواعها وانطالق احتساب مدة الضمان 
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الدراسة أن عقد األشغال العامة ميـنح سـلطات   وهكذا يتضح من خالل هذه 
واسعة لإلدارة صاحبة األشغال يف مقابل التزامات قليلة، وعكس ذلك بالنسبة للمقـاول  

  .املتعاقد معها
باعتبار أن التزامات هذا الطرف تعد حقوقا للطرف اآلخر، والعكس، وال يعود 

حتقيق املصلحة العامـة مـن    ولة علىؤالسبب يف ذلك إىل كوا ربة عمل بل ألا املس
  .رفق العام، وإن مقتضيات ذلك تستدعي تلك السعةخالل امل

وملا كانت الدولة ترصد أمواال ضخمة من أجل تنفيذ مشاريع إمنائية يف اـال  
من أهم العقـود   عترباالقتصادي واخلدمايت، عن طريق إبرام عقود األشغال العامة، اليت ت

تأطريها بأحكام قانونية تضمن حتقيق اهلدف املنشـود، لـذلك   اإلدارية، فإنه كان لزاما 
منـه  عل وجدنا أن عقد األشغال العام تؤطره جمموعة من املبادئ القانونية املستقرة اليت جت

  .خيضع إلرادة طرفيه انظاما قانونيا أكثر منه عقد
وعة دي إىل التضحية باملصاحل املشرؤ، ال ميكن أن يرغم امهيتهغري أن هذا الدور 

ذلك وهو حتقيـق الـربح    ءاألساس من ورا هللمقاول املتعاقد مع اإلدارة املتمثلة يف هدف
خاصة وأنه يعترب معاونا لإلدارة يف حتقيق أهدافها، لذلك فإن من ضمن النظـام  . املادي

القانوين لعقد األشغال العامة أحكاما تضمن املصلحة املالية للمتعاقد بدرجة غري متـوفرة  
القانون اخلاص، ونقصد بذلك أنـواع التعويضـات الـيت حيصـل عليهـا       يف أحكام 

  .والتسهيالت املالية اليت يتلقاها
وقد وجدنا أن املشرع اجلزائري يف معظم أحكامه املعرب عنها، قد ساير ما انتهي 

تعلق بعقد األشغال العامة، وذلك بـالرغم  تإليه الفقه وخاصة القضاء اإلداري من أحكام 
عليه خاصة بالنسبة لدفتر الشروط اإلدارية العامة الـذي يعتـرب األسـاس يف    مما يؤاخذ 

أحكام عقد األشغال العامة، فأحكامه تتسم بعدم الوضوح بسبب املفردات املستعملة يف 
صياغتها واليت هي غريبة نوعا ما، عن التعبري أو اللغة القانونية املسـتعملة يف التشـريع   

  .ة منها يف صلب املوضوعاجلزائري وقد أشرنا إىل أمثل
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كما أن املصطلحات أو التسميات اليت يتضـمنها واملؤسسـات الـيت يشـري     
كل ذلك مل يعد قائما يف الوقت احلاضر، مما يصعب  )وغريها...الشركات التعاونية(إليها

املتضمن هـذه األحكـام   ) الوزارىالقرار(معه جتسيد فهم النص من الناحية الواقعية ألن 
ما بعد االستقالل مباشرة وكان التوجه السياسي واالقتصادي للدولة غـري  صدر يف فترة 

قصه اخلربة يف التشريع، مما يستدعى ضـرورة مراجعتـه،   نواملشرع ت. واضح املعامل بعد
وإصداره يف ثوب جديد، من الناحية الشكلية، مع تطعيمه ببعض األحكـام التفصـيلية،   

يف موضوع التعاقد مـن  و) مثال 44 املادة(ة تلك الىت حييل فيها إىل نصوص فرنسيخاصة 
وحتديد مدة الضـمان   بيقات املالية،ودور صاحب األشغال،الباطن، وموضوع منح التس

التعاقـد   ، وللمنشئات العامة ملدة أطول، من الضمان العشري املعتمد يف القانون اخلاص
 ينظمه بأحكـام جتعلـه  غري أنه جيب أن  اجيابيا،من الباطن الذي نعترب اعتماد املشرع له،

، مث كان على املشرع أن جيعل املقاول املتعاقـد مـن   لشغالألوليس جمرد توزيع   فعاال
  .على قدم املساواة مع املقاول األصلي م صاحب املشوعوال أماؤالباطن مس

وكذا موضوع التسبيقات املالية، اليت جيب حسب رأينا تنظيم صرفها بأحكـام  
بضـرورة أال   نرى جهه صرفها، ومصدر كفالتها الذي، وتشريعية، تبني شروط منحها

عامـة، كـأموال     الاومألن أمواله هي أ )صندوق ضمان الصفقات( يكون جهة عامة
  .املشروع متاما

وعن  دور صاحب األشغال وعالقته بصاحب املشـروع، جيـب أن تكـون    
نجزة لفترة ال تقل وليته أمام هذا األخري واضحة وفعالة ويضمن مع املقاول املنشأة املؤمس

  .،حىت يضمن قيامه بالرقابة على احسن وجهعن نصف عمرها االفتراضي
ب رأينـا  حسيف هذا اال  ايضا ا املشرعحدثهاألحكام اليت جيب أن يست منو

تضمنها يهو مدة الضمان بعد تسليم األشغال اليت نرى بأن متتد لفترة أطول من تلك اليت 
ضمان العشري، الذي تعترب فترته قصرية جدا باملقارنـة مـع   القانون اخلاص واملعروفة بال

كلف بالرقابـة أي مكتـب   وأن تشمل كما أسلفنا امل. العمر املفترض للمنشآت العامة
  .عترب مستشار اإلدارة يف اال التقينيالدراسات الذي 



  ــــــــــــةالخاتمــــــ
 

308 
 

عتقد بأنه يشكل بداية القضاء على ان أهم تعديل نرى ضرورة اجرائه ونوأخريا ف
اد االدارى ،هو سحب اختصاص موضوع تنظيم الصفقات العمومية  من السـلطة  الفس

  .من الدستور الىت تتضمن اختصاصات الربملان122، واحلاقه باملادة التنفيذية
منـها اإلدارة حنـو   ) تتسلل(فالربملان بامكانه وضع قانون خال من الثغرات الىت

مرورا بتحديد معيار منح الصـفقة   بدءا باخضاع الصفقة لقانون الصفقات العامةالفساد 
  .ويبقى هذا املوضوع للبحث واالثراء....،مث متابعة تنفيذها وأخريا تسوية حساا النهائ

  
  
  

 .مشرف جــدا.......نال هذا البحث بعد مناقشته،تقدير                          

 

 

                          



 

  قائمة المراجع
  
  



  فھــــــــــــــــــــــــــرس المحتویــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

 308

  قائمة المراجع  
  

  باللغة العربیة: أوال 
  :ـ الكتب      1

، الطبعة الثانية، النهضة العربية،  89/1998اإلدارية وفقا للقانون رقم آثرا العقود ـ      :ـ  إبراهيم حممد علي  01
2003 .    

  .1979حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، مترجم ـ ديوان املطبوعات اجلامعية ، ـ    :ـ أمحد حميو  02
  . 1983مظاهر السلطة العامة يف العقود اإلدارية،  النهضة العربية ، ـ   :ـ أمحد عثمان عباد  04
 1998/ 1989دارية ـ دراسة مقارنة لنظم املناقصات واملزايدات للقانون اإلالعقود ـ    :ـ أنس جعفر  05

  .2007اخلاص باملناقصات ، الطبعة الرابعة ، النهضة العربية، 
  .1983النظرية العامة ألمالك اإلدارة واألشغال العمومية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ـ    :س قاسم ـ أن 06
  . 1983ـ مبادئ القانون اإلداري ، اجلزء الثاين ، القاهرة ،    :ـ توفيق شحاتة  07
    .يخ املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلديد ، مكتبة القاهرة، بدون تارـ    ـ حسن عكوش 08
  .1983النظرية العامة يف العقود اإلدارية ، اجلزء الثاين ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، ـ   :ـ حسني درويش عبدالعال  10
  .1971النظرية العامة لإللتزامات ، الكتاب األول ، مصادر اإللتزام ، ـ    :ـ مجيل الشرقاوي  11
ية للعقود اإلدارية والتعويضات، الطبعة األوىل ، لمبيقات العامة والتطـ األصول الع   :ـ مخيس السيد إمساعيل  12

1994.  
األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، الطبعة الرابعة ، ـ    :ـ سليمان حممد الطماوي  13

1984.  
  العامةالث أموال االدارة الكتاب الث-دراسة مقارنة-ق االداري     مبادئ ـ       : ـ سليمان حممد الطماوي14

     .1979امتيازاا، دار الفكر العريب و                                           
 

  . 1991املبادئ اإلدارية العليا ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  ىف  ـ العقد اإلداري    :ـ مسري صادق  15
  .1969وى اإللغاء ، دار الفكر العريب، ـ ميعاد رفع دع               :ـ مسري صادق  16
شريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، دار لـ نظرية الظروف الطارئة يف العقود اإلدارية وا    :ـ سعيد السيد علي  17

  . 2006الكتاب احلديث، 
  .ـ القوة التنفيذية للقرار اإلداري، الدار القومية، بدون تاريخ   ـ عادل سيد فهيم 18
  . 1994ـ املبادئ العامة يف آثار العقود اإلدارية وتطبيقاا،    :الرمحن خليل ـ عادل عبد19
  .1995العقود اإلدارية ، معيار متييزها، دراسة مقارنة ، الثقافة اجلامعية ،   عمر حلمي فهمي/ـ عادل عبدالرمحن خليل 20
  . 1981ةنهضدار ال د األول الوسيط   مصادر االلتزام     ال  ـ       :ـ عبدالرزاق السنهوري   21
  . 2009ـ األسس العامة للعقود اإلدارية، منشأة املعارف،   :ـ عبدالعزيز عبداملنعم خليفة  21
  . 2009ـ تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء وحتكيما، منشأة املعارف،    :ـ عبدالعزيز عبداملنعم خليفة  32
  .1983اضرات يف األموال العامة، دراسة مقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، ـ حم   :ـ عبدالعزيز السيد اجلوهري  22



  فھــــــــــــــــــــــــــرس المحتویــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

 309

ـ القانون اإلداري، دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري، منشأة املعارف،    :ـ عبدالغين بسيوين عبداهللا  23
1991.  

ين املصري ، اجلزء األول ، مصادر اإللتزام، ـ النظرية العامة لإللتزامات يف القانون املد  :  ـ عبداملنعم البدراوي 24
1971.  

  . 1986ـ العقود اإلدارية، دمشق ،    :ـ عبداإلله اخلايف  25
، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة ةـ نظرية اجلزاءات يف العقود اإلداري   :ـ عبدايد فياض  26

  .1997األوىل، 
  .2001، دار األلفي ، لةـ عقد املقاو   :ـ عزت عبدالقادر  27
  .1991ـ الظروف اليت تطرأ أثناء تنفيذ العقد ،   :ـ علي حممد عبداملوىل  28
    2000ـ الصفقات العمومية يف اجلزائر ، جسور للنشر ،    :ـ عمار بوضياف  29
  . 1993ـ معيار متييز العقد اإلداري، النهضة العربية ،   عمر حلمي فهمي-30
سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري ، ضمانات املتعاقد يف مواجهتها، النهضة  ـ   :فهميـ عمر حلمي  31

  .1996العربية، 
  .1962التنفيذ املباشر يف القانون اإلداري ، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل ، ـ    :ـ كامل ليلة  32
  .تاريخبدون         الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة،ـ    :ـ كامل ليلة  33
  .العقود اإلدارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، بدون تاريخ ـ    :ـ حممد الصغري بعلي  34
ماهية العقد اإلداري يف ضوء أحكام القضاء الفرنسي واملصري، دار النهضة العربية، ـ    :ـ حممد عبد الواحد اجلميلي  35

1995.  
  .1975اإلداري يف ظل اإلجتاهات احلديثة، منشأة املعارف، مبادئ وأحكام القانون ـ    :ـ حممد فؤاد مهنا  36
  .1992دراسة وجيزة يف فكرة العقود اإلدارية وأحكام إبرامها، دار الثقافة اجلامعية ، ـ    :ـ حممد سعيد حسني أمني  37
  . 1990، املبادئ العامة يف تنفيذ العقود اإلدارية، دار الثقافة اجلامعيةـ    :ـ حممد سعيد حسني أمني  38
نظرية الظروف الطارئة بني القانون املدين والفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة، دار ـ    :ـ حمي الدين إبراهيم سليم  39

  . 2007املطبوعات اجلامعية 
  .1984الوسيط يف القانون اإلداري ، دار الفكر العريب، ـ    :ـ حممود عاطف البناء  40
، النهضة العربية،  1989/1998لى قانون املناقصات واملزايدات اجلديد ، التعليق عـ    :ـ جمدي املتويل  41

  .بدون تاريخ
    .1990قضاء على أعمال اإلدارة واملنازعات اإلدارية، اجلزء األول ، لرقابة اـ    :ـ مصطفى حممود عفيفي  42
ـ مظاهر سلطة اإلدارة يف تنفيذ مقاوالت األشغال العامة ، النجف، الطبعة األوىل ،    :ياض عبد عبسي رـ   44

1976.  
  :  ـ الرسائل الجامعیة    2

  . 1987ـ معيار العقد اإلداري ، دراسة مقارنة ، دكتوراه ، عني مشس     : ثريا العيوينـ   01
  . 1981ارية ، دراسة مقارنة، دكتوراه ، عني مشس ـ نظرية البطالن يف العقود اإلد   :ـ زكي حممد حممد النجار  02



  فھــــــــــــــــــــــــــرس المحتویــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

 310

  . 1975، عني مشس القاهرة ـ سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري ، دكتوراه    :  ـ علي الفحام03
ـ التزامات وحقوق املتعاقدين يف عقد األشغال العامة، دكتوراه ، جامعة القاهرة ،    :ـ عبسى عبدالقادر احلسن 04

1987.  
   . 1998ـ نزع امللكية للمنفعة العامة، دكتوراه، عني مشس ،    :صديق طنبوش  ـ عزت05
  .1993ـ سلطة اإلدارة يف إاء العقد اإلداري ، دراسة مقارنة، دكتوراه، الزقازيق،    :ـ حممد الصاحل بديع السيد  06
  .1991ينة ، ـ املسؤولية بدون خطأ يف القانون الإداري، دكتوراه، قسنط   :ـ مسعود شيهوب  07
  .1997ـ النظام القانوين للجزاءات يف عقد األشغال العامة، دكتوراه، عني مشس ،    :ـ هارون عبدالعزيز اجلمل 08
ـ محاية املقاول من الباطن يف إطار عقود األشغال العامة، دكتوراه، عني مشس،    :ـ وليد فاروق مجعة 09

2000.  
  2005صفقات العمومية، مذكرة ماجستري ، سوق أهراس ، ـ التوازن املايل لل   :ـ شكيوة عثمان 10

  .1975ـ مظاهر سلطة الإدارة يف تنفيذ مقاوالت الأشغال العامة، ماجستري، بغداد ،    :ـ عيسى الزهري 11
  . 1984ـ نظرية التوازن املايل للعقد اإلداري ،رسالةماجستري جامعة اجلزائر ،    :ـ صدرايت صدرايت  12

  
  

 ة األجنبیةباللغ: ثانیا 
  

01 – A. MAHIOU : Cour Dinstitutions Administratives , OPU , 1981. 3 eme ed. 
02 – ANDRE DELAUBADERE : Traité élémentaire de Droit Administratif , 5eme ed. Paris 

1970. 
                                                             
03 – ANDRE DELAUBADERE : Traité théorique et pratique des contrats administratifs T1 

et 2, Paris 1956. 
 
04 – DELVOLVE.P : Responsabilité Contractuelle Encyclopédie Dalloz , Répertoire de la 

Responsabilité de la Puissance Publique , 1995.  
05 – DEGUIT  : Traité  de Droit Costitutionnel , 3eme ed.  
06 – F. LORENS  : Contrat Dentreprise en Marche des Travaux Publics , Paris 1981. 
07 – GASTON.JESE : Les Principes Généraux du Droit Administratif 3eme ed, T 1 et 2 Paris 

1934 . 
08 – GEORGE VEDEL  : Droit Administratif , 4eme ed. Paris 1968 . 
09 – HOURIOU . M : Précis de droit administratif , 4eme edition 1933 , P 227. 
10 – JEAN MARIE AUBY  et PIERRE BON  : Droit Administratif def Biens Domaine des 

Travaux Publics expropriation , 2eme ed. Paris 1993 . 
11 – JEAN RIVERO  : Précis de Droit Administratif , 4eme ed. Dalloz , 1970. 
12 – LAURENT RICHER  : Droit des Contrats Administratifs, L.G.D.J ,  1955. 
13 – MARCEL WALINE  : Précis de Droit Administratif , Paris , 1970. 
14 – PHILIPPE GODFRIN  : Droit Administratif des Biens , 3eme ed. Paris 1987 . 
 
 

 



  فھــــــــــــــــــــــــــرس المحتویــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

 311

  
  النصوص اجلزائرية: ثالثا
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  األمري
  لفقه من سلطة التعديل باإلرادة املنفردةموقف ا:   الثاينالفرع 

  االجتاه الفقهي املنكر لسلطة التعديل ـ 1
  اإلجتاه الفقهي املؤيد لسلطة التعديل ـ 2
  األساس القانوين لسلطة التعديل، ونطاقه:  املطلب الثاين 
  األساس القانوين لسلطة التعديل: األول  الفرع

  أساس التعديل هو فكرة السلطة العامة ـ 1
  مقتضيات الصاحل العام للعقد هي أساس التعديل  ـ 2
  نطاق  سلطة  التعديل:   الثاينالفرع 

  حدود التعديل املقرر بنص ـ 1
  احلدود القضائية لسلطة التعديل ـ 2

  صور  التعديل  وشروطه: الفرع الثالث 
  شروط التعديل ـ 1
  صور التعديل ـ 2
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  سلطة توقيع اجلزاءات اإلدارية:  املبحث الثالث 
   مدى سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات  وأساسها القانوين: املطلب األول 

  تطور أساس حق توقيع اجلزاءات: الفرع األول 
  تعاقديةالتقيد  باجلزاءات ال ـ 1
  تقدير اجلزاءات وفقا للقواعد العامة ـ 2

  األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات: الفرع  الثاين 
  إمتياز التنفيذ املباشر كأساس لسلطة اإلدارة  ـ 1
  اآلراء املؤيدة لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاء ـ 2
  ذااب املنكرة لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاء ءاإلرا ـ 3
  أنواع اجلزاءات اإلدارية: املطلب الثاين 

  اجلزاءات املالية: الفرع األول 
  التعويضات   ـ 1
  غرامة التأخري   ـ 2
  أحكام الغرامة التأخريية   ـ  3

  اجلزاءات الضاغطة: الفرع الثاين 
  اإلدارة املباشرة   ـ 1
  شروط وضع املقاولة حتت اإلدارة املباشرةـ  2
  لقانونية لإلدارة املباشرةاآلثار ا ـ 3
  الفسخ اجلزائي  ـ 4
   

  الفصل الثاين
  إلتزامات اإلدارة وأثر خمالفتها

  ةإلتزامات اإلدارة املتعاقد:  املبحث األول 
  اإللتزام  مبساعدة املقاول على تنفيذ العقد:  املطلب األول 

  اإللتزام  بتمكني املقاول من تنفيذ العقد:  الفرع األول 
  اإللتزام  بتنفيذ العقد حبسن نية:  ثاين الفرع  ال

  اإللتزام باحترام مدة التنفيذ: الفرع  الثالث 
  إلتزام اإلدارة بتعويض املقاول: املطلب الثاين 

  مسؤولية اإلدارة املتعاقدة على أساس اخلطأ: الفرع  األول 
  إلتزام  اإلدارة بتعويض املقاول دون خطأ: الفرع  الثاين 
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  أثر خمالفة اإلدارة املتعاقدة اللتزاماا: املبحث الثاين 
   طبيعة اجلزاءات املوقعة على اإلدارة ومميزاا:  املطلب  األول 

  طبيعة اجلزاءات : الفرع  األول 
  مميزات اجلزاءات املوقعة على اإلدارة: الفرع  الثاين 

  صور اجلزاءات املوقع على اإلدارة: املطلب الثاين 
  التعويض: الفرع األول 
  الفسخ: الفرع  الثاين 

  
  القسم  الثاين

  أثر عقد األشغال العامة على املقاول
   )حقوق والتزامات املقاول( 

  ل األولالفص
  حقوق مقاول عقد الألشغال العامة

  )املقابل النقدى(الثمنحق احلصول على : املبحث األول 
  تعريف مثن العقد وطبيعته القانونية: املطلب األول 

  شرط الثمن وطبيعته القانونية: الفرع األول 
  نطاق مبدأ الثبات:  الفرع الثاين 

  غال العامةكيفيات حتديد مثن عقد األش:  املطلب الثاين 
  التعاقد بالثمن اإلمجايل اجلزايف:  الفرع األول 
  التعاقد بناء على قائمة سعر الوحدة :  الفرع الثاين 

  التعاقد بناء على النفقات املراقبة: الفرع الثالث 
  السعر املختلط التعاقد على أساس :  فرع الرابع ال

  أساليب حساب الثمن:  املطلب الثالث 
  عداد اللوائح والبياناتإ: الفرع األول 

  إعداد اللوائح  ـ 1
  إعداد كشوف البيانات   ـ  2

  إعداد احلسابات الشهرية املؤقتة:  الفرع الثاين 
  إعداد احلسابات السنوية والنهائية:  الفرع الثالث 

  طرق الوفاء بالثمن:  املطلب الرابع 
  التسبيقات:  الفرع األول 
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  الدفعات على احلساب:  الفرع الثاين 
  التسوية على رصيد احلساب:  الفرع الثالث 

  احلق يف ضمان التوازن املايل للعقد: املبحث الثاين 
   والواقعي لفكرة التوازن املايل للعقداملفهوم القانوين:  املطلب األول
  مضمون فكرة التوازن املايل للعقد:  املطلب الثاين

  موقف الفقه من مضمون الفكرة ونطاق تطبيقها :  الفرع األول
  أسلوب حتقيق التوازن املايل للعقد :  الفرع الثاين

 وسائل التوازن املايل للعقد اإلداري :  املطلب الثالث
  نظرية الظروف الطارئة  : الفرع األول

  ضوابط تطبيق النظرية ـ 1
  اآلثار املترتبة على نظرية الظروف الطارئة ـ 2

  ريمنظرية فعل األ :  الفرع الثاين
  شروط تطبيق نظرية فعل األمري  ـ 1
 ريمآثار تطبيق عملية فعل األ ـ 2
  حاالت التخلي عن قاعدة التعويض الكامل ـ 3
  شرط املطالبة بالتعويض ـ 4

  نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة :  الفرع الثالث
  شروط تطبيق نظرية الصعوبات املادية  ـ 1
  أثر تطبيق نظرية الصعوبات املادية االستثنائية ـ  2
  

  الفصل الثاين
  األشغال العموميةعقد التزامات مقاول 

  اإللتزام بالتنفيذ الشخصي للعقد: املبحث األول 
  لتزامات التكميلية للمقاولاإل: املطلب األول 
  مدلول التنفيذ الشخصي: املطلب الثاين 

  فكرة اإلعتبار الشخصي يف العقدمضمون : الفرع األول 
  التنازل الكلي عن العقد: الفرع الثاين 

  )املقاولة (العقد ـ منع التنازل الكلي عن
  اإللتزام بالتنفيذ الشخصي وأثره يف إنقضاء العقد: الفرع الثالث 

  وفاة املتعاقد مع اإلدارة  ـ 1
  إفالس املقاول أو التسوية القضائية  ـ  2
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  )زئي التنازل اجل( التعاقد من الباطن : املطلب الثالث 
  تعريف التعاقد من الباطن: الفرع األول 
  آثار التعاقد من الباطن: الفرع الثاين 

  التعاقد من الباطن بغري موافقة اإلدارة ـ 1
  التعاقد من الباطن مبوافقة اإلدارة  ـ 2
  التزام املقاول باحترام مدة تنفيذ األشغال وتسليمها:  املبحث الثاين 
  ة إحترام مدة التنفيذمدى إلزامي:  املطلب األول 

  األساس القانوين لإللتزام:  الفرع  األول 
  حتديد مدة التنفيذ وكيفية إحتساا:  الفرع  الثاين 

  ـ  بدء سريان مدة التنفيذ
  متديد مدة التنفيذ وأسبابه القانونية:  املطلب  الثاين 

  التمديد بسبب فعل اإلدارة املتعاقدة:  الفرع  األول 
  القوة القاهرة:   الفرع  الثاين

  اية األشغال وتسليمها:  املطلب الثالث 
  شكال تسليمهاأسباب اية األشغال أ:  ع األول الفر

  تسليم األشغـال وأشكاله:  الفرع الثاين 
  ـ التسليم الودي والتسليم القضائي 

  مراحل التسليم وآثاره:  الفرع الثالث 
  التسليم املؤقت   ـ 1
  املؤقت آثار  التسليم  ـ 2
  التسليم النهائي  ـ 3

  عدم إلتزام املقاول مبدة التنفيذ:  الفرع  الرابع 
  
  اخلامتة

  قائمة املراجع
  فهرس احملتويات

  
  
  

  
      

  
241  
242  
245  
246  
247  
256  
257  
257  
259  
263  
266  
266  
268  
274  
274  
277  
279  
280  
280  
284  
287  
293  
  

296  
308  
311  

.  


