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أىدي ثمرة جيدي
إلى الوالد العزيز رحمو هللا وطيب ثراه
إلى أسمى و أحن شيء في الوجود إلى والدتي أطال هللا عمرىا
إلى أخواتي و اإلخوة األعزاء
إلى الزوجة المحترمة
إلى حبيبة قمبي البرعم الصغير و فرحة الدنيا ابنتي أسماء.
إلى كل من ساىم و شارك معي في إثراء ىذا العمل المتواضع
إلى كل األحبة و األصدقاء و رفقاء الدرب و زمالء الدراسة

الشكر هلل سبحانو و تعالى أوال وأخي ار

والشكر الخاص والتقدير البالغ المقرون بالمحبة و اإلحترام إلى األستاذ قروف موسى الذي شرفني
ومنحني ثقتو بقبولو اإلشراف على ىذه الدراسة وعلى ما أسداني من نصح مخلص وتوجييات
سديدة.
أدامو هللا منارة للعلم ومتعو هللا بالصحة و العافية والتوفيق.
كما ال يفوتني أن أتوجو بالشكر الجزبل إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة المحترمين
وكما أتقدم بحسن الثناء و جزيل الشكر وجميل العرفان إلى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب
أو بعيد ،إلنجاز ىذا البحث المواضع
أقول لكل ىؤالء جزاكم هللا عنا كل خير

مقــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
يعرف العالم اليوم تحوالت كبرى تمس مختمف الميادين السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجية وكذا القانونية ،مما يؤثر في مسار الدول والشعوب.
ىذه التحوالت المحكومة بمنطق العولمة القائم عمى االقتصاد الحر وتشجيع المبادرة
الحرة والمنافسة في الجانب أالقتصادي والنظام العالمي الجديد من الناحية السياسية أفرز
تحديات ورىانات متعددة عمى كل البمدان ،وخاصة منيا دول العالم الثالث ،ذلك أنو إذا كانت
الدول المتقدمة قد قطعت أشواطا كبيرة في بناء اقتصاديات قوية مرتكزة عمى المذىب الميبرالي

وحرية السوق ورفع القيود وخوصصة معظم مرافق الدولة بمافي ذلك مرفق األمن ،فإن دول
العالم الثالث ما تزال تتممس الطريق بحثا عن تحقيق التنمية لشعوبيا وضمان اإلقالع
االقتصادي.
والجزائر شأنيا شأن دول العالم الثالث ،تبحث عن تحقيق التنمية المستدامة ،األمر

الذي يجعميا مطالبة بتوفير الجو المناسب الستقطاب رؤوس األموال واالستثمارات الكبرى التي
من شأنيا إنجاز المشاريع العمالقة في كافة المجاالت سواء ما تعمق بالبنية التحتية أو ما تعمق
بالخدمات أو ما ييم

مجال الدراسات  ،كون أن جمب االستثمارات يستوجب توفير شروط

اقتصادية وسياسية وقانونية تمنح المستثمر ضمانات حقيقية تشجعو عمى استثمار أموالو خاصة
إذا ما ربط عالقة تعاقدية مع الدولة ،ذلك أن قياميا بالوظائف التي أضحت تضطمع بيا سواء

من حيث النيوض باألوضاع االقتصادية او االجتماعية ال يمكن أن يتم دون المجوء إلى إبرام
صفقات عمومية تمكن الدولة من إشباع حاجياتيا المختمفة.

إن قانون الصفقات العمومية يشكل األداة التدخمية التي ترسم مالمح السياسة العمومية
وتترجم توجيات االستثمار واإلنفاق العمومي.
ويعد موضوع الصفقة العمومية من الموضوعات البالغة االىمية في مجال القانون

اإلداري وألجل تمبية االحتياجات العامة الضرورية لمدولة وتحقيق األىداف المحددة مسبقا
لضمان التنمية الوطنية الموجودة عممت السمطات الجزائرية ومنذ االستقالل عمى اإلسراع

بإصدار نصوص تنظيمية لمصفقات العمومية لجعميا مقننة ومبينة لحقوق كل من األطراف

وذلك حسب النموذج االقتصادي ألمتبع وكأن آخرىا قانون الصفقات العمومية  236/10المؤرخ
في  2010/10/07والتعديالت الالحقة ليذا المرسوم الرئاسي.
وتعتمد الجزائر عمى آلية الصفقات العمومية إلنجاح برامجيا التنموية والتي تخص
بأىمية كبيرة لما تحظى بأىمية كبيرة لما توفره من إسيامات في الحياة االقتصادية واالجتماعية
مع التركيز الدقيق عمييا بالنظر لممبالغ الكبيرة التي تخصص إلنجازىا ،وما ليذا من ضرورة
الحفاظ عمى ىذه األموال ،والتسيير العقالني لممال العام غاية منيا تجنب مظاىر االختالس

والغش وضمان حقوق المتعاقدين.

إن إنجاز الصفقة العمومية بالشروط الواجب توفرىا حسب القانون يعتمد عمى طرفين
(المصمحة المتعاقدة) أي الجية صاحبة الصفقة ،و (المتعامل المتعاقد) الجية التي يستنفذ أو
تنجز مضمون الصفقة ،وحدد القانون طريقة تحرير العقد وشروطو الشكمية والموضوعية،

والواجبات الممقاة عمى عاتق طرفي العقد وحقوق كل منيما عمى اآلخر وامتيازاتو وكذا
الضمانات المقدمة من كل طرف إلنجاز الصفقة عمى أحسن وجو في جميع مراحميا.

وعميو فإنو يقع عمى اإلدارة ميام كبيرة والمتمثمة في إطار إدارة المشروعات االقتصادية

واالجتماعية الكبرى وتظل من اختصاصيا دون سواىا ،السيما عندما تمارس وظيفتيا اإلدارية
في سبيل مصالح الجميور ،وتنفيذ مخططات التنمية وبرامجيا ،مستغمة في ذلك الرسائل

القانونية لممارسة النشاط اإلداري والتي يمكنيا القانون ويتيح ليا استعماليا.

ومن أىم تمك الوسائل والتصرفات القانونية أن تتخذ اإلدارة طريق األوامر واإللزام سبيال
لفرض إرادتيا المنفردة ،بإصدار الق اررات اإلدارية والتي تعد من أنجع الوسائل القانونية التي
تمكن اإلدارة من ممارسة نشاطيا اإلداري ،وقياميا بالواجبات المتعددة والممقاة عمى عاتقيا.
إال أن أسموب القرار اإلداري الذي يقوم أساسا عمى معنى اإللزام وفرض األوامر دون

إرادة األفراد ،قد يعجز عن الوفاء ببعض األىداف المنشودة ،لذلك فقد ترى اإلدارة ضرورة

االستعانة بخدمات األفراد بطريق االتفاق الودي وىو ما يعرف بأسموب التعاقد ،الذي يعتبر أحد
الوسائل القانونية التي تمجأ إلييا اإلدارة لتمبية احتياجات المرفق العام ،عندما تعجز عن ذلك

بإصدار القرار اإلداري  ،كونو يقوم عمى عنصر اإللزام من جانب واحد ،لكن ثمة من

المشروعات والبرامج التنموية مما ال يمكنو تنفيذىا ونجاحيا إال باتفاق بين األطراف جميعا.

(المصمحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد) ،وىذا ييدف إلى التعاون في سير المرفق العام وتمبية
احتياجات الجميور ،لذلك كان عمى اإلدارة لزوما أن تتعامل مع األفراد بأسموب التعاقد بغرض
الحصول عمى ما تريد من إنجاز أو توريد معدات وأجيزة ،أو القيام بخدمات ودراسات وغيرىا،
وما تحتاجو المصمحة المتعاقد في نشاطاتيا المختمفة.
إن ىذه العقود التي تبرميا اإلدارة مع األفراد ليست من طبيعة واحد ،وال تخضع لنظام
قانوني واحد ،بل تنقسم إلى نوعين:
- 1عقود اإلدارة التي تخضع فييا لقواعد القانون الخاص ،وتعامل معاممة عقود القانون
الخاص التي يبرميا فيما بينيم.
- 2العقود التي تخضع لقواعد استثنائية تميزىا عن بقية عقود اإلدارة األخرى ،ويطمق عمييا
عبارة العقود اإلدارية.
ان أىمية التفرقة بين النوعين ىو أن النوع األول من تمك العقود تخضع نزاعاتيا
لمقضاء العادي وتخضع في تنفيذىا إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين .أما الطائفة الثانية من

تمك العقود تخضع في نزاعاتيا لمقضاء اإلداري وتتولى

اإلدارة فييا دائما تحقيق المصمحة

العامة من اجل ضرورة استم اررية المرفق العام بانتظام واضطراد وتتمتع بجممة من السمطات
واإلمتيازات التي ال نجد ليا مثيل في العقود الخاصة ،محممة المتعاقد معيا وباإلرادة المنفردة
ليا ،إلتزامات تجعل موقف الطرفين غير متكافئ ،ويتجمى ذلك خاصة أثناء التنفيذ ،فالمصمحة
المتعاقدة تحتفع لنفسيا في مثل ىذه العقود بحق التعديل في التزامات المتعاقد معيا سواء
بالنقص أو الزيادة وكذلك سمطة الرقابة وفسخ العقد.
وعمى اعتبار أن سمطة التعديل من أخطر ألسمطات فالمصمحة المتعاقدة ال تتدخل في
مجال مسكوت عنو في العقد ،وانما تحاول التغيير في الشروط التعاقدية واإللتزامات بالزيادة أو
بالنقصان.
إن اإلجتياد القضائي قد منح اإلدارة سمطة في محتوى االلتزامات التعاقدية ،كمما

استوجبت ضرورة المرفق العام الذي يتصل بو ذلك العقد وفقا لشروط وأسس محددة سمفا ،دون

أن يكون لممتعامل المتعاقد إمكانية االحتجاج بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

نظ ار ألن سمطة التعديل كامتياز لممصمحة المتعاقدة تخالف قاعدة إلزام

العقد لطرفيو،

وىو جوىر الرابطة التعاقدية ،ويعتبر من قبيل الشروط االستثنائية غير المألوفة والتي تميز
العقود اإلدارية عن غيرىا ،وبذلك فيي سمطة خطيرة جدا عمى المتعاقد مع المصمحة المتعاقدة
إذا أساءت ىذه األخيرة استخداميا أو تعسفت في استعماليا ،أو ممارستيا عمى وجو غير
مشروع ،ومن ىنا تكمن إشكالية البحث في  :ما مدى سمطة اإلدارة في تعديل بنود الصفقة
العمومية ؟

أهمية الموضوع :
-1من الناحية العلمية :
 اىتمامنا بالدراسات القانونية المرتبطة بالجانب أالقتصادي وأثرىا المباشر عمى التقدماالقتصادي والمرتبط أساسا بنجاعة الصفقات العمومية؟
 ندرة االبحاث والدراسات القانونية في مجال الصفقات العمومية ،واختيارنا ليذا الموضوعييدف أساسا إلى إثراء المكتبة القانونية.
 محاولة منا لمبحث في آليات حماية المال العام ،من خالل دراسة القيود والظوابط عمى سمطةالتعديل ،كوسيمة لمكافحة الفساد اإلداري والمالي.

-2من الناحية العملية :
ندرة االبحاث والدراسات القانونية في مجال الصفقات العمومية ،واختيارنا ليذا
الموضوع ييدف أساسا إلى تقديم مجيود متواضع موجو لممارسي االدارة العامة عمو ينيرىم في

معالجة موضوع العقد اإلداري و سمطة التعديل في بنود عقد الصفقة العمومية  ،إذا ىي

معادلة واجبة التسميم بيا فكمما ازداد االىتمام بالمجوء إلى استخدام العقد اإلداري في النشاط
االقتصادي واالجتماعي ازدادت أىمية موضوع سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية
استجابة لحاجات المرفق العام والمصمحة العامة .
سنعتمد لإلجابة عمى إشكالية الموضوع عمى المنيج التحميمي وذلك بتحميل النصوص
القانونية التي ليا صمة بموضوع سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية باإلضافة إلى المنيج
التاريخي من خالل التعرض لمنصوص السابقة عمى المرحمة الحالية وكيفية تنظيميا لسمطة

اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية ولدراسة موضوعنا اعتمدنا عمى خطة أكاديمية مقسمة إلى
فصمين:
يتناول الفصل األول فييا التطرق إلى ماىية سمطة تعديل الصفقة العمومية كسمطة من
سمطات اإلدارة .
عمى أن يكون مقسما بدوره إلى مبحثين ،يخصص األول منيا لمتطرق مفيوم سمطة
التعديل فيما يتناول الثاني نطاق سمطة التعديل والقيود الواردة عمييا.
فيما يتعرض الفصل الثاني لآلثار الناتجة عن تعديل الصفقة العمومية في ظل التشريع

الجزائري عمى أن نقسمو بدوره إلى

مبحثين نتناول في أوليا أث ار سمطة التعديل في عقد

األشغال العمة و التوريد وثانييا تسوية النزاعات الناشئة عن سمطة التعديل ,

سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر

الفصل األول  :ماىية التعديل كسمطة من سمطات االدارة
في الحقيقة ال يمكننا تأسيس حق التعدؼل إال عمى مستمزمات المرافق العامة ،وتغيراتو ا
المفاجئة ،والفكرة العامة في ذلك تتمثل في أن اإلدارة يجب أن ال تتقيد بشكل غير محدود لعقود
صارت غير متكيفة مع حاجات المرفق(.)1

ذلك الن العقد يرتبط بالمرفق العام الذؼ يتميز بدوره بقابميتو لمتغيير و التعديل ،مما
يعني ضرورة تمتع العقد بنفس درجة المرونة التي يتمتع بيا المرفق و إال أدػ إلى جمود
العقد و بالتالي إلى جمود المرفق ،وانقمب العقد الذؼ وانقمب العقد الذؼ كان وسيمة لتسيير

ميمة المرفق إلى قيد عميو(.)2

وبالتالي فان العممية التعاقدية اإلدارية تتم عمى أساس انصراف نية الطرفين إلى
ضرورة الوفاء بحاجة المرفق ،وتحقيق المصمحة العامة ،مما يترتب عميو تمتع اإلدارة باعتبارىا
صاحبة االختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره
الضرورة  ،و تحقق تمك المصمحة (.)3

–بحق تعديل العقد بما يوائم ىذه

ومن خالل ذلك سنتطرق إلى المضمون العام لسمطة التعديل من خالل بيان تعريف

لسمطة التعديل و كذلك األساس القانوني لسمطة التعديل.

وقد قسمنا ىذا الفصل إلى مبحثين  ،في المبحث األول نتطرق لمفيوم سمطة التعديل

اما في الثاني فنتناول نطاق سمطة التعديل و القيود الواردة عميو

( )1د /ميند مختار نوح ،اإليجاب و القبول في العقد اإلدارؼ دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
األولى ،سنة  ،2005ص.131
وأيضا د /أحمد محيو ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،ترجمة الدكتور دمحم عرب صاصيال ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الطبعة الخامسة ،سنة  ،1996ص .383

 -سيأتي الحديث عن فكرتي المرفق العام والسمطة العامة ضمن دراسة األساس القانوني لسمطة اإلدارة في التعديل.

( )2د /عمر حممي ،سمط ة اإلدارة في تعديل العقد اإلدارؼ و ضمانات المتعاقد في مواجيتيا ،دا ر النيضة العربية ،القاىرة،
سنة  ،1996ص .104
( )3د /ميند مختار نوح ،نفس المرجع و الصفحة سابقا.
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المبحث األول  :مفيوم سمطة التعديل
المطمب األول :تعريف سمطة التعديل
إن العقد اإلدارؼ شأنو شأن كل عقد ،ينشئ حقوقا و التزامات متبادلة بين طرفيو ،غالبا

ما تكون منصوصا عمييا في العقد" ،غير أن عالقة اإلدارة بالمتعاقد معيا في العقد اإلدارؼ
تختمف إختالفا كبي ار عن العالقة التي تربط المتعاقدين في العقود المدنية " (.)1

ذلك أن عالقة اإلدارة باألفراد في العقود اإلدارية تتميز بطابع خاص يختمف عن عالقة
األفراد ببعضيم البعض ،مما أدػ إلى وجود قواعد تناسب طبيعة نشاط اإلدارة وىدفيا ".

()2

ومرجع ذلك أن اإلدارة بإستخداميا وسيمة العقد اإلدارؼ ،تيدف إلى تسيير المرفق العام

الذؼ تقوم عميو رعايتو ،لذلك يبدو طبيعيا "عدم تساوؼ المركز القانوني لممتعاقدين واإلدارة
تشغل مرك از متمي از عن األفراد وذلك بحكم سيرىا عمى تحقيق الصالح العام ،ومن ثم فيي

تتمتع بسمطات إستثنائية" (.)3

وىنا تظير قاعدة عدم المساواة المميزة لمقانون اإلدارؼ بصفة عامة بحسب قول عامة

الفقو ،حيث توجد عدم مساواة قانونية بين طرفي العقد اإلدارؼ وبين الفرد الذؼ ييدف إلى

مصمحتو الخاصة والحصول عمى األرباح ،وبين اإلدارة التي تسعى إلى تحقيق ىدف المرفق

العام ،فتتمتع من أجل ذلك بإمتيازات إستثنائية (.)4

ولكن الحال عمى خالف ذلك بالنسبة لمعقد اإلدارؼ ،فيو بال شك ال يمزم اإلدارة لذات

الطريقة التي يمزم بيا العقد العادؼ أحد األفراد ،فكل العقود اإلدارية أبعد من أن تتضمن عالقة

( )1يحيى خير الدين ،القضا ء المستعجل في العقود اإلدارية ،مجلة قضايا الدولة ،السنة ،03العدد األول ،يناير-مارس ،1956
ص 102ومابعدىا.

( )2رمزؼ طو الشاعر ،قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن أعماليا غير التعاقدية ،دون ذكر المصدر ،سنة  ،1992ص .09

( )3أنور أحمد رسالن ،الصعوبات المالية غير المتوقعة ،مجمة القانون و االقتصاد ،دون ذكر المصدر ،السنة  ،48العدد -03
 ،1978، 04ص.823

( )4سعيد عبد الرزاق باخبيرة ،سمطة اإلدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد اإلدارؼ ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر،

سنة ،2008ص.150-149
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سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
ثابتة ال يجوز المساس بيا ،بل ىي عمى العكس عالقات مرنة يمكن لإلدارة تعديميا بإرادتيا

المنفردة (.)1

إن فكرة المرفق العام و مسؤولية اإلدارة عن تنظيمو وتسييره ؛ التي إستمزمت منح
الحق لإلدارة في توقيع الجزاء ،وكذلك في رقابة و توجيو المتعاقد معيا بيدف تحقيق الصالح
العام و مقتضيات المرفق العام " ،فإن ىذه الفكرة عينيا إقتضت منح اإلدارة سمطة تعديل
شروط العقد بالزيادة أو النقصان أو بالتغيير أو التعديل ،ال سيما أن من القواعد الضابطة لسير
المرافق العامة ،قابمية المرفق العام لمتعديل و التغيير ،وال يقبل أن تقف اإلدارة مكتوفة اليد و
تعجز عن تنفيذ واجباتيا نحو تعديل نظام سير المرفق العام لمجرد أن

التعاقد معيا فرض عمييا بمقتضى العقد الوقوف جامدة أمام الحاجة إلى التغيير" (.)2

وسمطة اإلدارة في تعديل العقد اإلدارؼ ىي حق ثابت ليا بوسع اإلدارة إستعماليا ولو

خال العقد من نص بشأنو ،وحتى لو إنطوػ العقد عمى نص يحظره  ،حيث يبطل النص و يبقى
الحق دائما ،وحتى لو وجد نص العقد يجيز لإلدارة تعديل العقد ،فإن ىذا النص ال يعدو دوره

أن يكون كاشفا لمحق ال منشئا لو.

و نظ ار إلستناد سمطة اإلدارة في تعديل العقد اإلدارؼ لفكرة المرفق العام ،فإن حق

إستعماليا يتصل بالنظام العام ؛ األمر الذؼ يجوز معو لإلدارة التنازل عن إستعماليا (.)3

ويكاد فقو القانون و القضاء المقارن يجمع عمى أن كل العقود اإلدارية قابمة لمتعديل

من جانب اإلدارة لوحدىا .وتأصيل ذلك يعود لحسن سير المرافق العامة ،فتستطيع اإلدارة إذا
ق العام أن تعدل في مقدار إلتزامات المتعاقد معيا
اقتضت المصمحة العامة وحسن سير المرف
بالزيادة أو النقصان .وىذا الحق ثابت لإلدارة ولو لم يتم النص عميو في العقد ،ذلك أن عقود

( )1عمي عبد العزيز الفحام ،سمطة اإلدارة في تعديل العقد اإلدارؼ (دراسة مقارنة) ،أطروحة دكتوراه ،كمية الحقوق ،عين
شمس ،سنة  ،1975ص.54

( )2سعيد عبد الرزاق باخبيرة ،الرسالة السابقة ،ص.153-152

 -جوادؼ نبيل  ،دفاتر الشروط في القانون اإلدارؼ الجزائرؼ ( دراسة متعمقة بعقود اإلدارة العامة ) ،مذكرة ماجيستير ،كمية

الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة ،2005ص.156

( )3د /سميمان دمحم الطماوؼ ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،دار الفكر العربي ،الطبعة الخامسة ،سنة  ،1995ص .441
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سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
القانون الخاص إذا كانت تقوم عمى فكرة المساواة بين طرفي العقد دون تمييز أو مفاضمة عمى

طرف .فإن العقد اإلدارؼ يقوم عمى تفضيل المصمحة العامة(.)1
وإن كان مبدأ ثبات العقد اإلدارؼ

– من زاوية أخرػ  -كما ىو في عقود القانون

الخاص ال يتماشى و أوضاع اإلدارة في تحقيقيا لممصمحة العامة نظ ار لممستجدات التي قد
تطرأ ،كان البد لإلدارة من أن تخرج عن مبدأ ثبات العقد ىذا حتى تستطيع الوصول إلى تحقيق
أىدافيا الموجودة من العقد ،وذلك بإخضاع عقودىا اإلدارية إلى مبادغ أخرػ تحقق ىذا

الغرض  ،عمى خالف التشريعات المدنية الحديثة ،التؼ تسمم بان العقد لشريعة المتعاقدين إذ ال

يجوز ألحد طرفيو أن يقوم بتغيير جوىر العقد اإلدارؼ والتزاماتو المنصوص عمييا بحجة ظيور

ما يستمزم ذلك(.)2

من منطمق أن التعريف التشريعي يعمو عمى بقية التعريفات األخرػ .وبالنظر لمدور

الكبير والرائد لمقضاء اإلدارؼ كان عمينا أن نسوق أوال التعريف التشريعي لنتبعو بالتعريف
القضائي ثم نتوج جيود المشرع والقضاء بتبيان جيود الفقو.
وعميو قسمنا ىذا المطمب إلى ثالثة فروع نستعرض في:
الفرع األول :التعريف التشريعي.
الفرع الثاني :التعريف القضائي.
الفرع الثالث :التعريف الفقيي.
الفرع األول  :التعريف التشريعي

لقد تناول المشرع الجزائرؼ عبر قوانين الصفقات المختمفة سمطة التعديل حسب التدرج
الزمني اآلتي:

( )1د /عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ،جسور لمنشر و التوزيع ،الطبعة الثانية ،سنة  ،2009ص .124
 د /سميمان الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص.55-54( )2سعيد عبد الرزاق باخبيرة ،الرسالة نفسيا ،ص.150
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سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
أوال :قانون الصفقات العمومية األول أمر 90-67

()1

حسب نص المادة  06من األمر " :إن دفاتر الشروط تحدد الشروط التي تبرم بموجبيا
الصفقات وتنفذ ،وتشمل خاصة عمى مايمي:
 -1دفاتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى جميع صفقات األشغال التوريدات والمصادق
عمييا بموجب مرسوم."...
فمن خالل ذلك فإن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات األشغال
نظمت سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية.
واستقصاء سريع لدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى األشغال العامة ،يالحع
انو تضمن العديد من النصوص التي تعطي اإلدارة الحق في التعديل االنفرادؼ

( .)2عمما أنو

جاء في المرسوم المذكور أعاله و تحديدا في مضمون المادة (  )08منو أن لممصمحة المتعاقدة
الحق دوريا في وضع الشروط التي توضح

شروطيا إلبرام و تنفيذ صفقاتيا ومنيا ما يتعمق

بطبيعة الحال بسمطتيا – المصمحة المتعاقدة – وحقيا في تعديل صفقاتيا التي تقدم عمييا،
وذلك من خالل دفاتر الشروط باختالفيا ،التي إعتبرىا المشرع جزء ال يتج أز من الصفقة عينيا
و تمثيال لذلك جاء في نص البند الرابع و الخامس من المادة (

 )12منيا ما يأتي " :عمى

المقاول أن ينفذ أوامر المصمحة التي تبمغ إليو ،كما يخضع لمتغييرات المفروضة عميو خالل

العمل عندما يأمر بتمك التغييرات ميندس الدائرة أو الميندس المعماري بموجب أمر المصمحة
كما تنص الفقرة (أ) من المادة (  )32عمى أنو ":عندما يتبين أن التغييرات التي تأمر

بيا اإلدارة أو تنتج عن ظروف غير متأنية من خطا أو عمل المقاول ،فتتناول أىمية األشغا ل

بشكل تختمف فيو المقادير بما يفوق  % 35بزيادة أو نقصان عن المقادير المقيدة في التفصيل
التقديرؼ فيستطيع المقاول عندئذ أن يقدم عند انتياء الحساب طمبا لمتعويض مرتك از عمى
الضرر المسبب من جراء التعديالت الحاصمة."...

( )1األمر  90-67المؤرخ في  1967/06/17المتضمن قانون الصفقات العمومية ،ج.ر.52 ،

( )2أنظر القرار الوزارؼ المؤرخ في  1964/11/21المتضمن دفاتر الشروط العامة المطبقة عمى صفقات األشغال العمومية
والنقل ،الجريدة الرسمية العدد رقم  ،66الصادر في .1965/01/19
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سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
ثانيا:المرسوم المتعمق بصفقات المتعامل العمومي 145-82

()1

بالرجوع إلى أحكام المواد  93إلى  97نجدىا وردت تحت عنوان الممحق فأجازت المادة
 93لممصمحة المتعاقدة إبرام ممحق تابع لمصفقة األصمية متضمن التعديل عمى بند أو بنود
الصفقة العمومية ،وفسرت المادة  94المقصود بالممحق أنو " :وثيقة تعاقدية تابعة لمصفقة
األصمية ىدفيا زيادة الخدمات أو تقميميا و/أو تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية في الصفقة
األصمية".
فمن خالل النص يتبين لنا أن سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية حسب أحكام
المادة  94ىي الزيادة في الخدمات أو تقميميا أو تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية في
الصفقة.
ثالثا :المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 343-91

()2

لم يبتعد ىذا المرسوم عن سابقيو وقدمت المادة  89منو عمى أنو " :يمثل الممحق وثيقة تعاقدية
تابعة لمصفقة ،ويبرم في جميع الحاالت إذا كان ىدفو زيادة الخدمات أو تقميميا و/أو تعديل بند
أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة األصمية ".
رابعا :المرسوم الرئاسي  250-02المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية

()3

قدمت المادة  90من المرسوم الرئاسي تعريف لمممحق بقوليا " :يمثل الممحق وثيقة
تعاقدية تابعة لمصفقة ،ويبرم في جميع الحاالت إذا كان ىدفو زيادة الخدمات أو تقميميا و/أو
تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة األصمية ".
خامسا:المرسوم الرئاسي  236-10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

()4

وىو األم ر الذؼ أواله المشرع الجزائرؼ بالغ االىتمام ،بصدد اإلعتراف لإلدارة

(المصمحة المتعاقدة ) بممارسة ىذه السمطة في أثناء تنفيذ عقودىا .وقد نص المشرع في المادة
( )102من المرسوم الرئاسي رقم  236-10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،عمى أنو:
"يمكن لممصمحة المتعاقدة أن تمجأ إلى إبرام مالحق لمصفقة في إطار أحكام ىذا المرسوم
( )1المرسوم  145-82المؤرخ في  1982/04/10المنظم لمصفقات العمومية التي يبرميا المتعامل العمومي ،ج ،ر.15 ،
( )2المرسوم التنفيذؼ  434-91المؤرخ في  1991/11/09المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج ،ر.57 ،
( )3المرسوم الرئاسي  250-02المؤرخ في  2002/07/24المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج ،ر.52 ،
( )4المرسوم الرئاسي  236-10المؤرخ في  2010/10/07المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر.58 ،
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سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
وأتبعتيا المادة ( )103بنصيا عمى أنو  ":يشكل الممحق وثيقة تعاقدية تابعة لمصفقة ،ويبرم في
جميع الحاالت إذا كان ىدفو زيادة الخدمات أو تقميميا و/أو تعديل بند أوعدة بنود
تعاقدية في الصفقة .ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الممحق عمميات جديدة تدخل في

موضوع الصفقة
اإلجمالي."...

أما في المادة (  )104من ىذا المرسوم فقد جاء فييا ":يخضع الممحق لمشروط
اإلقتصادية لمصفقة.

وفي حالة تعذر األخذ باألسعار التعاقدية المحددة لمصفقة ،بالنسبة

لمعمميات الجديدة الواردة في الممحق ،فانو يمكن أن تحدد أسعار جديدة عند االقتضاء".
يالحع أن المادتين (  )105و(  )106قد تعرضتا لمشروط التي يفترض لممصمحة
المتعاقدة التي أبرمت الصفقة االلتزام بيا عند قياميا بتعديل الصفقة العمومية.
ومن المفيد اإلشارة بيذا الخصوص -كذلك – إلى أن تعميمة و ازرة الداخمية المحمية،
بشأن إمتياز المرافق العمومية وتأجيرىا

()1

تضمنت بوضوح ما يقرر سمطة التعديل بصدد عقود

االلتزام .وقد جاء في الفقرة (ب) المتعمقة بحق تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد من

دون توقف عمى إرادة الممتزم ،من البند رقم (  )04الخاص بآثار اإلمتياز ،من الفرع (أوال):
إمتياز المرافق العامة ما يأتي" :ىذا الحق مستمد ىو األخر من طبيعة المرفق العام ،الذؼ

يجب أن يتكيف مع الظروف دائما ليؤدؼ خدماتو عمى أحسن وجو ،وىذا المبدأ معمول بو في
كل الدول.".
الفرع الثاني :التعريف القضائي
وتتجمى كذلك سمطة التعديل في الصفقة العمومية في الجزائر من خالل أحكام القضاء

اإلدارؼ في قضية (ع.ط) ضد (و.ق) وتتخمص وقائع القضية :أن السيد (ع.ط) أبرم صفقة

عمومية بتاريخ  1980/02/26مع والية قالمة من أجل إنجاز  198مسكنا بالقرية اإلشتراكية
( )1تعميمة وزير الداخمية الجزائرؼ المؤرخة في  1994/09/07الموجية إلى السادة الوالة باالتصال مع رؤساء الدوائر ورؤساء
المجالس الشعبية البمدية و رؤساء المندوبيات التنفيذية تحت رقم
تأجيرىا
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 842/0394المتعمقة بامتياز المرافق العمومية المحمية و

سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
الفالحية بعين تراب دائرة وادؼ الزناتي وأنو بمجرد توجيو أمر بالخدمة رقم
(ع.ط) باألعمال ،وأنو بعد مرور شيرين أؼ في

 01شرع السيد

 1980/04/19تمقى أمر بإيقاف األشغال

لتغيير الموقع ،وأنو شرع في األشغال في الموقع الجديد خالل سنة  ،1980ومن خالل تغيير
الموقع و عدم إثارة ىذا التغيير أمام الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا.

()1

ومن خاللو يمكن

إستخالص أن القضاء اإلدارؼ الجزائرؼ أقر بسمطة التعديل من خالل تغيير موقع التنفيذ.
الفرع الثالث :التعريف الفقيي

لممصمحة المتعاقدة الحق في تعديل ما تقوم بو بإبرامو مع الغير من عقود إدارية ،وحقيا
في ذلك مستمد من العقد ذاتو الذؼ قد ينص عمى إعطائيا ىذا الحق ،واما أن تفرضو المصمحة
العامة التي قد تتطمب تغيي ار في شروط العقد ليكون تحقيقا ليا ،في ضوء ما ط أر من متغيرات

لم تكن قائمة وقت إبرام العقد(.)2

وال خالف حول سمطة اإلدارة في تعديل شروط العقد إذا ما وجد نصا يبيح ذلك ،حيث أن

األمر ال يعدو أن يكون تطبيقا لشرط تعاقدؼ لكن األمر يطبق إذا لم يرد في العقد نصا يعطي
لإلدارة ىذه السمطة (.)3

ويالحع أن الغالبية العظمى من فقياء القانون العام ما تمبث أن تؤكد -وىو الرأؼ األكثر

تعمقا في الفقو -أن لإلدارة الحق في التعديل بشروط العقد ،والنص ال يقرر لإلدارة حقا ؛ و
إنما يعد نصا كاشفا ال منشئا ليذا الحق ،ذلك أن ىذا الحق في تعديل العقد يوجد مستقال عن
النص الوارد بخصوصو ؛ بل إن ىذه السمطة مقررة لممصمحة المتعاقدة حتى في حالة عدم

النص عمييا في العقد أو دفتر الشروط ،أو حتى القوانين أو الموائح  ،ويضيفون بأن حق اإلدارة

بزيادة أو إنقاص اإللتزامات الواجب عمى المتعاقد أداؤىا ،مبدأ عا م يسرؼ عمى جميع العقود

( )1قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ  ،1989/12/16ممف رقم  65145قضية (ع.ط) ضد والي قالمة،
المجمة القضائية الجزائرية ،العدد األول ،سنة ،1991ص.134

( )2د /عبد العزيز عبد المنعم خميفة ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،دار الكتب القانونية ،مصر-المحمة الكبرػ ،-سنة
 ،2005ص .243
( )3د /عبد العزيز عبد المنعم خميفة ،نفس المرجع و الصفحة سابقا.
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اإلدارية بال إستثناء ،و ذلك تأسيسا عمى وجود ىذه السمطة بقوة القانون ،دونما الحاجة إلى

النص عمييا(.)1

وفي ىذا الصدد تعميقا عمى أحد األحكام الصادرة عن مجمس الدولة الفرنسي ،وتحديدا
الحكم المتعمق بقضية مدينة (تولوز) بأن كل عممية تعتبر إحتمالية ،بمعنى أنو يمكن خالل
تنفيذىا وقفيا أو تأخيرىا أوالتعديل فييا ألسباب تتعمق بالمصمحة العامة .وتترتب عمى ذلك أن

كل إتفاق يتعمق بعممية إدارية يكون عقدا إحتماليا .كما يالحع بونارد وىو بصدد تحميل عقود

مقاوالت األشغال العامة أنيا-األخيرة -شأنيا شأن جميع العقود اإلدارية .وال يطبق مبدأ قدسية
اإلتفاقيات التعاقدية تطبيقا دقيقا ،غير أن من المقرر أنو يجوز في أؼ وقت أن تفرض اإلدارة

بإرادتيا المنفردة تعديالت في شروط المقاولة(.)2

إن اإلدارة تستطيع إنياء العقد اإلدارؼ إنياء مبتسرا ،إذا أصبح غير مفيد لممرفق .كما

تستطيع أيضا اإلدارة في أوضاع و شروط معينة ،أن تفرض عمى المتعاقد معيا أعباء جديدة لم

ينص عمييا ،ولكنيا أصبحت ضرورية إلشباع الحاجات العامة (.)3

و من جيتو يشير فالم إلى أن حق اإلدارة في أن تعدل شروط العقد من دون حاجة

لرضا الطرف اآلخر ىو حق أصبح ليا مستمد من صفتيا كسمطة عامة ال تمكنيا النزول عنو

و ليس بحاجة إلى النص صراحة في العقد (.)4

ففي مصر يقول (ثروت بدوؼ)" :إن اإلدارة تقتضي حقيا في اتخاذ الق اررات ذات

الطابع التنفيذؼ وبمقتضى سمطتيا في التنفيذ المباشر تستطيع أن تفرض عمى المتعاقد
التعديالت التي يقتضييا الصالح العام

وتجعل التعديالت نافذة من تمقاء نفسيا رغما عن المتعاقد ،أؼ تمزم المتعاقد بيا ولو كرىا " (.)5
( )1سعيد عبد الرزاق باخبيرة ،الرسالة السابقة ،ص .172
( )2يراجع بصدد ىذه اآلراء :عمي عبدالعزيز الفحام ،سمطة اإلدارة في تعديل العقد اإلدارؼ ،الرسالة السابقة ،ص.115

( )3يوسف السييمي ،مقالة سابقة ،ص.152
(4)Flamme (Maurice André), Traité théorique et pratique des marchés publique, tome02,
Bruxelles, Bruylant, 1969, pp.178-179.
 ويسمم الفقو الفرنسي المعاصر بحق التعديل اإلنفرادؼ لمصفقة من جانب اإلدارة ،و من بينيم األستاذ :-Richer.L, Les contrats administratifs, Dalloz, Paris, 1991, p 61.

( )5د /ثروت بدوؼ ،مبادغ القانون اإلدارؼ ،القاىرة ،طبعة  ،1968سنة  ،1971ص .136
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وبدوره يؤكد (أحمد محيو) الذؼ يعتبر منظما إلى رأؼ األغمبية أن حسن سير الرفق
العام بإنتظام واضطراد ،وتحقيق النفع العام ،ىو اليدف الوحيد الذؼ تستعمل اإلدارة العامة من
أجمو سمطة التعديل اإلنفرادؼ وأنو من الصعب إنكار وجود سمطة التعديل بصفة إنفرادية ،وفي

نفس الوقت يشدد عمى ضرورة ضبط كيفية ممارسة ىذه السمطة غير مألوفة في القانون

المدني ،وذلك بصورة ال تتعسف فييا اإلدارة ،وعمى ىذا األساس فإنو إذا إقتضت المصمحة

العامة في ممارسة ىذه السمطة ،الذؼ يضمن تحقيق النفع العام فميا ذلك(.)1

ومن خالل ما ذكر يتبين أن سمطة التعديل إمتياز تتمتع بو اإلدارة في مواجية المتعاقد
معيا .فإنيا ال يمكن أن تقوم ىذه السمطة إال عمى أساس مقتضيات المرفق العام ،والتغيرات
التي تط أر عميو ،أؼ أن ىذه السمطة تقوم عمى مبرر مقتضيات فكرة المرفق العام بمعناىا
الواسع ،ما من شأنو أن يحقق المنفعة العامة مع مراعاة مدلول السمطة العامة ؛ وذلك بإبراز

الطابع السمطوؼ لإلدارة في أثناء تنفيذ العقد اإلدارؼ وذلك بممارسة سمطة التعديل اإلنفرادؼ.

المطمب الثاني :األساس القانوني لسمطة التعديل
إختمف الفقو اإلدارؼ إلى مذاىب شتى في تحديد األساس القانوني لسمطة اإلدارة في

تعديل الصفقة العمومية فمنيم من يرػ أن التعديل يقوم عمى فكرة السمطة العامة ،ومنيم من

يرػ أنيا تقوم عمى فكرة الصالح العام ،ومنيم من يرػ أنيا تقوم عمى أساس مزدوج يجمع بين
األساسين السابقين.
الفرع األول:أساس فكرة السمطة العامة وامتيازات القانون العام
السمطة العامة تشمل كل نشاط إدارؼ تمارسو اإلدارة ،مع إستعماليا لوسائل القانون

العام الغير مألوفة في القانون الخاص ،وعمى اإلدارة بإعتبارىا سمطة عامة بأن تراعي دوما
ضرورات المصمحة العامة و ترجحيا دائما عمى المصمحة الخاصة (.)2

( )1د /أحمد محيو ،محاضرات في المؤسسات االدارية ترجمة د .دمحم عرب مصيال  ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،
طبعة  ،1996ص .384-383
( )2د /مفتاح خميفة عبد الحميد ،إنياء العقد اإلدارؼ ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،سنة  ،2007ص.80
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وأنصار ىذا الرأؼ يرون أن السمطة التي تتمتع بيا اإلدارة في تعديل الصفقة باإلرادة
المنفردة بإعتبارىا سمطة عامة وأنيا من النظام العام ،وىي حق أصيل لإلدارة وذىبوا إلى إنكار
ىذه السمطة عمى أنيا إمتياز تعاقدؼ بل ىي امتياز من إمتيازات السمطة العامة (.)1

ويترتب عمى إعتبار سمطة اإلدارة في تعديل عقودىا يقوم عمى أساس السمطة العامة
أن تصرف اإلدارة ،وىي بصدد تعديل عقودىا اإلدارية ،يعتبر عمال من أعمال السمطة العامة.
وىكذا فإن اإلدارة ،في ىذه الحالة،ال تستخدم امتيا از تعاقديا وانما تستعمل حقا مقر ار ليا
باعتبارىا سمطة عامة(.)2

الفرع الثاني  :معيار المصمحة العامة ومقتضيات سير المرفق بانتظام واضطراد
من طبيعة العقود اإلدارية قياميا عمى فكرة إستم اررية سير المرافق العامة ،ولما كان
التعاقد فييا يتم عمى أساس الوفاء بحاجات المرفق وتحقيق المصمحة العامة جعل من اإلدارة
ىي صاحبة االختصاص األصيل في تنظيم وتسيير المرفق ،وترتب عمى ذلك أنيا تممك حق
التعديل بما تحقق تمك المصمحة ،وبالتالي وجوب الحرص عمى سير المرفق العام بانتظام

لحماية تمك المصمحة(.)3

والمسمم بو أن سمطة اإلدارة في التعديل تمك ،إنما مناطيا إحتياجات المرافق العامة،
فيي ليست مجرد مظير لمسمطة اإلدارية التي تتمتع بيا اإلدارة ،ولكنيا نتيجة مالزمة لفكرة

المرفق العامة ،التي ترجع إلييا معظم قواعد القانون اإلدارؼ.

وقد أحسن القضاء اإلدارؼ المصرؼ في إبراز العالقة بين تمك السمطة الخطيرة ،وبين

مقتضيات سير المرافق العامة ،وارجاع سمطات اإلدارة الخطيرة في التعديل إلى فكرة المرفق
العام ،يسمح بتحديد ظروف استعمال تمك السمطة ،وتعيين الشروط التي يجب توافرىا لشرعية

ذلك اإلستعمال(.)4

( )1د /إبراىيم طو الفياض ،العقود اإلدارية ،مكتبة الفالح الكويتية ،الطبعة األولى ،1981،ص 186إلى .188
( )2عمي عبد العزيز الفحام ،الرسالة السابقة  ،ص .148
( )3د/عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ،جسور لمنشر و التوزيع ،الجزائر ،سنة  ،2009ص .124
( )4د /سميمان دمحم الطماوؼ ،مرجع سابق ،ص .443
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وأيضا ما أشار إليو الدكتور عمار عوابدؼ بالقول" :وأساس ىذه السمطة أو ىذا الحق الذؼ

تتمتع بو السمطة اإلدارية في حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وتبدل" (.)1

المبحث الثاني  :نطاق سمطة التعديل والقيود الواردة عمييا
أصبح لدينا من المستقر اليوم ،وجود سمطة اإلدارة في تعديل العقود اإلدارية عمى خالف العقود
الخاصة وتقوم اإلدارة بتعديل العقود اإلدارية انفراديا بإرادتيا المنفردة وىذه السمطة ،وان كان ليا
مدػ معين ،تمتد إلى إمكان إجراء تغييرات في حجم وطريقة تنفيذ األداءات ومدتيا ،إال أنو
ليس حقا مطمقا ،بل ترد عميو بعض القيود .
كما تخضع سمطة التعديل اإلنفرادؼ إلى شروط محددة ال يمكن تجاوزىا ،فإن ليا
مجاال معينا ال يمكن أن تحيد عنو ،وىذا المجال يتحدد عن طريق وجود بعض القيود التي ال

يمكن إعمال سمطة التعديل اإلنفرادؼ فييا من جية أخرػ.

ومن خالل ىذا قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبين ىما :
المطمب األول :مدػ سمطة التعديل (صور التعديل).
المطمب الثاني :القيود الواردة عمي سمطة اإلدارة في التعديل.

المطمب األول  :مدى سمطة التعديل (صور التعديل)
تمتمك السمطة المتعاقدة سمطة تعديل الصفقات العمومية التي تبرميا ،حيث تممك أن
تأمر المتعامل المتعاقد بالزيادة في حجم األداءات أو إنقاصيا عن طريق إصدار إجراءات تمس
الشروط التعاقدية لمتنفيذ ،وىذا الحق وان كان لو مدػ معين ،يمتد إلى إجراء تغييرات في حجم
وطريقة التنفيذ األداءات ومدتيا.

( )1د/عمار عوابدؼ ،القانون اإلدارؼ ،الجزء الثاني ،النشاط اإلدارؼ ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،طبعة سنة ،2000
ص .218
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الفرع األول  :التعديل في حجم األداءات
إن سمطة اإلدارة في تعديل العقود ،ىي أبرز الخصائص التي تنظم العقود اإلدارية
تممك من جانبيا وحدىا بإرادتيا المنفردة وعمى خالف المألوف في معامالت األفراد فيما بينيم،
حق تعديل العقد أثناء التنفيذ وتعديل مدػ التزامات المتعاقد معيا عمى نحو وبصورة لم تكن
معروفة وقت إبرام العقد ،فتزيد من أعباء الطرف اآلخر  -أو تنقصيا

– كمما اقتضت حاجة

المرفق أو المصمحة العامة ىذا التعديل ( ،)1بحيث تستطيع اإلدارة أن تعدل في مقدار التزامات

المتعاقد معيا وذلك بزيادة أو إنقاصيا ،والتعديل ىنا عمى مقادير االلتزامات وليس عمى نوعيا،

من حيث تكون الزيادة أو اإلنقاص المطموب من نفس طبيعة اإللتزامات المتزايدة أو ىذا الحق
ثابت لإلدارة في كل العقود اإلدارية ،فميا أن تأمر بالتوسع في المرفق المسير عن طريق
االلتزام ،أو بزيادة أو بإنقاص حجم األشغال المتفق عمييا في العقد أو كمية التوريدات المتفق

عمي تسميميا(.)2

والمشرع الجزائرؼ قد ضبط عممية التعديل في حجم األداءات بالنسبة لجميع الصفقات

العمومية وخاصة عقد االشغال العامة ،وذلك بإمكانية تدخل المصمحة المتعاقدة في إدخال

التعديالت الالزمة الضرورية عمى عقد األشغال العامة والعقود األخرػ التي ينطبق عمييا أحكام
المرسوم  236 -10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وذلك من خالل آلية الممحق
المنصوص عمييا في المادة  102التي تنص عمى أنو " :يمكن لممصمحة المتعاقدة أن تمجأ إلى
إبرام مالحق لمصفقة في إطار أحكام ىذا المرسوم ".
وتظير زيادة الخدمات أو إنقاصيا من خالل المادة  1/103من المرسوم  236/10والتي
تنص عمى ":يشكل الممحق وثيقة تعاقدية تابعة لمصفقة ،ويبرم في جميع الحاالت إذا كان
ىدفو زيادة الخدمات أو تقميميا أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة.)3(" ...

( )1د /سميمان دمحم الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص .442-441

( )2د /دمحم عبد العال السنارؼ ،مبادغ وأحكام العقود اإلدارية في مجال النظرية والتطبيق ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ص .191
( )3وقد أشار الدكتور دمحم الصغير بعمي أنو يمكن لممصمحة المتعاقدة أن تعدل عقودىا بإرادتيا المنفردة خاصة من خالل آلية
الممحق :دمحم الصغير بعمي ،العقود اإلدارية ،عنابة ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،2005 ،ص.74
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وميما يكن من أمر ،فإنو ال يمكن أن يؤثر الممحق بصورة أساسية عمى توازن الصفقة
وأال يمس موضوع الصفقة وىذا ما جاء ذكره في المادة

 103الفقرة األخيرة من المرسوم -10

. 236
أوال  :في عقد األشغال العامة
إن التعديالت التي تحدثيا في عقودىا من الجائز أن تكون أقل شموال من التعديل
الكامل لمعقد ،الذؼ ىو دائما إستثنائي ،وميما كانت درجة الشمول ،فإن كل تعديل ينتيي إلى

الزيادة أو تخفيض بعض االلتزامات الناتجة من العقد (.)1

وبصفة عامة فإنو فيما يتعمق بعقود األشغال العامة ،فإن الصعوبة في ىذا الموضوع
ليست كبيرة ،ذلك أن دفاتر الشروط تنص دائما عمى سمطة التعديل وتنظيم شروطو وآثاره
وحدوده ،وعمى أنو من المقبول اليوم ،أن اإلدارة تممك ىذه السمطة حتى في حالة سكوت العقد.
إال أن الصعوبة تكمن في تقدير مظاىر ىذه السمطة وآثارىا ،بمعنى أن سمطة اإلدارة
في زيادة أو تخفيض كمية األشغال ال يثير إال صعوبات بسيطة ،ترجع إلى حدود ىذه السمطة
ونتائجيا.
- 1فإذا كانت اإلدارة تستطيع زيادة حجم األشغال ،فإنيا ال تممك أن تأمر بعمل جديد.
- 2تحدد دفاتر الشروط نسبة معينة لمزيادة أو الخفض ،ال يستطيع معيا المقاول أن يتظمم منيا
أو ينازع فييا قضائيا.
- 3التعديل من الجائز ،في بعض الحاالت ،أن يعطي الحق في فسخ العقد.
- 4ال تسمح اإلدارة لممقاول ،في مقابل فرض الزيادة أو التخفيض في كمية األعمال ،إال أن
يطالب إما بسعر مناسب أو بتعويض معقول لمضرر الذؼ أصابو.
واألمر كذلك بالنسبة لدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبق لسنة

 ،1964نجد أن

المشرع الجزائرؼ قد حدد مجاال ينبغي عدم تجاوزه من قبل المصمحة المتعاقدة عند تعديل بنود
الصفقة العمومية.

( )1عمي عبدالعزيز الفحام ،الرسالة السابقة ،ص .223-222
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حيث قررت المادة  30من نفس الدفتر ( ،)1أنو في حالة إصدار أمر يتعمق بإجراء
إضافة عمى جممة األشغال ،ال يممك المتعامل المتعاقد إال تنفيذىا إذا لم يتجاوز

 %20من

قيمة الصفقة اإلجمالية ،ونسبة %50
بالنسبة ألشغال الصيانة والتصميح وفي مقابل ذلك نصت المادة  31من دفتر البنود اإلدارية
()2

،أن المصمحة المتعاقدة تممك تخفيض األداء بنسبة ال تزيد عن

العامة

 %20من الصفقة

اإلجمالية و نسبة  %35من أعمال الصيانة و التصميح .
ورجوعا إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم

 236-10المتضمن تنظيم الصفقات

العمومية ،نجد أن المادة  ،)3(106قد تضمنت السقف المالي المحدد الذؼ يجب مراعاتو عند
تعديل الصفقة العمومية وقدره

 %20من الصفقة األصمية التي ىي من إختصاص لجنة

الصفقات التابعة لممصمحة المتعاقدة و  %10من الصفقة األصمية التي ىي من إختصاص
المجان الوطنية لمصفقات.
ثانيا  :في عقد التوريد

وبالمثل في عقود التوريد ،يحدث كثي ار أن تفرض اإلدارة عمى المتعاقد معيا أداءات تزيد

عن الكميات المنصوص عمييا في العقد ،وقد تطمب توريد كميات أقل من الحد األدنى
المنصوص عميو.
وىكذا يجد المتعاقد مع المصمحة المتعاقدة نفسو ممزما باالستجابة دائما ألوامرىا بإجراء
التعديالت الالزمة ،وليس لو أن يتراخى أو يمتنع عن التنفيذ ،فيو سيعوض عن األضرار الذؼ
قد تمحقو من جراء ما تفرضو عميو اإلدارة من تعديالت.
في حالة النزاع و الوقوف أمام القضاء ،فإن قاضي العقد ليس مرخصا لو بالنظر في صحة
اإلجراء الخاص بطمب التعديل من جانب اإلدارة ،وكل مالو ىو الحكم بالتعويض لممتعاقد مع
اإلدارة في عقد التوريد ،إن كان لو مقتضى.
( )1أنظر نص المادة  30من القرار الصادر بتاريخ  21نوفمبر  1964المتضمن دفتر الشروط اإلدارية العامة المشار إليو
آنفا

( )2أنظر نص المادة  31المادة من القرار الصادر بتاريخ  21نوفمبر  1964المتضمن دفتر الشروط اإلدارية العامة المشار
إليو آنفا.
( )3أنظر نص المادة  106من المرسوم الرئاسي رقم  236-10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
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ومع ذلك ،أتيحت الفرصة لمجمس الدولة الفرنسي أن يقول كممتو عمى خالف ما تقدم .ففي
نزاع يتعمق بطمب اإلدارة المتعاقدة من المورد أن يزيد من كمية األداءات المطموبة منو ،بما
يجاوز ثالثة أضعاف الحجم األصمي الذؼ كان محال لمتعاقد .قضى المجمس بأن مثل ىذا

اإلجراء من اإلدارة ،والذؼ تجاوز المطموب ،تفسره شدة الحاجة لمواجية المستمزمات الجديدة (.) 1
ولضعف صمة عقود التوريد العادية بالمرفق العام ،تبقى سمطة اإلدارة في تعديميا إمتياز

تتمتع بو ويجوز ليا أن تطمب من الموردين زيادة مقدار التوريدات المتفق عميو أو إنقاصيا (.)2
الفرع الثاني  :التعديل في وسائل تنفيذ األداءات
إذا كان لممصمحة المتعاقدة أن تعدل في عقودىا اإلدارية ،من حجم األداء المطموب،
سواء كان التعديل بالزيادة أو بالنقصان (من حجم األداء) ،فإن ىذا المظير لسمطة اإلدارة
يستكمل بمظير آخر ىو أن تعدل في أسموب ووسائل تنفيذ األداءات المطموبة من المتعاقد
معيا.
فإن المصمحة المتعاقدة تستطيع أن تطمب إحالل أسموب أو طريقة فنية خاصة مثل
استعمال مادة أحسن أو وسيمة أفضل لمصناعة أو البناء أو العمل ،محل تمك التي كانت ثابتة
في العقد األصمي المبرم بينيا وبين المتعاقد معيا في عقودىا اإلدارية.
وعميو فإن لإلدارة حق في أن تعدل بإرادتيا المنفردة في مقدار إلتزامات المتعاقد معيا
سواء بزيادة الكميات أو بإنقاصيا ،فإن ليا الحق  -أيضا

– في أن تعدل من طرق ووسائل

التنفيذ ،ويقصد من خالل ىذه التعديالت ىو إصالح األخطاء التي قد تكون ضرورية في أثناء
تنفيذ العقد اإلدارؼ ،بيدف مواجية ومسايرة الوسائل الحديثة ،والتي تقتضي إستعمال وسائل

وطرق فنية جديدة وحديثة ،أكثر تقدما من تمك التي قد تم النص عمييا في العقد أو دفتر
الشروط). (3

( )1عمي عبدالعزيز الفحام ،الرسالة السابقة ،ص .222-221
( )2سعيد باخبيرة ،الرسالة السابقة ،ص .163
( )3عبد الرزاق باخبيرة ،الرسالة نفسيا و الصفحة سابقا.
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الفرع الثالث  :التعديل في مدة تنفيذ العقد
فاإلدارة قد ترػ إنياء العقد قبل األجل المحدد لو ،كما يحدث كثي ار في عقود إلتزام المرافق
العامة ،حيث تقوم اإلدارة من جانبيا بإنياء العقد قبل المدة المقرر ليا حسب شروط العقد

المبرم بينيا وبين الممتزم ،وكذلك قد تطمب وقف األشغال العامة من المقاول المتعاقد معيا (.)1
ومثال ذلك أن تعدل في مدة التنفيذ المشترطة في العقد وذلك بتقصيرىا أو مدىا ،كما
تستطيع إستعمال سمطتيا في التعديل اإلنفرادؼ كأن تقرر إنياء مدة العقد بفسخو إنفراديا إذا
إقتضى ذلك الصالح العام.
ىذا مفاده أن حاجات المرفق العام التي تبرر التعديل في مدػ وكيفية أداء اإللتزامات
بواسطة أن تعرض تعديالت عمى تنفيذ األعمال والتوريدات سواء بإستعجاليا (تقصير مدة
التنفيذ) أو بتأخيرىا (مد مدة التنفيذ).
وأيضا إذا اقتضت الحاجة العاجمة لممرفق أن يتم التوريد أو أن تتم األشغال في مدة أقصر
من المدة المتفق عمييا في العقد ،فإن المصمحة المتعاقدة تستطيع أن تأمر باتخاذ اإلجراءات
الالزمة في اإلسراع في التنفيذ.
وقد نصت أحكام المادة  34من دفتر الشروط اإلدارية العامة تحت عنوان التوقيف المطمق
لألشغال أو تأجيميا مما يعني سمة اإلدارة في مد مدة تنفيذ العقد أو إنيائو ،عمى أنو:
 -1عندما تأمر اإلدارة بتوقيف األشغال بصفة مطمقة تفسخ المقاولة فو ار.
 -2عندما تقرر اإلدارة تأجيل األشغال لمدة تزيد عمى سنة واحدة سواء كان ذلك

قبل بدء التنفيذ أو بعده  ،يحق لممقاول فسخ صفقتو إذا طمب ذلك كتابيا دون اإلخالل
بالتعويض الذي يجوز تأديتو لو إذا إقتضى ذلك ...

فيذا يعني أن سمطة تعديل لمعقد اإلدارؼ في حجم األداءات المتعاقد عمييا وأسموب تنفيذ

األداءات ،ينصرف أيضا إلى عنصر الزمن ،ذلك أن العقد اإلدارؼ ما تبرمو المصمحة المتعاقدة
ليعطي بعضا من اإلحتياجات العامة ،في زمن محدد يبدأ بتاريخ معين ،وينتيي في زمن محدد،
تمك الفترة يمكن أيضا أن ترد عمييا الكثير من التعديالت.
( )2عمي عبدالعزيز الفحام ،الرسالة السابقة ،ص .229
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المبحث الثاني :القيود الواردة عمى سمطة اإلدارة في التعديل
إن سمطة المصمحة المتعاقدة في تعديل عقودىا اإلدارية وان كانت سمطة أصيمة توجد
حتى في حالة سكوت العقد ودفاتر الشروط ،إال أن ىذه السمطة ليست مطمقة إذ ترد عمييا
قيود.

وتعتبر ق اررات التعديل الصادرة دون مراعاة القيود مشوبة بعيب مخالفة القانون ،يجيز

القانون لممتعامل المتعاقد طمب إلغائيا ،كما يستطيع اإلمتناع عن تنفيذ التعديل غير

المشروع( ،)1فالمشكل الذؼ يطرح نفسو ىل أن العمل المعدل الصادر عن اإلدارة بشأن تعديميا
لبنود العقد بالزيادة أو بالنقصان ىل ىو عمل صحيح ؟ وىل تجاوز العمل المعدل الحدود
المقبولة ؟ وىل ىناك تعديل غير عادؼ يصل إلى درجة قمب إقتصاديات العقد؟.
وىذا ما سوف نجيب عميو من خالل تقسيمنا ىذا المطمب إلى الفرعين اآلتيين :
الفرع األول :القيود العامة التي ترد عمى سمطة التعديل.
الفرع الثاني :القيود الخاصة التي ترد عمى سمطة التعديل.
الفرع األول :القيود العامة التي ترد عمى سمطة التعديل
وىذا النوع من القيود ،يوضح لنا شروط إعمال حق التعديل .فيذا الحق ،ترد عميو
مجموعة قيود فال يوجد اليوم حق مطمق ،فما بالن ا في حق مقرر لسمطة عامة ،مقيدة بقيد
المصمحة العامة ،وبالتالي كان البد من ظيور قيود معينة عمى إستعمال اإلدارة لسمطة التعديل.
وأيا كان األمر ،فإن القيود العامة التي ترد عمى سمطة المصمحة المتعاقدة في
تعديل عقودىا اإلدارية ،يمكن حصرىا في النقاط األربع اآلتية:

(1) Voire de Laubadère André - Moderne et Delvolve, T 2, op.cit, p1040.
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أوال  :إقتصار حق التعديل عمى الشروط المتعمقة بالمرافق العامة
إنطالقا من مفيوم األساس القانوني لسمطة التعديل ،وىو كما أوضحنا إحتياجات
ومستمزمات المرافق العامة ،فإن مدػ سمطة التعديل يرتبط بفكرة مالئمة العقد الحتياجات

المرفق العام ،ومن ىنا يمكن التمييز بين شروط العقد اإلدارؼ المتصمة بسير المرفق العام وتمك
الشروط التي يمكن إعتبارىا أجنبية عنو ،وىي الشروط التي تتعمق بالمزايا المالية المقررة

لممتعاقد مع اإلدارة .
فسمطة اإلدارة في تعديل عقودىا اإلدارية يجب أن تقتصر عمى شروط العقد المتصمة
بالمرفق العام ،أؼ عمى الشروط التي تحدد اإللتزامات التي يجب عمى المتعاقد تنفيذىا لصالح
المرفق العام.
وأيضا تحدد موضوعاتيا وىو سد إحتياجات المرفق العام ،من خالل إبرام العقد
اإلدارؼ ،وبالتالي فيي تقتصر عمى الشروط المتعمقة بإشباع ىذه اإلحتياجات وال يمتد ذلك إلى
الشروط التي تنظم المزايا والضمانات المالية التي دفعت المتعاقد إلى إبرام العقد(.)1

فسمطة اإلدارة المتعاقدة في تعديل شروط الصفقة ىي ليست بالمطمقة ،أؼ أنيا ال
تشمل جميع شروط العقد بل تقتصر عمى تمك الشروط المتعمقة بتيسير المرفق فقط ،وبالتالي

كان لإلدارة المتعاقدة عدم المساس بتعديل شروط العقد األخرػ ).(2

فمقد أكدت نص المادة  )3(104من المرسوم الرئاسي  236-10عمى أنو:
" يخضع الممحق لمشروط اإلقتصادية األساسية لمصفقة"...

والمالحع أن المشرع الجزائرؼ قد ضبط سمطة التعديل بنص المادة  104وجعميا مقيدة
بقيد عدم المساس بالشروط المالية لمعقد.
( )1د /دمحم عبد العال السنارؼ ،المرجع السابق ،ص .198
-د /جمال عباس أحمد عثمان ،في مجال إلغاء العقود اإلدارية في الفقو و قضاء مجمس الدولة ،المكتب العربي الحديث،

مصر ،سنة  ،2007ص.423

 د /سميمان الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص .443-441( )2لتفصيل أكثر حول نظرية المرفق العام و التحوالت الجديدة يرجى مراجعة:
نادية ظريفي ،تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة ،دار بمقيس ،الجزائر ،سنة  ،2010ص .22-20
( )3أنظر نص المادة  104من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المشار إليو آنفا.
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فكان عمى اإلدارة المتعاقدة لزاما عدم المساس بالمزايا المالية لممتعاقد ،أؼ أنو ال يجوز أن

يمس تعديميا الشروط العقدية المتصمة بالمرفق المالي لممتعاقد ( .)1أؼ ما يعرف بالعرض المالي
و التقني الذؼ أرست عميو الصفقة.
من خالل نص المادة فإن سمطة التعديل ال تتناول وتشمل جميع شروط العقد ،بل

تمتد إلى الشروط المتعمقة والمتصمة بسير المرفق ومقتضياتو فقط ،كون أن ىذه النصوص ىي
منبع إلتزامات المتعاقد معيا،

وكون أن ىذه اإللتزامات يجب عمى المتعاقد أن يتقيد بيا وأن يحترميا من أجل

مصمحة المرفق العام(.) 2

ثانيا  :إقتصار التعديل عمى موضوع العقد
ال يجوز أن يؤدؼ التعديل إلى تغيير طبيعة العقد أو محمو ،وبالتالي كان عمى
اإلدارة المتعاقدة إحتراميا في إصدار قرار تعديل الموضوع األصمي في العقد ،فال يجب أن
يؤدؼ التعديل إلى جعل المتعاقد أمام موضوع جديد ال صمة وال عالقة لو بالموضوع األصمي

لمعقد ،أؼ أن التعديل ال بد أن يكون قائما عمى نفس المحل وعمى نفس السبب ( .)3واذا قامت
اإلدارة بتعديل العقد يجب أن ال يؤدؼ ذلك إلى إعطاء محل جديد لمعقد والمساس بالشروط
المالية و التقنية لمعقد.
أ-عدم خروج التعديل عمى موضوع العقد  :قد يصيب العقد نوع من التعديل يمكن اعتباره
تعديال جذريا ىو ذلك الذؼ يصيب موضوع العقد ذاتو ،األمر الذؼ قد يؤدؼ إلى إعادة النظر
فيو.
معنى ىذا ،أن الشروط ذاتيا تشكل قيدا عمى حرية المصمحة المتعاقدة في التعديل،
ذلك أنو ال يجب أن يتعدػ حدا معينا ،فطرفا العقد ،وىما اإلدارة والمتعاقد معيا ،أبرما عقدا
)1( Voire de Laubadère André - Moderne et Delvolve, T 2, op.cit, p402.
( )2د /إبراىيم طو فياض ،المرجع السابق ،ص .192

( )3د /أحمد محيو ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،ترجمة دمحم عرب صاصيال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة
الخامسة ،سنة  ،1996ص.383
 د /عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص.125 -عمي عبدالعزيز الفحام ،الرسالة السابقة ،ص.260
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معينا ،لو موضوع معين ييدف إلى تحقيق مصمحة محددة ،وعمى ىذا فإن اإلدارة ال يكون ليا
أن تفرض عمال ينتيي إلى تعديل طبيعة العقد وموضوعو ،أوتحدد لو موضوعا جديدا يختمف
عن الموضوع األصمي الذؼ كان يقع عميو العقد ،وانصرفت إليو اإلدارة المشتركة لألطراف
المتعاقدة(.)1

فمن خالل إستخدام اإلدارة لسمطة التعديل فإن ذلك ال يصل إلى تعديل نوع العقد وموضوعو

بأن تطمب من المتعاقد مثال أو يصبح عقد اإللتزام عقد توريد ،أو يكون موضوع عقد النقل
أشخاصا بدال من البضائع(.)2

ب-عدم تجاوز إمكانيات المتعاقد المالية والفنية:
ال تستطيع اإلدارة أن تفرض عمى المتعاقد معيا تغييرات مبالغا فييا ،تتعدػ القدر المعقول
المحتمل ،فال يجب أن يتصل التعديل إلى تجاوز اإلمكانيات الفنية واإلقتصادية لممتعاقد
ومعنى ىذا أن اإلدارة يجب أن ال يغيب عن باليا أن المتعاقد معيا كان قد قبل التعاقد ،وقت
إبرام العقد ،واضعا في إعتباره أن لو إمكانيات مالية وفنية معينة ،فعند إجراء التعديل ،يجب
عمييا أن تحرص عمى مراعاة تمك اإلعتبارات اإلقتصادية والفنية ،وأال يصل األمر إلى قمب
إقتصاديات العقد رأسا عمى عقب.
وىذا ما أكدتو المادة  104من المرسوم الرئاسي المتضمن تنطيم الصفقات العمومية بنصيا
عمى أنو:
"يخضع الممحق لمشروط اإلقتصادية األساسية لمصفقة األصمية.
وفي حالة تعذر األخذ باألسعار التعاقدية المحددة لمصفقة ،بالنسبة لمعمميات الجديدة الواردة
في الممحق فإنو يمكن أن تحدد أسعار جديدة عند اإلقتضاء ".
ثالثا :أن يصدر التعديل في حدود القواعد العامة لممشروعية اإلدارية
إن المصمحة المتعاقدة و ىي بصدد تعديل صفقة ما ،فإن وسيمتيا في ذلك القرار اإلدارؼ،
فتصدره معمنة عن نيتيا في تعيل الصفقة ،فحينئذ يجب أن تتوافر سائر أركان ىذا القرار ليعد
صحيحا.
) (1د /ماجد راغب الحمو ،القانون اإلدارؼ ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر ،سنة  ،1994ص .129

( )2ناصر لباد ،القانون اإلدارؼ ،النشاط اإلدارؼ ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،الناشر لباد ،الجزائر ،2004 ،ص.440
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فيجب أن يصدر قرار اإلدارة بالتعديل مستوفيا األركان المشروعية اإلدارية ،أؼ من
شخص مختص بإصداره وفي الشكل واإلجراءات المقررة وفقا لمقواعد القانونية أو الالئحية التي

تحكم ىذا الموضوع ،وأن يستيدف تحقيق الصالح العام (.)1

وعميو فإن المصمحة المتعاقدة ممزمة بإحترام مبدأ المشروعية ،وذلك بوجوب إصدار
قرار التعديل من السمطة المختصة قانونيا بإجرائو ،أؼ وجوب إحترام قواعد االختصاص ،وكان
لممتعاقد أن يحتج دائما لمخالفة اإلدارة المتعاقدة لقواعد اإلختصاص(.)2

فاإلدارة عند ممارستيا لسمطة التعديل تصدر ق ار ار إداريا ،البد أن يتضمن جميع
األركان إلضفاء المشروعية عميو ،معنى ىذا وجوب ىيئة مختصة إلصدار ىذا القرار ،وال بد
أن يصدر ىذا القرار وفق أشكال واجراءات معينة ومحددة قانونا ،ويجب أن تحترم اإلدارة
المتعاقدة األحكام التي تحكم المحل والسبب،

وأن تكون الغاية من إصدار قرار التعديل المصمحة العامة.
وتطبيقا لمبدأ المشروعية ،فإذا ما صدر تشريع يستمزم إجراء معينا من جانب اإلدارة

في حاالت التعديل ،فيكون عمييا أن تراعي تمك النصوص القانونية والالئحية الواردة لمثل ىذا
القيد ،وتبعا لذلك ال يكون لمغدارة تجاىل تمك القواعد دون المساس بمبدأ الشرعية اإلدارية ،إال

إذا اتبعت بدقة تمك النصوص ( .)3وفي حالة عدم احترام اإلدارة المتعاقدة لقواعد المشروعية،

فإننا نكون أمام قرار إدارؼ باطل(.)4

بصفة عامة يمكن القول أنو في الحاالت التي تعترف بيا لإلدارة بالحق في تعديل
شروط العقد اإلدارؼ ،يجب عمييا أن تصدر قرار التعديل مراعية القواعد العامة لممشروعية،
كأن تراعي فيو قواعد اإلختصاص ،فال يصد ارال من السمطة التي يحق ليا قانونيا إصدارىذا
التصرف ،وذلك بطبيعة الحال وفق اإلجراءات الشكمية المقررة والتي قد يبطميا القانون.

فمبدأ المشروعية يعني أن يكون جميع نشاطات المصمحة المتعاقدة يمارس في إطار

وحدود القانون ،وكل طرف أو كل إدارؼ يخرج عن مبدأ المشروعية يكون محال لمطعن فيو .
( )1د/محمود حممي ،العقد اإلدارؼ ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر ،سنة  ،1977ص .76
( )2عمي عبدالعزيز الفحام ،الرسالة السابقة ،ص266
( )3عمي عبدالعزيز الفحام ،الرسالة نفسيا و الصفحة سابقا.
( )4د /محمود خمف الجبورؼ ،العقود اإلدارية ،مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن ،1988 ،ص .155-154

27

سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
وأكد المشرع الجزائرؼ عمى ذلك بمناسبة إصداره

المرسوم رقم  131/88المؤرخ في

 1988/07/04المتضمن تنظيم عالقات اإلدارة بالمواطن ،والذؼ نجد فيو نص المادة  04منو
عمى أنو:
" يجب أن يندرج عمل سمطة اإلدارة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بيا." ...
وبالتالي من خالل المادة  ،04يمكن اإلشارة إلى أن اإلدارة المتعاقدة يجب عمييا و إحتراما

لمبدأ المشروعية ،أن تعمل في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول (.)1
رابعا :أن يكون قرار التعديل الصادر عن اإلدارة بسبب تغير الظروف:

ال تمجأ اإلدارة المتعاقدة إلى ممارسة سمطة التعديل إال حين ترػ أن ىناك ظروف

تغيرت بعد إبرام العقد ،أؼ أن الظروف التي تم خالليا إبرام العقد قد تغيرت واستجدت ظروف

أخرػ بعد اإلبرام ،ىذه الظروف

أدت إلى المجوء إلى تعديل شروط العقد بإرادتيا المنفردة(.)2

معنى ىذا أن مستمزمات المصمحة العامة ال تكون دائما ثابتة فيي تتغير بتغير الوقت

والظروف اإلقتصادية واالجتماعية لممكان والزمان ،وىذا مع اإلكتشافات المطردة والتقدم
العممي ،ومن ىنا برزت فكرة تغير الظروف.
أؼ أن أساس ىذا التعديل ىو مبدأ ىام من المبادغ التي تحكم سير المرافق العامة ،أال

وىو مبدأ قابمية المرفق العام لمتعديل والتبديل (.)3

ومن ثم فال يمكن إعتبار سمطة التعديل كأنيا سمطة تقديرية لإلدارة ،يمكنيا عندما
تشاء ،من أن تتخمص من إلتزاماتيا التعاقدية ولكن إستعمال ىذه السمطة يفترض أن تغيرات في
الظروف قد حدثت وأن تمك الظروف تبرر إستعمال سمطة التعديل ،وبذلك يمكن القول أن

مفيوم تغير الظروف لو وظيفة معروفة في نظرية العقود اإلدارية (.)4

( )1المادة  04من المرسوم  131/88المؤرخ في  04جويمية 1988المتضمن تنظيم عالقات اإلدارة بالمواطن.
( )2سميمان دمحم الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص.144

( )3قرانة عادل ،سمطات اإلدارة العامة في العقد اإلدارؼ ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق ،جامعة عنابة ،سنة
ص.125
( )4عمي عبدالعزيز الفحام  ،الرسالة السابقة ،ص .270
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ومن ىنا برزت فكرة تغير الظروف ،التي من مقتضياتيا أن العقود التي أبرمت في

زمن معين وظروف معينة ،تمكن تحقيقا لممصمحة العامة ،أن يجرؼ تعديل بعض شروطيا التي
قد تعرقل إمكان مسايرة العقد لمحدث الجديد ،وبالتالي يمكن أن يحقق العقد ما كان ييدف إليو
منذ إبرامو ،وىو تحقيق النفع العام لمجميور واإلدارة عمى السواء.
فحدوث تغيير ظروف المرفق تستدعي ىذا التعديل ،فاإلدارة أبرمت الصفقة في سبيل
المصمحة العامة ،وىي يجب أن تراعييا في كل لحظة من لحظات العقد ،فإذا حدثت ظروف لم

تكن في حسبان المتعاقدين وقت إبرام العقد ،وكان من شأنيا أن تقف حائال دون تحقيق ىذه
المصمحة العامة ،فعندئذ فقط يمكن لإلدارة أن تعدل شروطو لينسجم مع الظروف الجديدة

لممصمحة العامة(.)1

أ -المقصود بشرط تغير الظروف :
المقصود بشرط تغير الظروف ليس ىو بحال من األحوال تغير الظروف الموضوعية،

بل يكفي فقط أن تكون ىناك تغير ظروف غير متوقع في الظروف المؤثرة في إدارة األطراف
سواء كانت تمك الظروف موضوعية أو ذاتية ،ومن ثم يمكن اعتبار أن ىناك تغير متوقع،

حينما يحدث حادث لم يتوقعو األفراد ،كما يصعب أن يوجو إلييم أؼ نوع من الموم بسبب عدم
التوقع ىذا ،فاإلدارة غير مخطئة في ىذه الصورة ،ولم يكن مفروضا عمييا أن تتوقع ىذا التغير

في الظروف(.)2

وبناء عمى ذلك ،يمكن أن يكون واضحا إذن تمك التعديالت الكثيرة التي تفرضيا اإلدارة

في عقودىا األشغال العامة أو عقود التوريدات ،والحسابات والتقديرات الكاممة ،فإن التنفيذ دائما
ما يحفل بتغيرات الظروف ،وعمى ذلك يحدث حتما بالضرورة طمب أشغال جديدة ،أو أداءات
إضافية ،لم يستطع واضع المشروعات العامة توقعيا ،فإذا تغيرت الظروف وجب اإلعتراف

لإلدارة بحق تعديل العقد بما يتماشى والظروف الجديدة (.)3

(1) Voire De Laubadère André et Moderne franck et Delvolve pierre, T 2, op.cit, p 405.
( )2عمي عبدالعزيز الفحام ،الرسالة السابقة ،ص .273
( )3د /عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص.125
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ب -صور تغير الظروف
يعتبر عنصر تغير الظروف ميما في إبراز سمطة التعديل من قبل المصمحة المتعاقدة
بإرادتيا المنفردة.
ويمكن القول حسب جممة اآلراء أن العقد اإلدارؼ ،إذا كان دائما يبدو أثناء التنفيذ كنظام قانوني
يتميز بالحيوية والتجديد ،فإن ىذا الفضل يعود بالدرجة األولى إلى فكرة تغير الظروف.
وتغير الظروف ليا صور متنوعة منيا :
- 1تغير الظروف عنصر لتفسير إلتزامات األطراف:
ذلك أن القضاء اإلدارؼ ،وان كان يقيم وزنا لفكرة الظروف بقصد تحديد مدػ إلتزامات

األطراف إال أن تغير الظروف ال يكون عنص ار حقيقيا في نظرية العقد اإلدارؼ ،ذلك أن

القاضي اإلدارؼ لن يقصر في أن يرجع إلى اإلرادة المشتركة لألطراف وأصالة ىذا القضاء
تتركز عندئذ في وسائل تفسير العقد.
- 2تغير الظروف يعتبر شرطا لمباشرة اإلدارة لسمطاتيا االستثنائية في تنفيذ العقد:
ال تقبل أعمال سمطة اإلدارة في التعديل إال إذا

حدثت ظروف لم يواجييا األطراف عند

التعاقد وكانت غير متوقعة ،وبذلك يمكن لإلدارة إستعمال ىذه السمطات االستثنائية ،لتعرض

أعباء جديدة لممتعاقد معيا(.)1

- 3تغير الظروف لتغير األساس المباشر لمحقوق المالية لممتعاقد:

تعتبر من اآلثار القانونية لتغير الظروف في موضوع تنفيذ العقد ،وىذه الفكرة لعبت دو ار

بار از ورئيسيا بإعتبارىا األساس الواضح المقرر لصالح المتعاقد لبعض الحقوق المالية غير
الواردة في النصوص المكتوبة والثابتة في وثيقة العقد .واذا أخطأت اإلدارة في تقدير مقتضيات
سير المرفق العام فمم تقدرىا التقدير السميم في العقد ،فإنيا تممك تعديل العقد مع الحاجات

الحقيقية لممرفق العام ،حيث إننا لسنا بصدد عقاب اإلدارة عن خطئيا (.)2

( )1عمي الفحام ،الرسالة السابقة ،ص .277
( )2د /سميمان الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص.44
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الفرع الثاني :القيود الخاصة عمى سمطة اإلدارة في التعديل
من خالل تطرقنا لدراسة القيود العامة التي ترد عمى سمطة التعديل ،التي تباشره اإلدارة

انفراديا ،ندرس اآلن قيود أخرػ ترد ىي أيضا عمى سمطة التعديل.

والى جانب تمك القيود العامة ،التي يترتب عمييا البطالن عمى مخالفتيا ،فإن ىناك
قيودا ال ترتب البطالن ،وانما ترتب حق المتعامل المتعاقد في طمب فسخ العقد مع التعويض إن
كان لو وجو ،وذلك إذا تجاوزت اإلدارة الحدود المرسومة لمتعديل أو كان من شأن التعديل أن
يؤدؼ إلى إرىاق المتعاقد أو إلى قمب إقتصاديات العقد ،فإذا لم يصل التعديل إلى ىذا المدػ
فإن حق المتعاقد يقتصر عمى طمب التعويض فقط.
يعني ىذا أال تتجاوز ىذه السمطة حدا معينا ،ذلك أن المتعاقد ،حين أبرم العقد كان
يضع في إعتباره جيدا كافة إحتماالت التعديالت التي يمكن لإلدارة أن تمارسيا ،ولكنو كان
يدخل في حساب تقديراتو إلتزام اإلدارة مما قد يرد في دفاتر الشروط العامة ،أو ما ينص عميو

قانون الصفقات العمومية ،في حدود ضابطة.

ودفاتر الشروط غالبا ما تحدد نسبة معينة بالزيادة أو بالنقصان ،ال يستطيع المتعاقد
مع اإلدارة أن يشكو قضائيا أو إداريا ،طالما أنيا لم تتجاوز ىذه النسب في التعديل.
فإذا وجد نص في دفاتر الشروط يعين الحد األقصى لمتعديالت ويقرر لممتعاقد حق
الفسخ في حالة تجاوزىا ،فإن المصمحة المتعاقدة ال يسوغ ليا أن تأمر بتعديالت تتجاوز ىذا
الحد واال كان لممتعاقد الحق في طمب فسخ العقد.
مثال ذلك بالنسبة لعقد األشغال العامة في الجزائر فإن دفاتر الشروط اإلدارية تضبط
نسب التعديل وعدم تجاوزىا من قبل اإلدارة ،وذلك بمناسبة الزيادة أو بالنقصان في بنود العقد

اإلدارؼ.

وبالرجوع إلى أحكام القرار الوزارؼ المؤرخ في  21نوفمبر  1964المتضمن المصادقة

عمى دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات األشغال الخاصة بو ازرة البناء

واألشغال العمومية والنقل(.)1

( )1أنظر -ج.ر -العدد  6لسنة  ،1965بتاريخ الثالثاء  19جانفي  ،1965ص 46
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فحسب نص المادتين  30و  31من دفتر الشروط اإلدارية العامة ،يجب أال يتجاوز
التعديل المفروض في حالة الزيادة أو النقصان المقيم نسبة  %20من قيمة الصفقة اإلجمالية
باألسعار األولية  %50 ،بالنسبة ألشغال الصيانة والتصميح ،في حالة زيادة حجم األشغال ،و
 %35في حالة نقص حجم األشغال.
وحسب ما ىو معمول بو فإنو إذا تجاوزت الزيادة أو النقصان النسب المئوية المحددة،
يظل المقاول ممزما بتنفيذ االشغال التي شرع فييا حسب شروط العقد ،ويمكن أن يرفع المقاول
طمبا لتعويضو عمى أساس الضرر الذؼ ألحقتو بو التعديالت التي أدخمت في ىذا الصدد عمى
ما كان مسط ار في المشروع ،وفي حالة انعدام اتفاق ودؼ يحدد التعويض عمى يد الجية
القضائية اإلدارية.
ومما يعاب عمى المشرع في تحديده لنسب التعديل في دفتر الشروط العامة لسنة
 1964انو لم يراع مقتضى إحتياج المرفق العام ،فكان لزاما عميو مراعاة إحتياج المرفق العام
كأساس لمتعديل مقرونة بشرط الحفاظ عمى التوازن المالي لمعقد.
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الفصل الثاني :ااثاا النااتج ن اتعدل الصففج التعمعمج ي الاتاري التجااار
من خالل دراس تنا لماىية سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية وكذا النظام
القانوني الذي تقوم عميو ىذه السمطة ،أصبحت ىذه األخيرة من األمور المتفق عمييا اليوم ،ال
في فرنسا فحسب ،بل وفي الجزائر أيضا.

وىذا ما سنتطرق إليو خالل الفصل الثاني المتضمن دراسة لآلثار المترتبة عن تعديل

في الصفقة العمومية في ظل التشريع الجزائري ،وذلك بتسميط الضوء عمى سمطة التعديل في

بعض أنواع العقود اإلدارية ،والتي تتمتع بأىمية خاصة في العمل ،وتشكل النسبة الكبرى لنوع
العقود التي تبرميا اإلدارة إلشباع الحاجات العامة وتحقيق المصمحة العامة ،غير أن ىذه

األىمية العممية لبعض أنواع العقود في قانون الصفقات العمومية ،ال تقمل من شأن العقود
اإلدارية األخرى ،وكل ما في األمر أن ىذه العقود كعقد األشغال العامة وعقد التوريد األكثر
إنتشا ار في الحياة اليومية.
وتأسيسا عمى ما تقدم سنقسم ىذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث األول :آثار سمطة التعديل في عقدي األشغال العامة والتوريد .
المبحث الثاني :تسوية النزاعات الناشئة عن سمطة التعديل.

العبحث األمل :آثاا سمطج الاتعدل ي فعر األتغال التاعج مالامارع
إن دراسة سمطة التعديل في عقدي األشغال العامة والتوريد ،أمر عمى جانب كبير من

األىمية ،من جانب أن ىذين العقدين من أىم العقود في الصفقات العمومية ،ومن ناحية أخرى
نجد أن عقود األشغال العامة في الجزائر أخذت حي از كبي ار من مشاريع التنمية  ،كمنشآت
السكن والمنشآت القاعدية وتخصيص الدولة لميزانيات ضخمة ليذا القطاع  ،كذلك نفس الشئ
بالنسبة لعقود التوريد لذا تطرقنا إلى عقد األشغال العامة وعقود التوريد بشكل دقيق ،خاصة
فيما يتعمق بسمطة اإلدارة في تعديل بنود ىذا النوع من العقود  ،وقد تناولنا خالل ىذه الدراسة
إلى اساس ونظام التعويض في عقد األشغال العامة بصفة وجيزة  ،والحاالت االستثنائية
الستبعاد التعويض الكامل  ،ثم سمطة التعديل في عقود التوريد العادية والصناعية وحدود ىذه
السمطة .
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وغالبا ما تتولى نصوص ىذا النوع من العقود  ،وكذلك دفتر الشروط اإلدارية العامة ،

تفصيل سمطة اإلدارة في التعديل .وبيذا الصدد سنتطرق في ىذه الدراسة عمى الشكل التالي:
المطمب األول :آثار سمطة التعديل في عقد األشغال العامة.
المطمب الثاني :آثار سمطة التعديل في عقود التوريد.

العطمب األمل  :آثاا سمطج الاتعدل ي فع األتغال التاعج
تستطيع المصمحة المعاقدة من جانبيا ،دون ان تعول عمى إرادة المتعامل المتعاقد ،أن
تزيد من األعباء الممقاة عمى عاتقو .وينبني عمى ذلك ،وفي مقابل تمك التدخالت في شروط
العقد ،أن يكون ليذا األخير حق في التعويض المالي.

وعمى ذلك سنتطرق إلى تعويض المتعامل المتعاقد عمى التعديالت التي ترد عمى

شروط العقد وبيان أثار ىذا التعويض.
الفاع األمل :أساس الاتممض
يحق لممتعامل المتعاقد التعويض الكامل عن األضرار الناجمة عن إستعمال المصمحة
المتعاقدة لحقيا في طمب فسخ العقد.
حيث تردد أراء الفقياء خصوصا في ىذا المجال حول عدة أسس لمتعويض إستناد

لنظرية فعل األمير من أجل إعادة التوازن المالي المختل ،ويؤسس بعض الفقياء أساس

التعويض عمى فكرة المسؤولية التعاقدية لإلدارة ،فيما يذىب البعض األخر إلى مبدأ المساواة في

تحمل األعباء العامة ،في حين يركن آخرون إلى أساس التوازن المالي لمعقد ( ،)1وجعمو األساس
الذي يقوم عميو مبدأ التعويض الكامل ،ألجل ىذا سنتطرق في ىذه األسس في اآلتي:
أمال :العسؤملمج الاتاقعمج لإلعااة

تقوم أساس المسؤولية التعاقدية لإلدارة ( ،)2عمى أن اإلدارة إذا إتخذت أي إجراءات أو

تدبير من تدابير فعل األمير أدت إلى تعديل الشروط التعاقدية لمصفقة ،مما أدى إلى إرىاق
وعسر المتعامل المتعاقد فإن المصمحة المتعاقدة تتحمل المسؤولية عن فعميا الضار.
( )1بوشكيوة عثمان ،التوازن المالي لمصفقات العمومية ،مذكرة ماجستير ،المركز الجامعي سوق أىراس ،سنة
.114
( )2د /سميمان دمحم الطماوي ،المرجع السابق ،ص .628
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وما نالحظو في ىذه الحالة ىو أن المسؤولية عن فعل األمير ىي مسؤولية تعاقدية

عمى أساس التوازن المالي لمعقد ،ورجوعا إلى شروط تطبيق نظرية فعل األمير ،ىو وجوب أن

يكون اإلجراء من فعل اإلدارة المتعاقدة وعمى ىذا األساس يعوض المتعامل المتعاقد تعويضا
كامال .
ومسؤولية اإلدارة في ىذه الحالة ىي مسؤولية تعاقدية بال خطأ ،ألن فعل األمير

يفترض فيو أن المصمحة المتعاقدة لم تخطأ حين إتخذت إجراء التعديل ،واال قامت المسؤولية
عمى أساس آخر ،وتصبح في ىذه الحالة أمام مسؤولية عمى أساس الخطأ (.)1
ثانما :العساماة أعام األ باء التاعج:

ىو المساواة أمام األعباء العامة لوجوب مساواة الجميع أمام التكاليف واألعباء

العامة ،ألن الضرر الخاص الذي يتحممو المتعاقد ،والذي يصيب موضوعا جوىريا في العقد

اإلداري يشكل عبئا إستثنائيا ،وعندئذ يجب إعادة التوازن المالي لمعقد وذلك بالتعويض الكامل
لممتعاقد عن األضرار الالحقة بو(.)2

وفي مفيوم آخر لمبدأ المساواة أمام األعباء العامة ويقصد بو أن جميع األفراد

المتواجدين في الدولة ممزمون بتحمل التكاليف الزائدة واألعباء العامة بقدر يتناسب و إمكاناتيم

و القدرات المتاحة ليم(.)3

ومع ىذا فإن المصمحة المتعاقدة إذا أصدرت فعل من أفعال األمير ،وسببت إرىاقا

لممتعامل المتعاقد ،مما أدى إلى إختالل التوازن المالي لمصفقة ،واذا كان ىذا التدبير الخاص

المتسم بفعل التعديل سبب ضرر لممتعامل المتعاقد دون غيره من األفراد ،فإن فعل األمير

يوجب التعويض الكامل لممتعاقد عن األضرار الالحقة بو بفعل األمير دون غيره من المواطنين
وىذا تأسيسا عمى مبدأ المساواة أمام األعباء العامة.

( )1حيث يذىب الدكتور سميمان الطماوي إلى أن فكرة المسؤولية التعاقدية بال خطأ ىي فكرة غير منسجمة مع المبادئ المسمم
بيا في القانون الخاص ،عمى إعتبار أن المسؤولية التعاقدية في القانون المدني ،تفترض إخالل أحد الطرفين بالتزامات
العقدية ،في حين أن فعل األمير ال يتضمن في جانب اإلدارة أي إخالل بإلتزاماتيا العقدية.
 د /سميمان الطماوي ،المرجع نفسو ،ص .628( )2د/إبراىيم طو الفياض ،المرجع السابق ،ص.115
( )3بوشكيوة عثمان ،المذكرة السابقة ،ص .261
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ومما يؤخذ عمى مبدأ المساواة أمام األعباء انو يصمح أساسا لممسؤولية غير التعاقدية

دون خطا وان كانت توجد بعض الحاالت التي يمكن اإلستناد عمى أساس ىذا المبدأ في

التعويض الكامل لممتعامل المتعاقد ،فإنو ال يمكن تعميم ىذا المبدأ ليكون أساسا لمتعويض
إستنادا لفعل األمير لممتعامل المتعاقد.

ثالثا :عبعأ الاماجن العالي لمصففج

إن السعر المحدد باالتفاق ال يمكن تغيره عادة ،فاإلدارة شأنيا شأن المتعامل المتعاقد،

ينبغي عمييا تنفيذ إلتزاماتيا بدفع المتفق عميو في السعر ،إال أنو قد ينجم عن ىذا التنفيذ أحداث
ووقائع من شأنيا إرىاق المتعامل المتعاقد ،والتأثير البالغ عمى مركزه المالي مما يعطي حق

المطالبة بإعادة التوازن المالي لمصفقة(.)1

فإذا كانت مراكز األطراف في عقود القانون الخاص متساوية متكافئة بال خالف وذلك

في الصفقة العمومية .إذ قد يتحمل المتعامل المتعاقد عبئا ماليا لم يكن بالحسبان ساعة التعاقد
مما يفرض اإلعتراف لة بحقوقو المالية كاممة.

وعميو فقد استقر الفقو ،القضاء اإلداري عمى أن ىذا الوضع ليطمب

من أجل ضمان مبدأ االستم اررية ،إيجاد معادلة توافق بين عاممين ىما:
 إلتزام المتعامل المتعاقد باالستمرار في تنفيذ الصفقة لما ليا منأثر عمى المصمحة العامة وتمبية إحتياجات الجميور من جية.
 -ضرورة تدخل المصمحة المتعاقدة بإعتبارىا سمطة إدارية عامة

لسد أي اختالل في التوازن المالي لمصفقة من خالل تحمل كل أو جزء في

األعباء المالية اإلضافية نظير ما تتمتع بو من حقوق و التزامات(.)2

ونالحظ من جية أخرى أن التوازن المالي لمصفقة أمر مفروض في كل صفقة

العمومية ومن حق المتعاقد مع اإلدارة أن يعوض عمى مقتضاه دون الحاجة إلى نص عمى ذلك

( )1د /عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص .140

( )2د /بعمي دمحم الصغير ،القانون اإلداري (التنظيم اإلداري ،النشاط اإلداري ) ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،عنابة،
ص  232ومايمييا.
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في العقد ،ومعنى ذلك أن الصفقة العمومية قائمة عمى وجود تناسب بين اإللتزامات التي

تفرضيا والفوائد التي يجنييا المتعاقدون منيا (.)1

رجوعا لممرسوم الرئاسي  236-10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فقد نصت
المادة  115منو عمى أن:

"...غير أنو عمى المصمحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق ىذه األحكام أن تبحث عن

حل ودي لمنزاعات التي تط أر عن تنفيذ صفقاتيا كمما سمح ىذا الحل بما يأتي:
 -إيجاد التوازن لمتكاليف المترتبة عمى كل طرف من الطرفين"...

واستقراءا لنص المادة فإن المشرع الجزائري حاول كفالة حق إعادة التوازن المالي
لمصفقة لصالح المتعامل المتعاقد ،وجعمو إلتزاما يقع عمى عاتق اإلدارة المتعاقدة ،وأن التعويض

الذي يحصل عميو المتعاقد مع اإلدارة في إطار إلتزام المصمحة المتعاقدة بإعادة التوازن المالي

لمصفقة .وبذلك فالمشرع قد إعتنق فكرة التوازن المالي لمصفقة كأساس لمتعويض إستنادا آللية
فعل األمير.
الفاع الثاني :نظام الاتممض

عندما تفرض اإلدارة تعديالت في شروط العقد ،بزيادة أو تخفيض األشغال التي يجب
عمى المتعامل المتعاقد تنفيذىا ،فإن ليذا األخير الحق في التعويض عن األضرار الالحقة بو
جراء التعديل ،وبغرض الوقوف عمى النظام القانوني الذي يحكم التعويض وذلك إستنادا لفعل

األمير ،كما ذكرنا في الفصل األول ضمن مبدأ التوازن المالي لمصفقة ،وعمى إعتبارة ضمان
لممتعامل المتعاقد في مواجية سمطة التعديالت فإنو يتعين التعرض لمتعويض و أثاره.
أمال  :طبمتج الاتممض :في حالة تفاقم أعباء المتعامل المتعاقد في تنفيذ األشغال من خالل

الزيادة في األداءات من قبل المصمحة المتعاقدة ،فإنو تمكنو اإلستفادة من تعويض كامل عن

الضرر الناتج عن ىذا الفعل .والتعويض ىو الوسيمة الوحيدة التي يستطيع من خالليا القاضي

اإلداري إعادة التوازن المالي لمصفقة العمومية و إستنادا إلى نظرية فعل األمير .

( )1دمحم رفعت عبد الوىاب وحسين عثمان دمحم عثمان ،مبادئ القانون اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية2001 ،
 ،ص .688
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ثانما  :أثاا الاتممض  :في ىذه الحالة فإن التعويض الكامل لممتعامل المتعاقد يستند عمى فعل

األمير ،ومع مراعاة ما فات ىذا األخير من كسب وما لحقو من كسب وما لحقو من خسارة (.)1
وفي المقابل فإنو توجد حاالت يمنع فييا المتعامل المتعاقد من التعويض الكامل من جراء فعل

األمير.

ألجل ذلك سنتطرق إلى عنصر تحديد التعويض من جية وأيضا التعرض إلى الحاالت

التي يستبعد فييا التعويض الكامل لممتعامل المتعاقد.
 - 1ناصا احعدع الاتممض :عندما يستحق المتعاقد مع المصمحة المتعاقدة تعويضا عن

تعديل جية اإلدارة العقد اإلداري لدواعي المصمحة العامة ،فإن ىذا التعويض ،يطبق عميو مبدأ
التعويض الكامل الذي يشمل عمى عنصرين :تعويض المتعاقد عما لحقو من خسارة وتعويضو
عما فاتو من كسب.
- 2الخسااة الالحفج :وىو عنصر ثابت ال مجال لممنازعة حولو  ،وال ترد عميو أية إستثناءات،
شريطة أن تكون عالقة السببية ثابتة بين تعديل العقد و الخسارة التي تكبدىا المتعاقد.

الفاع الثالث:الحاالت االساثناامج الاي مسابتع دها الاتممض الكاعل
لقد أجمع اإلجتياد القضائي اإلداري عمى وجوب التعويض الكامل لممتعامل المتعاقد

إلعادة التوازن المالي لمصفقة العمومية استنادا لفعل األمير ،غير أن ىذه القاعدة ترد عمييا
بعض اإلستثناءات والتي سنوردىا في اآلتي :

- 1حالة مساىمة المتعامل المتعاقد بخطئو في إحداث األضرار المترتبة عمى فعل األمير أو
التسبب في زيادتيا ،حيث ال يمكن صرف التعويض الكامل لممتعامل المتعاقد المتضرر من

فعل ألمير المسبب إلختالل التوازن المالي لمصفقة العمومية  ،إذا كان خطأ المتعامل المتعاقد

ىو الذي تسبب في إحداث األضرار(.)2

- 2حالة فسخ الصفقة العمومية بسبب العمميات الحربية وقد اشتير القضاء اإلداري المقارن
في ىذه الحالة ،عمى إستثناء من قاعدة التعويض الكامل حالة فسخ العقد من جانب اإلدارة
عب العزيز عبد المنعم خميفة ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،دار الكتب القانونية ،مصر-المحمة الكبرى ،سنة ،2005
( )1د /د
ص .199
()2عبد العاطي عبد المقصود بدر" ،المخاطر اإلدارية" ،مجمة المحاماة ،مصر ،العدد األول والثاني ،السنة  ،71يناير -فيفري،
سنة  ،1991ص .142
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بسبب ظروف الحرب ،أو حتى وقف العمميات الحربية ،فال يمنح المتعاقد سوى تعويض الضرر
الذي لحقو ،مع فكرة الكسب الذي كان يتوقعو(.)1

- 3حالة اإلتفاق التعاقدي عمى إعفاء المصمحة المتعاقدة من المسؤولية بسبب فعل األمير.

وتجدر اإلشارة ىنا أن الفقياء يميزون بشأن ىذه الحالة التي يستبعد فييا التعويض الكامل بين

حالتين(:)2

الحالج األملى :اتاااط اإلسابتا ع العطمق لمعسؤملمج بسبب تل األعدا:

حيث يجمع الفقو

اإلداري عمى عدم مشروعية ىذا الشرط ،وبالتالي يقع بطالن كل اتفاق مفاده إعفاء المصمحة

المتعاقدة من تحمل آثار اإلضرار المترتبة عن فعل األمير أو التعديالت في شروط العقد ،وفي
حالة لو أخرت مشروعية ىذا الشرط لما أمكن لممتعاقدة المطالبة بالتعويض في إطار تطبيق

التوازن المالي لمعقد .

الحالج الثانمج :اتاااط اإلسابتا ع النسبي بسبب تل األعدا :ومقابمة لمحالة السابقة فإن ىذا
الشرط مشروع ،وصورة ذلك أن ينصب اإلعفاء من المسؤولية عمى إجراء معين ،ال سيما إذا
أخذ الطرفان في حسبانيما إجراء محتمل ،وضمناه ضمن بنود الصفقة ،فعندئذ يستبعد التعويض
نسبيا .
وعطفا عمى ذلك كان لزاما عمى المتعامل المتعاقد إذا وافق عمى إستبعاد آثار إجراء
معين ،أن يضع آثاره في حسبانو عند تقدير مزاياه المالية ،إذ يغدو ىذا اإلجراء متوقعا من حين

آلخر ،وبذلك ال يستطيع الكالم عن حدث إختالل التوازن المالي لمعقد ،ذلك أن المتعامل
المتعاقد قد أخذ في حسبانو آثار ىذا اإلجراء عند تقدير ثمن الصفقة (.)3

العطمب الثاني :آثاا سمطج الاتعدل ي فع الامارع
تقوم عقود التوريد عمى أساس منقوالت محل التعاقد ،ولما كانت سمطة التعديل تستند
إلى صمة العقد بالمرفق وتمبية حاجات الجميور ،ولما كانت صمة عقد التوريد بالمرفق ليست

( )1عمي عبدالعزيز الفحام ،الرسالة السابقة ،ص397
( )2سميمان الطماوي ،المرجع السابق ،ص.631-630 ،
( )3بوشكيوة عثمان ،المذكرة السابقة ،ص .122
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بدرجة وضوح صمة عقد األشغال العامة ،مما جعل سمطة التعديل في عقد التوريد( إقتناء

الموازم ) في أضيق الحدود(.)1

ومن خالل النظام القانوني لسمطة اإلدارة في تعديل الصفقة ،تبين أن دفاتر الشروط
غالبا ما تنظم سمطات و إمتيازات اإلدارة في العقد ،خاصة سمطة التعديل ،ونظ ار لغياب دفتر
شروط مطبق عمى صفقات إقتناء الموازم ،كما ىو معمول في صفقات األشغال العامة ،كانت
الدراسة نوعا ما صعبة.
لذلك فإن أساس ىذه الدراسة اإلعتماد عمى تطبيق المرسوم الرئاسي رقم

236-10

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

من منطمق أن التعريف التشريعي يعمو التعريفات األخرى ،كان لزاما أن نتطرق إلى

التعريف التشريعي ثم نسوق التعريف الفقيي.

أمال :الاتارف الاتارتي :إستنادا إلى أحكام تنظيم الصفقات العمومية المرسوم

 236/10في

مادتو الثالثة عشر فقرتو الرابعة و 6 ،5والتي نصت عمى أن:
" ...اهعف صففج المماجم إلى إقاناء العصمحج العاتاقعة أم إدتاا ااع أم عماع عمتهج

لامبمج الحاتات العاصمج بنتاطها لعى عماع"...

وطبقا ألحكام المادة  04من المرسوم المذكور أعاله فإن:
" الصففات التعمعمج فمع عكامبج ي عفهمم الاتاري العتعمل به ،ابام م ق التامط
العنصمص مدها ي هذا العاسمم ،قصع إنتاج األتغال م إقاناء المماجم م الخععات م

العااسات لحساب العصمحج العاتاقعة"

وعميو فإن عقد إقتناء الموازم ىو عقد مكتوب يتضمن إقتناء المصمحة المتعاقدة أو
إيجار عتاد أو مواد موجية لتمبية الحاجات المتصمة بنشاط المرفق العام.
ثانما :الاتارف الففهـي :يعرف الدكتور عمار بوضياف عقد التوريد بأنو " :إتفاق بين اإلدارة و
أحد األشخاص (المورد) بقصد تموينيا وتزويدىا بإحتياجاتيا من المنقوالت .وىذا لقاء مقابل

تمزم بدفعو وبقصد تحقيق مصمحة عامة" (.)2

( )1د/عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص .17
( )2د /عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص .71
40

سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
أما الدكتور دمحم الصغير بعمي فيعرفو أنو " :إتفاق تبرمو اإلدارة المتعاقدة مع شخص آخر
وذلك بقصد تموينيا وتزويدىا باحتياجاتيا من المنقوالت مثل األثاث المكتبي لإلدارة ،األدوية
بالنسبة لممستشفى ،الكتب بالنسبة لممكتبة العمومية ،الخبز لممطعم الجامعي.)1( "...

ومن خالل ىذين التعريفين يتضح أن عقد التوريد ىو إستمرار أشياء منقولة كالبضائع أو

مواد التموين أو الفحم أو السفن أو المواد الحربية المختمفة ،...وال يمكن أن يكون محمو العمل

في عقار بطبيعتو أو بالتخصيص (.)2

إن سمطة المصمحة المتعاقدة في تعديل عقد التوريد تستند أساسا إلى صمة العقد بالمرفق

العام فيي تكون في أضيق الحدود في عقد التوريد نظ ار ألن مساىمة المتعاقد في تسيير المرفق

بطريقة غير مباشرة(.)3

مما يجعل التدابير و اإلجراءات التي تتخذىا المصمحة المتعاقد في إطار فعل األمير تظير
بصورة جمية في عقد األشغال العامة ،عمى أن ذلك ال ينفي وجود بعض الحاالت في عقد
التوريد.
ومن ثم نقسم الدراسة في ىذا المطمب إلى:
الفرع األول :سمطة تعديل عقود التوريد العادية.
الفرع الثاني :سمطة تعديل عقود التوريد الصناعية.
الفرع الثالث :حدود سمطة التعديل في عقد التوريد
الفاع األمل :سمطج اتعدل فمع الامارع التاعمج
إن العنصر األساسي في عقود التوريد العادية ىو تسميم منقوالت يتفق عمى مواصفاتيا،

ويكون المتعاقد مع اإلدارة طرفا في المصدر الذي يحصل عمييا منو.

( )1د /دمحم الصغير بعمي ،العقود اإلدارية ،المرجع السابق.23 ،
( )2سميمان الطماوي ،المرجع السابق ،ص .131
( )3سميمان الطماوي ،المرجع نفسو ،ص .471
 بوشكيوة عثمان ،المذكرة السابقة ،ص .10941
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وفيما يخص سمطة التعديل قبل التسميم فإنو يعود بشأنو إلى شروط العقد ،ودفاتر
الشروط التي تنظم ىذا الحق لإلدارة ،ضمن أطر محددة ،فإذا إلتزم العقد الصمت فإنو يترك
لممورد حرية التوريد عمى مسؤوليتو.
وطبقا ألحكام المادة  103من المرسوم الرئاسي  236-10المتضمن تنظيم الصفقات

العمومية فإن التعديل في الصفقة يكون في جميع الحاالت زيادة الخدمات أو إنقاصيا وذلك
يتخفيض الكمية المتفق عمييا ،أو تعديل بند أو عدة بنود ضمن صفقة التوريد األصمية

وميما يكن من أمر فإنو ال يمكن أن يؤثر ممحق تعديل الصفقة بصورة أساسية عمى توازن

(.)1

الصفقة.
ىناك إستثناء عمى قاعدة خضوع الممحق لمشروط اإلقتصادية لمصفقة ،أنو في حالة
تعذر األخذ باألسعار التعاقدية المحددة لمصفقة األصمية ،فإنو أن تحدد أسعار جديدة عند

اإلقتضاء(.)2

الفاع الثاني :سمطج الاتعدل ي فمع الامارع الصنا مج
لقد أظيرت األيام األخيرة إنتشا ار واسعا ليذا النوع من عقود التوريد الصناعية في
الحياة العممية ،وسمح ىذا بوجوب التمييز بين نوعين من عقود التوريد .فقد حدث في عقود

معينة يتعمق موضوعيا بسمعة معينة يبدو أن تصنيعيا ليس فيو صعوبة فنية كبيرة ،وقد تكون
في بعض األحيان ليست من إحتكار أو من صنع المورد نفسو ،بحيث تمكن الفرد العادي

المشاركة في صنعيا أو شرائيا ،وفي ظروف أخرى مختمفة ،قد تبدو عقود التوريد أنيا تنصب
عمى أصناف تحتاج صناعتيا إلى خبرات فنية عالية بصورة خاصة (.)3

وعمى إعتبار أن اإلدارة أو الدولة ىي المشتري الوحيد لبعض المعدات و األجيزة التي

تصنع خصيصا ليا ،وتبعا لذلك ،فمثل تمك العقود الصناعية مقصورة عمى الدولة لوحدىا،
( )1أنظر نص المادة  103من المرسوم الرئاسي 2360-10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

 -فيما يخص تخفيض الكمية المتفق عمييا ،فإنيا تدرج ضمن ممحق تخفيض لكمية المواد المتفق عمى توريدىا.

( )2أنظر نص المادة  104من المرسوم الرئاسي  236-10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
 يدرج بند في الممحق يحدد مبمغ الصفقة األصمية ،ومبمغ الممحق محل التعديالت ،ثم يحدد المبمغ الجديد لمصفقة.( )3عمى عبد العزيز الفحام ،الرسالة السابقة ،ص .470
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ومثال عمى تمك عقود التوريد الصناعية شراء معدات فنية لمصالح البريد أو اليواتف أو شراء
معدات عسكرية لمدفاع .وعمى الرغم من أىميتيا في الحياة العممية و خاصة الدفاعية منيا فإنيا
لم تحظ بتنظيم خاص يميق بأىميتيا في الجزائر ،عمى غرار بمدان األنظمة المقارنة األخرى
التي أولت إىتمام كبير بيذا النوع في عقود التوريد وذلك بإعداد دفاتر غرار بمدان األنظمة

المقارنة األخرى التي أولت إىتمام كبير بيذا النوع في عقود التوريد وذلك بإعداد دفاتر شروط

مطبقة عمى ىذا النوع من العقود(.)1

لذلك نرجو من المشرع الجزائري ان يولي أىمية بالغة إلى ىذا النوع من عقود التوريد و

اإلسراع في إعداد دفاتر شروط تنظميا من جميع الجوانب ،خاصة فيما يتعمق بسمطات
وامتيازات المصمحة المتعاقدة ال سيما سمطة التعديل.
الفاع الثالث :حعمع سمطج الاتعدل ي فع الامارع

بالنسبة لحدود سمطة اإلدارة في تعديل عقود التوريد يجب أن يدور ىذا التعديل في

النطاق الذي رسمو العقد أو دفاتر الشروط المخصصة ،واال جاز لممتعاقد االمتناع عن التنفيذ
ويطمب فسخ العقد ،بمعنى أن ال تتعسف المصمحة المتعاقدة في حقيا في التعديل بذلك الحدود
المعقولة.
وتعتبر حدود سمطة التعديل المتعمقة بالعقود اإلدارية بصفة عامة ،ىي ذات الحدود
يتعمق بعقود التوريد بصفة خاصة ،ولكن تبرز ىنا فكرة وجوب مراعاة إمكانيات المورد

اإلقتصادية والفنية ،وتكون أيضا ىذه الحدود محل إشتراطات في العقد ذاتو ،أو دفاتر الشروط
المتعمقة بصفقة الموازم ،فقد ينص العقد عمى نسبة معينة لمزيادة أو الخفض المحتمل لمحمولة

الواجب المتعاقد نقميا (.)2

وبالرجوع إلى أحكام المادة  103من المرسوم  236-10فقد نصت عمى أن:

( )1يجدر اإلشارة أنو يوجد في فرنسا ثالث أنواع من عقود التوريد طبقا لدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات
التوريد بمقتضى المرسوم الصادر في  27مايو  ، 1977باإلضافة إلى عقود التوريد الصناعية ،والتي نظميا المشرع الفرنسي

بموجب مرسوم أكتوبر  ، 1980وثالث ىذه األنواع ىو ما يعرف بعقد أداء الخدمات الصناعية التي تنصب عمى اإلعمال الذىنية
و الفكرية التي يقدميا األفراد إلى الجية اإلدارية المتعاقدة بمقتضى المرسوم الصادر في  26ديسمبر .1975
- Delaubadère-Delvolvè et Moderne, op.cit, t1, p 145.
( )2عمي عبدالعزيز الفحام ،المرجع السابق  ،ص .473
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" ...مهعا مكن عن أعا ،إنه ال معكن أن دؤثا العمحق بصماة أساسمج مى اماجن

الصففج ."...حيث غالبا ماتتفق األطراف المتعاقدة عمى تضمين بند من بنود الصفقة عمى
ضرورة إبرام ممحق عندما تزيد أو تخفض كمية التوريد أو يحدث تعديل بند أو بنود في الصفقة
األصمية ،وأخذ اإللتزامات الجديدة بعين اإلعتبار عند تحديد اإللتزامات المالية التي ينبغي أن

يقتضييا المتعامل المتعاقد كي يمكنو اإلستمرار في التنفيذ دون إرىاق
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المبحث الثاني :تسوية النزاعات الناشئة عن سمطة التعديل
لما كاف لمصفقات العمومية صمة بالماؿ العاـ ،وكونيا ترتب حقوؽ والتزامات أطراؼ

العقد ،فإنو الشؾ تثير منازعات سواء عمى مستوػ إبراـ العقد اإلدارؼ أو أثناء التنفيذ حيف

تصطدـ مصمحة اإلدارة مع المتعامل المتعاقد ،وىو ما أوجب وجود نظاـ قانوني يحكـ تمؾ

المنازعات(.)1

ونظ ار لألىمية الكبيرة لمصفقات العمومية ،وبالنظر لطابعيا التنموؼ فاف المشرع الجزائرؼ

قد أوالىا بنوع مف الخصوصية في بعض األحكاـ ،وذلؾ لتسريع في عممية التنمية وعدـ تعطيل
المشاريع ،وفض النزاع القائـ بيف المصمحة المتعاقدة والمتعامل وخاصة في مرحمة التنفيذ حيف
تبرز سمطات اإلدارة خالؿ ىذه المرحمة ،كسمطة التعديل في بنود العقد ،وىذا موضوعنا ليذا

الفصل ،وذلؾ بالتطرؽ لفض النزاعات القائمة بيف أطراؼ العقد و الناتجة عف سمطة اإلدارة في
تعديل الصفقة العمومية.
فخالؿ مرحمة التنفيذ تظير بشكل أكثر تمي از سمطة التعديل ،لذا ؼ

إف معظـ نزاعات

الصفقات العمومية تتركز في مرحمة التنفيذ .وضمانا لتنفيذ حسف لمصفقة المبرمة ،لـ يغفل المشرع
عف مسالة تسوية النزاعات الناتجة عف عممية التنفيذ ،بما تتضمنيا مف إمتيازات و سمطات خاصة
سمطة اإلدارة في تعديل بنود العقد ،بحيث كرسيا في آليتيف أساسيتيف كذلؾ ىما التسوية الودية
والتسوية القضائية ،واعتبار األخيرة كوسيمة لمرقابة عمى سمطات وامتيازات المصمحة تجاه المتعامل
المتعاقد.

وبالرجوع إلى أحكاـ قانوف تنظيـ الصفقات العمومية في

المادة 115

()2

مف المرسوـ

الرئاسي رقـ  236-10فقد كرست ىذه المادة آليتيف لحل النزاعات الناتجة عف تنفيذ الصفقة
العمومية ،وىذا ما سنتطرؽ إليو خالؿ ىذا المبحث وىذا بالتطرؽ إلى مطمبيف:
المطمب األوؿ :التسوية الودية لمنزاع.
المطمب الثاني :التسوية القضائية.

( )1د /عمار بوضياؼ ،المرجع السابق ،ص .185
( )2أنظر نص المادة  115مف المرسوـ  236-10المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية.
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المطمب األول  :التسوية الودية لمنزاع

حرصا مف المشرع الجزائرؼ عمى حل جميع اإلشكاالت المتعمقة بتنفيذ الصفقة العمومية و

خاصة خالؿ استعماؿ اإلدارة لسمطاتيا اإلستثنائية في الصفقة العمومية ،فقد وضع آليات لفض

مختمف النزاعات و تسويتيا بالتراضي أوال دوف المجوء إلى التسوية القضائية .

وىذا ما نصت عميو أحكاـ المادة  115في المرسوـ الرئاسي رقـ  236/10عمى أنو" :

تسوى النزاعات التي تط أر عند تنفيذ الصفقة في إطار األحكام التشريعية و التنظيمية المعمول

بيا ،غير أنو يجب عمى المصمحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق ىذه األحكام ،أن تبحث عن
حل ودي لمنزاعات التي تط أر عند تنفيذ صفقاتيا…".

ومف خالؿ نص المادة يتضح لنا و يبدو جميا أف قانوف الصفقات العمومية قد أرسى

قاعدة الحل الودؼ الرضائي لمنزاع الناتج عف التنفيذ وبما فييا النزاعات الناتجة عف سمطة اإلدارة

في تعديل الصفقة العمومية ،وىذا تفاديا لفكرة المجوء إلى القضاء اإلدارؼ الذؼ يكمف أطرافو طوؿ

اإلجراءات وثقميا و تعطيل المشاريع التنموية .كما نص المشرع عمى ضرورة رفع الطعوف أو

التظممات قبل كل مقاضاة أماـ العدالة ( ،)1عمى إعتبار أف ىذه التظممات ترفع مف قبل المتعامميف
المتعاقديف بشأف المنازعات الناتجة عف تنفيذ الصفقة

()2

وباألخص سمطة التعديل.

وأىـ آليات فض النزاعات القائمة التي قد تظير بيف المتعامل المتعاقد أو المستثمر وبيف
الدولة بمناسبة تنفيذ العقود آلية التحكيـ كآلية لفض النزاعات التي قد تنشأ خاصة عند تنفيذ

الصفقة العمومية سواء عمى المستوػ المحمي أو الدولي

( .)3وعمى إعتبار التحكيـ كغيره مف

الوسائل المستحدثة في القوانيف لتسوية النزاعات بالطرؽ الودية عمى غرار الصمح و الوساطة غير

أف المشرع أدرجو ضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في نص

سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى :الفرع األوؿ :ضوابط التسوية الودية لمنزاع.

المادة  .)4(1006وعميو

الفرع الثاني :التحكيـ كآلية لفض نزاعات تعديل الصفقة العمومية
( )1أنظر الفقرة الرابعة مف نص المادة  115مف المرسوـ  236-10المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية.

سف  ،2004ص .122
كمي الحقوؽ ،جامعة بسكرة ،ة
()2عبد الوىاب عالؽ ،الرقابة عمى الصفقات العمومية ،مذكرة ماجستير ،ة
( )3إبراىيـ بف مدخف ،ضماف اإلستثمار األجنبي الخاص ومنازعاتو ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ جامعة عنابة ،سنة
ص .178

( )4أنظر نص المادة  1006مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية رقـ  08-09المؤرخ في  25فبراير.2008
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الفرع األول :ضوابط التسوية الودية
عند نشوء المنازعة وفي أؼ مرحمة مف مراحل الصفقة العمومية وقبل المجوء إلى الجيات
القضائية المعنية لفض النزاع القائـ ،إشترط المشرع عمى أطراؼ العقد المجوء إلى الحل الودؼ
لمنزاع الذؼ يط أر عند تنفيذ الصفقة ،وذلؾ عبر كافة النصوص المنظمة لموضوع الصفقة العمومية

و خاصة فيما يتعمق بإمتيازات اإلدارة في تنفيذ الصفقة ( ،)1وألزـ المصمحة المتعاقدة عمى ضرورة
إيجاد تسوية ودية لمنزاع القائـ بشأف سمطة اإلدارة في تعديل بند أو عدة بنود لمصفقة كمما سمح

الحل بما يأتي(:)2

 إيجاد التوازف التكاليف المترتبة عمى كل مف الطرفيف. التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. -الحصوؿ عمى تسوية نيائية أسرع و بأقل التكاليف.

وكما سنحاوؿ إبراز الطابع القانوني لمطعوف أو التظممات المرفوعة مف قبل المتعامميف

المتعاقديف بشأف تعديل بند أو عدة بنود في الصفقة األصمية.
أوال :طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي 236 -10
 -لتطبيق الحموؿ الودية يجب مراعاة األتي:

 _01إعادة التوازن المالي لمتكاليف المترتبة عمى كل من الطرفين  :يتعرض المتعامل المتعاقد
أثناء تنفيذ العقد لتدخل اإلدارة التي تممؾ زيادة إلتزاماتو أو إنقاصيا ،ولما كانت إلتزامات

المتعاقد تتسـ بالمرونة ،فإنو مف الضرورؼ إضفاء ىذه الصفة عمى حقوقو المستمدة مف العقد
أيضا ،نظ ار لمعالقة الوثيقة بيف إلتزامات المتعاقد وحقوقو ،ومادامت اإللتزامات قابمة لمزيادة أو
( )1في ظل األمر كانت ميمة التسوية منوطة بمجنة الصفقات العمومية ،ىي لجنة و ازرية تحدث لدػ كل و ازرة ميمتيا البحث
عف تسوية ودية لمنزاعات ضمف أحكاـ المادة  152مف األمر ،وتقابمو المادة  101مف المرسوـ  ،145-82والمادة  99مف المرسوـ
التنفيذؼ  ،434-91بخصوص التطور التشريعي لمحل الودؼ راجع:

 -خضرؼ حمزة ،منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائرؼ ،مذكرة ماجستير ،جامعة بسكرة ،سنة

ومابعدىا.
 عالؽ عبد الوىاب ،مذكرة ماجستير ،ص  120ومابعدىا.( )2أنظر نص المادة  115مف المرسوـ الرئاسي  236-10المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية.
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النقصاف فيجب أف يكوف ىذا ىو الشأف لمحقوؽ المقابمة لو وىو ما يعرؼ بفكرة التوازف المالي
لمعقد.

و رجوعا لتشريع الصفقات العمومية وفق المرسوـ  ،236 -10نجد أف المشرع الجزائرؼ

قد جعل المصدر التشريعي لمتوازف المالي لمصفقة العمومية في المادة  115مف نفس المرسوـ

حيث ذكرت أنو " :تسوى النزاعات التي تط أر عند تنفيذ الصفقة في إطار األحكام التشريعية
التنظيمية المعمول بيا .

غير أنو يجب عمى المصمحة المتعاقدة ،دون المساس بتطبيق ىذه األحكام ،أن تبحث عن حل

ودي لمنزاعات التي تط أر صفقاتيا كمما سمح ىذا الحل بما يأتي:

 -إيجاد التوازن لمتكاليف المترتبة عمى كل من الطرفين"...

واستقراءا ليذا النص التشريعي ،نجد أف المشرع الجزائرؼ قد فرض في إطار التسوية

الودية أف تبحث اإلدارة المتعاقدة عف حل بإمكانو أف يحسـ األمر وديا دوف أف ترىقو بالمجوء إلى

القضاء لممطالبة بحقو في التوازف المالي بيف التكاليف المترتبة عمى كل مف الطرفيف كمما حدث
إختالؿ لو.
كما أف عميمة إيراـ الممحق بيف المصمحة المتعاقدة و بيف المتعامل المتعاقد تيدؼ إلى
تحقيق التسوية الودية في حالة تفاقـ األعياء المترتبة عمى المتعامل المتعاقد في حالة ما إتخدت

اإلدارة إجراءات أو تدابير مف شأنيا الزيادة أو التخفيض في حجـ األداءات أو إنقاصيا أو تعديل
بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة األصمية ،ووجب إدخاؿ ىذه التعديالت ضمف الممحق وذلؾ

عمى سبيل اإللزاـ و حسب مانصت عميو أحكاـ المادة  103مف المرسوـ الرئاسي  ،236-10دوف
المساس بالشروط اإلقتصادية لمصفقة.
وقد نصت المادة  105مف المرسوـ الرئاسي عمى أنو:
" ال يمكن إبرام الممحق و عرضو عمى ىيئة الرقابة الخارجية لمصفقات المختصة ،إال في

حدود أجال التنفيذ التعاقدية.

غير أن ىذا الحكم ال يطبق في الحاالت األتية:

أ -عندما يكون الممحق في مفيوم المادة  103أعاله بتقديم األثر المالي ويتعمق بإدخال و/أو
تعديل بند تعاقدي أو أكثر ،غير البنود المتعمقة بآجال التنفيذ
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ب -إذا ترتب عمى أسباب إستثنائية ،وغير متوقفة ،وخارجة عن إرادة الطرفين ،إختالل التوازن
اإلقتصادي لمعقد اختالال معتب ار و/أو أدى إلى تأخير األجل التعاقدي األصمي"...
ووقوفا منا أحكاـ نص المادة فإنو ال يمكف إبراـ الممحق و عرضو عمى ىيئة الرقابة
الخارجي لمصفقات المختصة إال في حدود أجاؿ التنفيذ التعاقدية ،فإنو إستثناءا يمكف أف يبرـ

الممحق خارج الحاالت السابقة عندما يكوف عديـ األثر المالي ويتعمق بإدخاؿ أو تعديل بند تعاقدؼ
أو عدة بنود بإستثناء البنود المتعمقة بآجاؿ التنفيذ.
وعميو فإف إبراـ الممحق بيف المصمحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد يعتبر كتأطير لسمطة

()1

التعديل

في إطار التدابير التي تتخذىا المصمحة المتعاقدة بإدخاؿ أو تعديل بند تعاقدؼ او

أكثر ،والتي تتوافر فييا شروط تطبيق فعل األمير ،يمكف أف تساىـ في إعادة التوازف المالي

لمصفقة العمومية وديا دوف المجوء إلى الجيات القضائية مف طرؼ المتعامل المتعاقد إلعادة ذلؾ

التوازف.

 _02التوصل إلى إسراع إنجاز لموضوع الصفقة  :فقد ألحت المادة  115عمى ضرورة إعطاء
عامل الزمف عنصر ميـ في الصفقة ،و ىذا ما يحتـ عمى جميع أطراؼ النزاع التوصل إلى حل
ودؼ في أقرب اآلجاؿ ،ضمف إتفاؽ مكتوب رسمي ،و كاف ذلؾ أنفع بالنسبة لزمف تنفيذ

الصفقة(.)2

 _03البحث عن تسوية نيائية في أقرب اآلجال وبأقل التكاليف :

وىذا ألىمية الزمف في تنفيذ

الصفقة العمومية ،وذلؾ تفاديا لزعزعة استم اررية الصفقة ،حيث فرض المشرع إيجاد حل ودؼ وفي
أسرع وقت بما يضمف مواصمة العمل ،وتنفيذ الصفقة في آجاليا و إذا لـ يتـ حل النزاع وديا فانو

يتـ المجوء إلى التسوية القضائية.
وقد فرض المشرع قبل المجوء إلى القضاء رفع طعف أماـ المجنة الوطنية لمصفقات وىو
ماأكدتو نص المادة  115مف المرسوـ  .236-10كأنما أراد المشرع البحث عف حل ودؼ خارج
اإلطار القضائي لتفادؼ األضرار التي تنجـ عنو بالنسبة لجميع أطراؼ الصفقة (.)3

( )1بوشكيوة عثماف ،المذكرة السابقة ،ص .112
( )2د /عمار بوضياؼ ،المرجع السابق ،ص .189
( )3د/عمار بوضياؼ ،المرجع السابق ،ص .189
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ىذا فضال عمى أف النزاع يعرض عمى المجنة الوطنية المتخصصة ( ،)1والتي نصت عمييا

أحكاـ المادة  115مف المرسوـ الرئاسي ،زيادة عمى ذلؾ تقوـ المجاف الوطنية بدراسة الطعوف التي

يرفعيا المتعامموف المتعاقدوف قبل أؼ دعوػ قضائية ،بشأف النزاعات المترتبة عف سمطة تعديل
التعديل(.)2

لذلؾ فإف النزاع أحيل و عرض عمى لجاف متخصصة ،تضـ كفاءات وخبرات عالية ،تضـ
ممثميف عف بعض الو ازرات و القطاعات الحيوية ،تؤىميا إلى إيجاد حموؿ لمنزاع القائـ وديا.
و بموجب المادة  115فقد فرض المشرع عمى المجاف الوطنية المتخصصة أف تحسـ

النزاع المفروض عمييا في مدة  30يوما بدءا مف إيداع الطعف أو التظمـ ( ،)3وىو ما يعني أف
المشرع فرض قيد زمني عمى المجنة الوطنية لمصفقات العمومية مف اجل عقد إجتماعيا لمعرفة
مصير الطعف.
ثانيا :التظمم في النزاعات الناشئة عن سمطة التعديل
يعد التظمـ وسيمة ناجعة لحل الخالفات مع اإلدارة بعيدا عف القضاء ألنو يمنح اإلدارة
الخيار بيف وقوفيا أماـ القضاء بصفتيا مدعي عمييا ،ومايكمفيا مف نفقات إضافية يستدعييا

المجوء إلى الجيات القضائية).(4

فالتظمـ اإلدارؼ يساعد عمى تدارؾ جميع اليفوات و األخطاء مف قبل اإلدارة مف جراء

إستعماؿ إلمتيازاتيا اإلستثنائية في تنفيذ الصفقة العمومية ومف بينيا سمطة التعديل.

ويعرؼ عمى أنو" :الطعف الذؼ يقدمو ذوؼ الشأف و المصمحة مف اإلفراد إلى الرئيس

اإلدارؼ لمشخص أو لمييئة مصدرة القرار موضوع التظمـ و الطعف يشكوف فيو القرار و السمطة

( )1أستحدثت المجاف الوطنية المتخصصة بموجب المادة

 142مف المرسوـ الرئاسي  ،236 -10وأصبحت بموجبيا المجنة

الوطنية لصفقات األشغاؿ ،المجنة الوطنية لصفقات الموازـ ،المجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات.

-لتفصيل أكثر حوؿ تشكيمة المجاف الوطنية لمصفقات راجع :د /عمار بوضياؼ ،المرجع نفسو ،ص .171

( )2أنظر نص المادة  149مف المرسوـ  236-10التضمف تنظيـ الصفقات العمومية.
( )3أنظر الفقرة  04مف نص المادة  115مف المرسوـ .236 -10

( )4موسى نورة ،التظمـ اإلدارؼ المسبق والصمح في المنازعات اإلدارية ،مذكرة ماجستير ،جامعة تبسة ،2005 ،ص .83
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اإلدارية التي أصدرتو و يطمبوف فيو بإلغاء أو تعديل أو سحب القرار ،حيث يصبح مشروعا أؼ

مطابقا لمقانوف أو الموائح العامة و متالئما مع مبادغ المرافق العامة و الوظيفة اإلدارية" (.)1

لقد نص المشرع الجزائرؼ عمى التظمـ في المادة  829مف قانوف اإلجراءات المدنية و

اإلدارية ( .)2وذلؾ بجواز رفع تقديـ التظمـ إلى الجية اإلدارية المعنية مصدرة القرار ،كما جعمو

ؼ ،ويكوف في األجاؿ المنصوص عمييا في المادة  829مف قانوف اإلجراءات المدنية(.)3
إختيار ا
 _01التظمم في تنظيم الصفقات العمومية .236-10
تنص المادة  115مف المرسوـ  236-10عمى أف..." :يمكن لممعامل المتعاقد أن يرفع
طعنا ،قبل كل مقاضاة أمام العدالة ،أمام المجنة الوطنية لمصفقات المختصة التي تصدر مقر ار

في ىذا الشأن خالل ثالثين ( )30يوما من تاريخ إيداع التظمم

يسري ىذا المقرر عمى المصمحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة الرقابة الخارجية

القبمية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم  314-91المؤرخ في  28صفر

عام  1412الموافق 7سبتمبر  1991والمتعمق بإجراء تسخير األمرين بالصرف لممحاسبين
العموميين"

واستقراءا لنص المادة و فيما يتعمق بالنزاعات التي تترتب عف إعماؿ المصمحة المتعاقدة
لسمطتيا في تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة األصمية و عدـ التوصل إلى حل إلعادة

التوازف المالي لمصفقة مف جراء التدابير و اإلجراءات التي إتخذتيا اإلدارة في إطار فعل األمير.
واف لـ يحدث اإلتفاؽ بيف طرفي النزاع وحسمو وديا فإف المشرع كفل المتعامل المتعاقد أحقية
المجوء إلى التسوية القضائية.
( )1موسى نورة ،المذكرة نفسيا و الصفحة سابقا.

( )2لـ يعد التظمـ شرطا إلزاميا لقبوؿ دعوػ اإللغاء ،وانما أصبح جوازيا و إختياريا.

أنظر نص المادة  830مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية رقـ  09-08المؤرخ في  25فبراير .2008

 -لقد كاف قانوف اإلجراءات المدنية لدػ إصداره سنة

 ،1966يشترط لقبوؿ جميع الطعوف باإللغاء ،سواء تمؾ المقامة أماـ

الغرؼ اإلدارية بالمجالس القضائية ،أو الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا ( مجمس الدولة حاليا ).

 -لمزيد مف التفصيل حوؿ التطور التشريعي لمطعف اإلدارؼ المسبق في الجزائر راجع:

د /دمحم الصغير بعمي ،الوسيط في المنازعات اإلدارية ،دار العموـ لمنشر و التوزيع ،عنابة ،سنة  ،2003ص .172

( )3نصت المادة  829عمى أنو " :يحدد أجل الطعف أماـ المحكمة اإلدارية بأربعة (  )04أشير ،يسرؼ مف تاريخ التبميغ الشخصي
بنسخة مف القرار اإلدارؼ الفردؼ ،أو مف تاريخ نشر القرار اإلدارؼ الجماعي أو التنظيمي".
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غير أنو فرض قبل كل مقاضاة رفع طعف أماـ المجاف الوطنية المتخصصة لمصفقات،
وىذا بغرض حل المشاكل التي تط أر لدػ تعديل بنود الصفقة ،خاصة في حالة عدـ اإلتفاؽ عمى
التسوية التعاقدية في إطار إبراـ الممحق المتعمق بالزيادة أو النقصاف في الخدمات أو تعديل بند أو

عدة بنود تعاقدية ،عمى إعتبار أف الممحق كوسيمة إلعادة التوازف المالي لمصفقة في حالة إختاللو
جراء فعل األمير.

وقد فرض المشرع عمى المجنة الوطنية المختصة أف تحسـ في نزاع العروض عمييا خالؿ
مدة  30يوما بدءا مف تاريخ إيداع التظمـ ،وىذا محاولة مف المشرع أف يمزـ المجنة الوطنية
بضرورة الخروج بحل ودؼ يرضي المتعاقد مع اإلدارة ،وقبل لجوء ىذا األخير إلى التسوية
القضائية.

ويسرؼ ىذا المقرر عمى المصمحة المتعاقدة بغض النظر عف غياب تأشيرة ىيئة الرقابة

الخارجية القبمية ،ومف ىنا يتضح جميا حرص المشرع عمى إيجاد حل ودؼ قبل المجوء إلى القضاء
كما ورد في القرار الصادر بتاريخ

 1985/11/9في قضية (ش ،ذ ،ـ ،س) ضد وزير الرؼ،

ووالي والية الجزائر ،إذ جاء فيو" :مف المقرر قانونا أف عرض المنازعات التي تنشأ عف تنفيذ

صفقات عمومية عمى المجنة اإلستشارية المنصوص عمييا في قانوف الصفقات العمومية مف أجل

إيجاد تسوية ودية كيذه المنازعة ىو إجراء يتـ وجوبا قبل رفع الدعوػ القضائية"...

( .)1وأيضا

قرار مجمس الدولة بتاريخ  2004/06/15قضية بغدادؼ ضد مدير التربية لوالية بشار ممف رقـ
 ،012585فيرس  ،344قرار غير منشور ،إعتبر الطعف فيو أماـ المجنة المختصة إجراءا جوىريا
يتوقف عيو قبوؿ الدعوػ شكال(.)2

ويجب ىنا تسجيل الغموض الذؼ يكتنف المادة

 115مف المرسوـ الرئاسي رقـ

 ، )3(236/10فالنص وردت فيو عبارة  ":يمكن لممتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا قبل كل مقضاة "
( )1أنظر قرار المجمس األعمى ،الغرفة اإلدارية ،الصادر بتاريخ
العدد ،2سنة  ،1990ص 175ومايمييا.

 ،1985/11/9ممف رقـ  ،43731منشور بالمجمة القضائية،

( )2د/عمار بوضياؼ ،المرجع السابق ،ص .191
( )3وىي المالحظة التي سجميا الدكتور دمحم الصغير بعمي ،الوسيط في المنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ،ص .248
ونفس الشيء الدكتور عمار بوضياؼ ،المرجع نفسو  ،ص .190
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و عبارة " يمكن " ىنا تفيد الجواز ال الوجوب ،بمعنى أف إجراء الطعف أماـ المجنة الوطنية
لمصفقات المختصة صار اختياريا ،وىذا ما يوصمنا إلى نتيجة مفادىا انو بإمكاف المتعامل
المتػعاقد إجراء الطعف و رفع دعواه أماـ الجية القضػائية المختصة.
وعند آخر فقرة مف المادة  ": 115قبل كل مقضاة أمام العدالة  " ...و تفيد ىذه الجممة

اإللزاـ بمعنى قبل المجوء إلى رفع الدعوػ اإلدارية وجب رفع تظمـ أماـ المجنة الوطنية لمصفقات.

مما يدؿ عمى أف نص المادة في صياغتيا التي لـ ترؽ إلى المستوػ المطموب ،عمى مستوػ

الصياغة في جواز رفع الطعف ،وفي نفس الوقت اإللزاـ قبل المجوء إلى القضاء بوجوب رفع التظمـ

أماـ المجنة الوطنية لمصفقات العمومية المختصة ،وحتى خالؿ التعديل األخير لقانوف تنظيـ
الصفقات العمومية أبقى المشرع عمى نفس الصياغة.
وميما يكف مف أمر فإننا نرجح رأؼ أستاذنا الدكتور عمار بوضياؼ بضرورة إعادة

صياغة نص المػادة و ذلؾ بتبياف وجوب رفع الطعف و ذلؾ لمباشرة رفع الدعوػ اإلدارية ،وأف أؼ

إغفاؿ ليذا الطعف يؤدؼ إلى رفض الدعوػ.

 _02في دفتر الشروط المطبق عمى صفقات اإلشغال العامة
بالرجوع إلى أحكاـ نصوص دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات األشغاؿ
العامة المطبقة لسنة  ،1964الحظنا وجود نص قانوني يجيز لممتعامل المتعاقد تقديـ مالحظات
مكتوبة ،مبررة في شكل تظمـ ضد األمر المصمحي المتعمق بالتعديالت المنحمة عمى األشغاؿ في
ميمة عشرة أياـ تحت طائمة السقوط لفوات الميعاد.
وحيث نصت الفقرة  7مف المادة  12ومف دفتر الشروط اإلدارية العامة عمى أنو ":عندما
يرتئي المػقاوؿ بأف مقتضيات أمر المصمحة تتجاوز إلتزاماتو المتعاقد عمييا بالصفقة ،فيجب عميو

طائمة الفسخ ،تقديـ مالحظة خطية ومعممة األسباب إلى ميندس الدائرة أو الميندس المعمارؼ

خالؿ  10أياـ ،أف مطالبة المػقاوؿ تمؾ ال تتيح لو توقيف تنفيذ أمر المصمحة إال إذا أمر بخالؼ
ذلؾ ميندس الدائرة أو ميندس معمارؼ".

وكمػا ذكرنا سابقا في دراسة األمر المصمحي و اآلثار المػترتبة عمييا فإف لممقػاوؿ أف يقبل
األمر
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و قرار التعديل ،وتوقيعو باالستالـ دوف تحفع ،أو أف يرفض المقاوؿ األمر الخاص بالتعديالت
بسبب تجاوز إلتزاماتو التعاقدية.
ولقد نظـ دفتر الشروط اإلدارية العامة اإلجراءات الخاصة باالعتراض األمر المصمحي،
ونص عمى ميعاد عشرة أياـ تحت طائمة السقوط في اإلعتراض .وأيا ما كاف األمر ،فإف التظمـ
عمى األمر المصمحي ال يوقف تنفيذ قرار التعديل حسب نص الفقرة  7مف المادة .12

ومما سبق ذكره نرػ أىمية التسوية الودية في فض النزاعات تنفيذ الصفقة العمومية،

وحرص المشرع عمى تجسيد ىذه اآللية قبل المجوء إلى التسوية القضائية و ذلؾ مف خالؿ تشريع
الصفقات العمومية.
الفرع الثاني :التحكيم كآلية لفض نزاعات تعديل الصفقة العمومية
إف شرط وجود التحكيـ ضمف إشتراطات العقود اإلدارية ،كعقود اإلستثمار ليس باألمر

الحديث ،ألنو منذ بداية القرف العشريف ومع غياب تشريعات وطنية خاصة باإلستثمار أو بإستغالؿ
الثروات الطبيعية لمبالد عممت عقود اإلمتياز البترولية و كذلؾ عقود األشغاؿ العامة عمى قبوؿ

شرط التحكيـ لفض النزاعات بشأف تنفيذ أؼ صفقة(.)1

وموازاة مع التزامات الدولة مع الخارج وكذا إلضفاء أكثر مرونة لتجاوز الخالفات التي

مف شانيا أف تمس بمبدأ الشفافية في اإلجراءات و الحق في ممارسة كل طرؽ الطعف و التسوية،
فقد أجاز المشرع المجوء إلى التحكيـ كآلية لتسوية النزاع بالنسبة لألشخاص المعنوية اليامة أصبح

التحكيـ كغيره مف الوسائل المستحدثة في القوانيف لتسوية النزاعات بالطرؽ الودية مثل الصمح
والوساطة ،حيث تـ إدراجو ضمف آليات التسوية.

وبدوره المشرع الجزائرؼ إقتصر في الفقرة األخيرة مف المادة  1006مف قانوف اإلجراءات

المدنية
عمى أنو ..." :وال يجوز لألشخاص المعنوية العامة أن تطمب التحكيم ،ماعدا في عالقاتيا
اإلقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية".

( )1بف مدخف إبراىيـ ،الرسالة السابقة ،ص.197
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مما يؤكد عمى جواز التحكيـ بالنسبة لألشخاص المعنوية العامة في عالقاتيا اإلقتصادية
الدولية أو في إطار الصفقات العمومية فقط ،واف كانت اإلباحة ليذه األخيرة أم ار جديدا.
أوال :ماىية التحكيم

في الغالب يرفع أطراؼ النزاع في النزاعات الناشئة عف تنفيذ العقد و باألخص سمطة

التعديل وما يتعمق بيا مف نزاعات حوؿ السعر أو الزيادات في األشغاؿ أماـ المحاكـ ،باعتبارىا
الجيات القضائية المؤىمة لمفصل في منازعات األفراد.

ومع ىذا يمكف لمخصوـ أف يمجؤوا إلى التحكيـ كطريقة ودية لتسوية النزاع في حقوؽ ليـ

مطمق التصرؼ فييا و في ىذه الحالة عمييـ أف يطرحوا النزاع بشاف تنفيذ الصفقة عمى محكميف

ليـ السمعة و النزاىة و المؤىالت الفنية( .)1لذلؾ سنعرج عمى تعريف التحكيـ وصوره.

 _01تعريف التحكيم :مف قبيل أف التعريف التشريعي يعمو التعريفات األخرػ ،سنقدـ التعريف
التشريعي ثـ نتبعو بالتعريف الفقيي.

أ -التعريف التشريعي :نظـ المشرع الجزائرؼ مختمف أحكاـ التحكيـ ضمف الباب الثاني مف
الفصل األوؿ مف قانوف اإلجراءات المدنية( ،)2بمقتضى المواد مف  1006إلى 1065

وعرؼ المشرع الجزائرؼ التحكيـ حسب المادة  1007أف " شرط التحكيـ ىو اإلتفاؽ الذؼ

يمتزـ بموجبو اإلطراؼ في عقد متصل بحقوؽ متاحة بمفيوـ المادة  1006أعاله ،لعرض النزاعات
التي قد تثار بشأف ىذا العقد عمى التحكيـ" .
ب -التعريف الفقـيي :يعرؼ التحكيـ بأنو :عقد بمقتضاه يتفق شخصاف أو أكثر عمى إحالة نزاع
بينيما أو ما ينشا بينيما مف نزاع بشأف تنفيذ العقد ،عمى محكميف لمفصل فيو ،بدال مف المجوء إلى

القضاء اإلدارؼ(.)3

ويعرفو بعض الفقياء عمى أنو" :ىو إتفاؽ بيف طرفي عالقة قانونية عقدية كانت أو غير

عقدية عمى تسوية ما ينشأ بصدد تمؾ العالقة مف منازعات التحكيـ و ىذا اإلتفاؽ يمكف أف يكوف
( )1خضرؼ حمزة ،المذكرة السابقة ،ص72

( )2قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية  ،رقـ  ،08-09المؤرخ في  25فبراير .2008

( )3د /لعشب محفوظ ،الوجي ز في القانوف االقتصادؼ ،النظرؼ ة العامة وتطبيقاتيا في الجزائر ،ديواف المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،سنة  ،1993ص .277
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سابقا أو تاليا لمنزاع .وال يجوزاإلتفاؽ عمى التحكيـ إال لمشخص الطبيعي أو االعتبارؼ الذؼ يممؾ

حق التصرؼ في حقوقو ،كما ال يجوزاإلتفاؽ عميو في المسائل التي ال يجيز القانوف الصمح
فييا…"(.)1

وكما عرفو الفقيو جوف روبرت عمى أنو " :نوع في العدالة الخاصة التي يمكف أف ينجر عنيا

نزع الخالفات في والية القضاء العاـ في الدولة إلى مجموعة أشخاص أو ىيئات خصو بيذه

الميمة "(.)2

 _02صور التحكيم :والتحكيـ يشمل صورتيف لفض النزاعات القائمة (:)3
أ_ مشارطة التحكيم  :أؼ اإلتفاؽ الذؼ يبرمو األفراد ،فضال عف العقد األصمي مف أجل المجوء
إلى التحكيـ في صدد نزاع نشب فعال بينيما.
ب_ شـرط التحكيم  :ىو نص وارد ضمف نصوص العقد اإلدارؼ ،يقر ر المجوء إلى آلية التحكيـ
كآلية لتسوية النزاع القائمة حوؿ العقد أو تنفيذه.

ثانيا :مدى مشروعية المجوء إلى التحكيم لفض نزاعات تنفيذ الصفقة العمومية
أقر المشرع بجواز المجوء إلى التحكيـ في المرسوـ التشريعي رقـ

نص المادة األولى والتي أجازت لكل شخص طمب التحكيـ في الحقوؽ

 .)4(09/93وذلؾ في
التي لو مطمق التصرؼ

فييا ،وأبعدت التحكيـ مسائل النفقة والميراث والحقوؽ المتعمقة بالمسكف ،وال سيما المسائل المتعمقة

بالنظاـ العاـ أو حالة األشخاص

وأىميتيـ .وكما أف المشرع لـ يجيز لمدولة وال األشخاص

بالنسب لعالقات الشركات الوطنية و المؤسسات
ة
االعتبارييف العامة طمب طمب التحكيـ ،وال يجوز
العامة فيما بينيا طمب التحكيـ إال في النزاعات المتعمقة بحقوقيا المالية ،أو الناجمة عف تنفيذ
التوريد أو األشغاؿ أو الخدمات.

( )1د /عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،المرجع السابق ،ص .354
( )2عالؽ عبد الوىاب ،المذكرة السابقة ،ص .150

( )3نويرؼ سعاد ،النظاـ القانوني لعقود المؤسسات العمومية االقتصادية في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة
عنابة ،سنة  ،1999ص .96
( )4المرسوـ التشريعي رقـ  09/93المؤرخ في  27أفريل  ،1993المعدؿ المتمـ لألمر رقـ  154/66المؤرخ في  08جواف 1966
والمتضمف قانوف اإلجراءات المدنية ،جريدة الرسمية عدد  ،27الصادرة في .1993/04/27
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وجاءت التعديالت المختمفة لقانوف الصفقات العمومية متذبذبة ،حيث أباحت المادة  07مف

التعديل  09/74لقانوف الصفقات العمومية عمى إمكانية عدـ تطبيق التحكيـ فيما يتعمق بصفقات
التجييز ،أما المرسوـ  145/82فقد أشار في مادتو

 55إلى ضرورة تحديد القانوف الواجب

التطبيق عمى الصفقة العمومية ،وعمى ىذا النحو نصت المادة  51مف المرسوـ التنفيذ 434/91

عمى إلزامية تبياف القانوف الواجب التطبيق وشروط تسوية الخالفات في أؼ صفقة مف الصفقات

العمومية ،وىي المادة التي تتجانس مع نص المادة  50مف المرسوـ الرئاسي  250/02في فقرتيا

األخيرة(.)1

 ،)2(09-08أصبح مف الجائز التحكيـ في

لكف بصدور قانوف اإلجراءات المدنية رقـ

منازعات الصفقات العمومية ،والذؼ أحدث نقمة نوعية فيما يخص التحكيـ ،بأف أباح لألشخاص
المعنوية العامة أف تطمب إجراء التحكيـ ،بالنسبة لمنزاعات المتعمقة بتنفيذ الصفقة العمومية وخاصة
فيما يتعمق بسمطة التعديل ،وال سيما الصفقات المبرمة مع المؤسسات األجنبية ،وىذا موازاة مع
إلتزامات الدولة بالخارج وكذا إلضفاء أكثر مرونة لتجاوز الخالفات التي مف شأنيا أف تمس بمبدأ

الشفافية في اإلجراءات و الحق في ممارسة كل طرؽ الطعف و التسوية.

 _01أنـواع التحـكيم :لمتحكيـ نوعاف مف حيث القوة الممزمة أو درجة اإللزاـ ،تحكيـ إختيارؼ و
تحكيـ إجبارؼ.

أ_ التحكيم اإلختيـاري  :يكوف التحكيـ إختياريا عندما تكوف األطراؼ المتعاقدة الحرية في المجوء
إليو( ،)3سواء باإلتفاؽ العقدؼ أو باإلشتراط التحكيمي ،والغاية مف ىذا النظاـ ىو توسيع نطاؽ

االنتفاع بو .وىو الشائع في المعامالت اإلقتصادية و التجارية

المشرع اإللتجاء إلى التحكيـ لتسوية ما قد يثور مف منازعات (.)5

( .)4وتحقيقا ليذا اليدؼ أجاز

( )1عالؽ عبد الوىاب ،المذكرة السابقة ،ص .151

( )2قانوف اإلجراءات المدنية ،رقـ  ،08-09المؤرخ في  25فبراير .2008
( )3نويرؼ سعاد ،المذكرة السابقة ،ص 98

( )4لمزيد مف التفصيل حوؿ أنواع التحكيـ يرجى مراجعة:

 -د /خاالد دمحم القاضي ،موسوعة التحكيـ التجارؼ الدولي ،دار الشروؽ ،الطبعة األولى ،مصر ،سنة  ،2000ص .116

( )5أنظر نص المادة  1006مف قانوف اإلجراءات المدنية رقـ  08-09التي تنص عمى التحكيـ الداخمي و الدولي و الحقوؽ
التي يجوز التحكيـ فييا.
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ب_ التحكيم اإلجباري :وىو أف يكوف فيو اإلجبار عف طريق إختيار المحكميف ،أو الجية التي

تتولى التحكيـ ( ،)1ويترؾ لألطراؼ حرية تنظيـ اإلجراءات ( ،)2أو أف قانوف التحكيـ ىو الذؼ ينظـ
إجراءاتو ،وىذا ىو المعموؿ بو عندنا في الجزائر في جميع المنازعات المتعمقة بالحقوؽ المالية
الناجمة عف سمطات و إمتيازات اإلدارة ،سواء في عقد األشغاؿ العامة ،أو التوريد ،أو

الخدمات(.)3

 _02طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي 236-10
بالنظر إلى نص المادة  115مف تنظيـ الصفقات العمومية رقـ  236 -10وذلؾ بنصيا
عمى أنو:

تسوػ النزاعات التي تط أر عند تنفيذ الصفقة في إطار األحكاـ التشريعية و التنظيمية

المعموؿ بيا ،"...األمر الذؼ يفيـ منو أف المشرع الجزائرؼ فتح باب التحكيـ أماـ منازعات

الصفقات العمومية ،خاصة فيما يتعمق بالنزاعات المترتبة عمى إعادة التوازف المالي لمصفقة جراء
التدابير و اإلجراءات التي تتخذىا المصمحة المتعاقدة إستنادا لفعل األمير.

ففي حالة عدـ التوصل إلى حل ودؼ يقضي بإيجاد التوازف المالي لمتكاليف المترتبة عمى

كل طرؼ مف الطرفيف ( ،)4يمكف لألشخاص المعنوية العامة طمب التحكيـ في النزاعات الناجمة
عف التنفيذ طمب التحكيـ خاصة في صفقات األشغاؿ العامة أو صفقات التوريد أو صفقات

الخدمات( ،)5وحيث أنو إذا كاف النزاع بيف مؤسستيف وطنيتيف فإف السمطات الوصية ىي التي

تتولى التحكـ(.)6

( )1أنظر نصوص المواد مف  1013-1011مف القانوف .09-08
( )2نويرؼ سعاد ،المذكرة السابقة ،ص .99

( )3أنظر نص المادة  1006مف قانوف اإلجراءات المدنية رقـ  09-08المشار إليو سابقا.
( )4أنظر الفقرة األولى مف نص المادة  115مف المرسوـ .236-10

( )5أنظر نص المادة  1006مف قانوف اإلجراءات المدنية رقـ .09-08
( )6عالؽ عبد الوىاب المذكرة السابقة ،ص 153
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وعميو فإف جميع النزاعات المترتبة عنيا حقوؽ مالية بشأف تنفيذ الصفقة العمومية ،سواء

في عقد األشغاؿ العامة أو عقد التوريد ،أو الخدمات ،يمكف تسويتيا عف طريق التحكيـ (.)1

وقد يكوف المجوء إلى التحكيـ الداخمي مابيف أحد المصالح اإلدارية و المؤسسات الوطنية.

وىذا لتسوية جميع النزاعات التي تط أر عف تنفيذ الصفقة العمومية ،والتي سببيا إختالؿ في التوازف
المالي لمصفقة.

المطمب الثاني :التسوية القضائيـة لمنزاعات المترتبـة عمى سمطة التعديـل
طبقا لنص المادة  115في المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10إذا فشمت المساعي الودية في فض
النزاع ،فإف لممتعامل المتعاقد أف يمجأ إلى القضاء ،ألنو الطريق األنجع غالبا في ىذا الصدد ،وىذ ا

دوف توضيح القضاء المختص و نوع الدعوػ المرفوعة ( .)2وعميو فإننا سنتطرؽ إلى اآلتي :

الفرع األوؿ :الرقابة القضائية عمى قرار اإلدارة بتعديل الصفقة العمومية
الفرع الثاني :إختصاص القضاء الكامل بنظر منازعات سمطة التعديل
الفرع الثالث :إختصاص قضاء اإللغاء بالطعف في قرار التعديل
الفرع األول :الرقابة القضائية عمى سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية
مف الطبيعي أف تنشأ منازعات بيف المصمحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معيا في أؼ
مرحمة مف المراحل التي تمر بيا الصفقة العمومية ،منذ إجراءات اإلبراـ إلى غاية نياية التنفيذ،

وألف بعض العقود اإلدارية ال تخضع لنظاـ قانوني واحد ،فبعض العقود تطبق عمييا القانوف

الخاص ،ومنو ا ما يطبق عمييا القانوف العاـ ،ويترتب عمى ذلؾ ىو خضوع النوع األوؿ مف العقود
لمقضاء العادؼ وخضوع النوع الثاني مف العقود إلى ىيئات القضاء اإلدارؼ.

( )1أنظر نص المادة  1006مف قانوف اإلجراءات المدنية.
( )2أنظر نص المادة  115مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية.
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أوال  :تحديد اإلختصاص القضائي
وفي الجزائر تطورت التشريعات سواء المتعمقة بمنازعات العقود اإلدارية ،أو المتعمقة
بالعقود التي تبرميا المؤسسات العمومية اإلقتصادية ،وخاصة تمؾ المتعمقة بمرحمة تنفيذ العقد ،وما
يترتب بشأنيا مف نزاعات تتعمق بإمتيازات و سمطات المصمحة المتعاقدة ،وخاصة النزاعات

المرتبطة بالحقوؽ المالية لكال الطرفيف و خاصة تجاه المتعامل المتعاقد ،وىو ما سنعرج عمية في
األتي:
 _01قبل صدور قانون اإلجراءات المدنية  : 08-09وبالرجوع إلى األمر المؤرخ في  10جانفي
 1974مدد بتطبيق قانوف الصفقات العمومية ليشمل عقود التجييز لممؤسسة اإلشتراكية ،وبالتالي
خصصيا عمى كونيا عقود إدارية ،ويعني ذلؾ أف منازعاتيا ذات طبيعة إدارية ،وخاضعة

إلختصاص القضاء اإلدارؼ .ولدينا أيضا األمر رقـ  44/75المؤرخ في  17جواف  ،1975والذؼ
أخضع منازعات المؤسسة اإلشتراكية فيما بينيا إلى التحكيـ اإلجبارؼ ،حيث أوجب عمى
المؤسسات في فض نزاعاتيا ،كدرجة أولى أو نيائية التفاوض فيما بينيا ،وأما النزاعات بيف

المؤسسات و الغير ،فإنيا خاضعة لمقضاء العادؼ ( ،)1حيث يعرض النزاع بيف المؤسسة اإلشتراكية

والغير عمى المحاكـ كدرجة أولى و عمى المجالس القضائية كدرجة استئناؼ ،والمجمس األعمى
كدرجة نيائية.
ومع صدور المرسوـ  145/82حيث وجد النظاـ القانوني و أخضع كل العقود المبرمة
مف قبل المتعامل العمومي إلى ىذا المرسوـ ،حتى عقود المؤسسات االقتصادية أخضعيا لممرسوـ

باعتبارىا عقود إدارية إستنادا إلى المعيار العضوؼ لتجديد الصفقات العمومية(.)2

فجل منازعات الصفقات في ظل المرسوـ  145/82ذات طبيعة إدارية ،مف اختصاص

القضاء اإلدارؼ .وىناؾ بعض العقود تخضع لمقضاء العادؼ(.)3

( )1أنظر نص المادة  7مف األمر رقـ في  44/75المؤرخ .1975/06/17
( )2أنظر نص المادة  05مف المرسوـ رقـ  145/82المتعمق بالصفقات التي يبرميا المتعامل العمومي.

( )3أنظر نص المادة  08مف المرسوـ رقـ .145/82
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ومع ظيور قوانيف اإلصالحات االقتصادية خالؿ فترة الثمانينات ،السيما قانوف

01/88

فأضحت المؤسسات العمومية االقتصادية غير خاضعة لقانوف الصفقات العمومية و منازعاتيا لـ

تعد خاضعة لمقضاء اإلدارؼ وانما لمقضاء العادؼ و القانوف الواجب التطبيق ىو القانوف الخاص.

إال أنو بالنظر لنص المادة  56مف قانوف  01/88إستبعدت مف إختصاص المحاكـ العادية،

المنازعات المتعمقة بعقود المؤسسات العمومية اإلقتصادية و ذلؾ بصدد تنفيذ العقود وما تمتاز بو
مف سمطات تجاه المتعامل المتعاقد :
 سمطة التعديل أو التغيير. سمطة الفسخ األحادية الجانب. -سمطة المراقبة التي تسمح لممؤسسة العمومية االقتصادية لتنفيذ الصفقة.

 أولوية التقدـ و إلزامية الدعوػ التمقائية التي تخوؿ المؤسسة العمومية االقتصادية . -حق النطق ،و تنفيذ العقوبة دوف أف تمجأ إلى القضاء.

وقد نصت الفقرة  02مف المادة  56السالفة الذكر أنو " :تخضع المنازعة المتعمقة بيذا المجاؿ
لمقواعد المطبقة عمى اإلدارة ،"...والمنازعات المذكورة بشأف السمطات الممنوحة لإلدارة تجاه
المتعامل المتعاقد كسمطة التعديل موضوع الدراسة أخضعيا المشرع لمقضاء اإلدارؼ.

 _02في قانون اإلجراءات المدنية  :08-09إف منازعات الصفقة العمومية ىي مف إختصاص

القضاء اإلدارؼ سواء فيما يتعمق بإعدادىا و تكوينيا وكذا تنفيذىا وحتى في حالة فسخيا ،وىذا ما

تأكد مف خالؿ قرار محكمة التنازع الصادر بتاريخ  ،2000/05/08وقضاء المحكمة العميا(الغرفة
اإلدارية سابقا) فقد ورد في قرارىا الصادر بتاريخ  1990/01/13في قضية (ب.ـ.ب) ضد وزير
المالية و والي والية مسيمة "...حيث أنو نتيجة لذلؾ فإف إخالؿ أحد طرفي الصفقة ال يمكف أف
يعاقب عميو إال مف قبل القاضي الطبيعي لإلدارة خاصة في ىذه الحاالت" (.)1

ومف ثـ فإف القضاء المختص في النظر في المنازعات الناشئة في مرحمة تنفيذ الصفقات

العمومية ىو القضاء اإلدارؼ كذلؾ ،ولقد تبنى المشرع أيضا في نص المادة

 800مف قانوف

اإلجراءات المدنية و اإلدارية كأصل عاـ المعيار العضوؼ لفصل إختصاص جية القضاء اإلدارؼ

( )1شييوب مسعود ،المبادغ العامة لممنازعات اإلدارية ،الجزء الثالث ،نظرية اإلختصاص ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر
 ،1998ص .398
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عف القضاء العادؼ ،فنصت المادة  800عمى " :المحاكم اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في
المنازعات اإلدارية .

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو
الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا"...

وىكذا قضت المادة  800المذكورة في طبيعة المؤسسة العمومية ،واشترطت أف تكوف ذات

صبغة عمومية إدارية بما يعني أف القاضي اإلدارؼ يقضي بعدـ اإلختصاص في حاؿ عرضت

منازعة أمامو تتعمق بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارؼ و ىذا ما أكده مجمس الدولة
في كثير مف ق ارراتو.
ففي قرار لو صدر بتاريخ  2002/05/24ممحق رقـ  05147الوكالة الوطنية لمسدود ضد
شركة لحميد أنترناسيوناؿ أعتبر مجمس الدولة الوكالة الوطنية لمسدود مؤسسة عمومية ذات طابع

تجارؼ فأخر عدـ اختصاصو وبني ق ارره عمى المادة  07مف قانوف اإلجراءات المدنية سابقا(.)1
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنزاعا ت التي يكوف فييا دواويف الترقية والتسيير العقارؼ ،بصفتيا

مؤسسات ذات طابع تجارؼ بحيث أعتبر مجمس الدولة أف القضاء ال يعود إلى القضاء اإلدارؼ،
ومف جانب آخر حينما أقحـ المرسوـ الرئاسي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي

والتجارؼ لـ ينظر إلى طبيعة المؤسسة بل نظر إلى تمويل الصفقة كوف أنيا ممولة مف ميزانية
الدولة ال ميزانية القطاع أو المؤسسة ،فعدت حينئذ صفقة عمومية مشمولة لقواعد المرسوـ الرئاسي
 ،250-02واف تعمق األمر بمؤسسة عمومية صناعية و تجارية وطالما عدت الصفقة المبرمة مف

قبل المؤسسة ذات الطابع التجارؼ أو الصناعي صفقة عمومية خاضعة لقانوف الصفقات العمومية

شريطة أف تكوف ممولة مف خزينة الدولة ،فإف اإلختصاص يعقد لمقاضي اإلدارؼ.

أما الجية القضائية المختصة وتطبيقا لممعيار العضوؼ في منازعات الصفقات العمومية

بوجو عاـ تؤوؿ اإلختصاص القضاء اإلدارؼ ممثال حاليا في المحاكـ اإلدارية

( ،)2ويظل

االختصاص منوطا بيذه األخيرة ولو كانت المصمحة التعاقدية سمطة مركزية ،ألنو طبقا لممادة 09

مف القانوف العضوؼ رقـ 01-98المتعمق بإختصاصات مجمس الدولة و تنظيمو وعممو ،يتولى ىذا
( )1د/عمار بوضياؼ ،المرجع السابق ،ص .192
( )2د/عمار بوضياؼ ،المرجع نفسو و الصفحة سابقا.
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األخير النظر في دعاوػ اإللغاء ضد الق ار ار ت التنظيمية أو الفردية الصادرة عف السمطة اإلدارية
المركزية الييئات العمومية الوطنية والتنظيمات المينية الوطنية  ،كما ينظر في دعاوػ التفسير

وفحص المشروعية بالنسبة لمنزاعات التي تؤوؿ إليو.

وعميو أخرج المشرع الجزائرؼ منازعات الصفقات العمومية في والية مجمس الدولة بعنواف

قضاء إبتدائي نيائي حتى ولو كانت المصمحة المتعاقدة سمطة مركزية كالو ازرة أو ىيئة وطنية
كالمجمس الوطني الشعبي أو مجمس المحاسبة ،غير أف مجمس الدولة تطبيقا لممادة

 152مف

القانوف العضوؼ يتولى ميمة الرقابة القضائية المكرسة في المادة  01المذكورة يعني أنو ينظر في

قضايا و منازعات الصفقات العمومية كدرجة إستئناؼ ،فإذا أصدرت المحكمة اإلدارية ق ار ار إبتدائيا
في مجاؿ تنفيذ الصفقات جاز الطعف فيو باالستئناؼ أماـ مجمس الدولة طبقا لممادة

القانوف العضوؼ رقـ  01-98وكذا المادة  800قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

10مف

ثانيا :أوجـو ممارسة الدعــوى
إف جل المنازعات التي قد تثور بشأف تنفيذ الصفقة ،يقتضي األمر التعرض لوالية القضاء

اإلدارؼ التي تخضع ليا تمؾ المنازعات ،حيث أف منيا ما يخضع لمقضاء الكامل ،ومنيا ما

يخضع لقضاء اإللغاء (.)1

لذلؾ فإف المجوء لمقضاء اإلدارؼ في مجاؿ المنازعات الناشئة ،يندرج إما تحت القضاء

الكامل بمختمف أشكالو خاصة دعوػ فسخ العقد أو في مجاؿ قضاء اإللغاء وذلؾ بممارسة

دعوػ اإللغاء بعض الق اررات اإلدارية خاصة في مرحمة التنفيذ عند تعديل في بنود الصفقة مف

طرؼ المصمحة المتعاقدة ( ،)2ومف ثـ فإف قاضي العقد ىو المختص بالنظر في المنازعات
المتعمقة بتنفيذ العقد وانيائو(.)3

( )1د /عبد العزبز عبد المنعـ خميفة ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،المرجع السابق ،ص .303
 -د /دمحم الصغير بعمي ،المرجع السابق ،ص .134

،

( )2بحرؼ إسماعيل ،الضمانات في مجاؿ الصفقات العمومية في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر
 ،2008ص.137
( )3د /مفتاح خميفة عبد الحميد ،إنياء العقد اإلدارؼ ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،سنة  ،2007ص .389
-
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وىناؾ إجماع عمى أف دعوػ القضاء الكامل " دعوػ العقد " ىي الوسيمة الوحيدة أماـ
طرفي العقد في أؼ إجراء يتعمق بالعقد اإلدارؼ ،ومف ثـ فال يجوز ألؼ طرؼ مف أطراؼ العقد
المجوء إلى دعوػ اإللغاء لمطعف في أؼ قرار يتعمق بالصفقة العمومية(.)1

وعميو فإف القضاء الكامل تدخل تحتو جميع الدعاوؼ المتعمقة ببطالف العقود ،الدعاوؼ

المتعمقة بالحصوؿ عمى مبالغ مالية معينة ( ،)2دعاوػ التعويض ( ،)3الدعاوؼ المتعمقة بمراجعة
()4

األسعار

ودعوػ قيمة األشغاؿ المنجزة(.)5

أما قضاء اإللغاء فيمتجأ إليو المتعامل المتعاقد برفع دعوػ اإللغاء بمناسبة إصدار ق ار ار

إداريا يتعمق بصفقة عمومية .فال يكوف لمقرار اإلدارؼ وجودا بذاتو بل لو عالقة بالعممية التعاقدية
وىذا ما يعرؼ باألعماؿ المنفصمة ،كقرار المصمحة المتعاقدة في تعديل بنود الصفقة بالزيادة أو
النقصاف ،وىذه الق اررات إعتبرىا الفقو ق اررات منفصمة يجوز الطعف فييا باإللغاء(.)6

الفرع الثاني :إختصاص القضاء الكامل بنظر منازعات سمطة التعديل
إذا كاف محل المنازعة اإلدارية عقد إدارؼ و سواء إتصمت بانعقاده أو صحتو أو تنفيذه و

إنقضائو ،فاف المنازعة تدخل تحت والية القضاء الكامل ( ،)7ويرجع خضوع النظر في المنازعة
( )1د /مفتاح خميفة عبد الحميد ،المرجع نفسو ،ص .418
( )2أنظر قرار مجمس الدولة الجزائرؼ بتاريخ

 ، 2004-01-20الغرفة األولى ،القسـ األوؿ ،ممف رقـ

 013565فيرس 83

قضية بمدية باتنة ضد المؤسسة العمومية االقتصادية لمبناء وتوفير الخدمات.

( )3أنظر قرار مجمس الدولة بتاريخ  ،2003-12-16الغرفة األولى ،ممف رقـ  0011136فيرس  917قضية حرازؼ عائشة ضد
بمدية أوالد عيش.
( )4أنظر قرار مجمس الدولة ،الغرفة األولى ،القسـ األوؿ ،بتاريخ  ،2003-01-02فيرس  ،012قضية بمدية عيف الكحيل ضد
مجاىد عبد الرحماف.

( )5أنظر قرار مجمس الدولة ،الغرفة األولى ،القسـ األوؿ ،بتاريخ  ،2007-05-09ممف رقـ  ،035101فيرس رقـ  ،456قضية
بمدية بريكة ضد مقاولة أشغاؿ البناء وجميع ىياكل الدولة
( )6د /عمار بوضياؼ ،المرجع السابق ،ص .196

( )7مف المسمـ بو فقيا أف القضاء الكامل ىو صاحب اإلختصاص األصيل في منازعات العقود اإلدارية .لتفصيل أكثر راجع:
د/عبد العاؿ السنارؼ ،مبادغ و أحكاـ العقود اإلدارية ،في مجاؿ التطبيق و النظرية ،دوف تاريخ نشر ،ص .57-56د /سميماف الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص.188-187-د /دمحم الصغير بعمي ،المرجع السابق ،ص .135-134
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المتصمة بالعقد اإلدارؼ إلختصاص القضاء الكامل دوف قضاء اإللغاء ،ذلؾ أنو يندرج تحت فكرة
قضاء المشروعية أو القضاء الموضوعي ،وىو صورة مف القضاء تدور المنازعة التي ينظرىا حوؿ

تيديد المراكز الموضوعية التي يشغميا األفراد أو االعتداء عمييا (.)1

ويدخل تحت ىذا النوع مف القضاء ،الدعاوؼ المتعمقة ببطالف العقود و الدعاوؼ المتعمقة

بالحصوؿ عمى مبالغ مالية معينة و ىي كثيرة جدا أو تكاد تطغى عمى بقية أنواع المنازعات

األخرػ .وسمطة اإلدارة في تعديل الصفقة تخضع لنوع مف الرقابة القضائية و المتجسدة في رقابة
القضاء الكامل .
خالؿ الفصل األوؿ تناولنا النظاـ القانوني الذؼ يحكـ سمطة التعديل وأوردنا بالشرح القيود
الواردة عمى سمطة التعديل و قسمناىا إلى نوعيف مف القيود :قيود عامة و قيود خاصة ،بحيث أنو
يترتب عمى النوع األوؿ مف ىذه القيود بطالف التعديل وذلؾ لتعمقيا بالمشروعية ،أما النوع الثاني

مف القيود فيترتب عمى مخالفتيا حق المتعاقد في طمب فسخ العقد ،وعميو سنتطرؽ في الدراسة
إلى:

_ دعوػ بطالف التعديل
_ دعوػ فسخ العقد

أوال :دعوى بطـالن التعديـل :ويحكـ القاضي ببطالف التعديل في الحاالت اآلتية:
 -1مف المعروؼ أف سمطة التعديل ترتكز عمى فكرة مفادىا المرفق العاـ ،فال تباشر اإلدارة ىذه
السمطة إال عمى تمؾ الشروط المتعمقة بسير و انتظاـ المرفق العاـ ،وأيضا لضماف حسف سير

المرفق وتمبية الخدمات العامة لمجميور في أحسف وجو(.)2

وترتكز فكرة سمطة التعديل عمى االشتراطات التي تتصل بالنشاط الذؼ يؤديو المرفق،
وعمى ذلؾ فإنو يمكف القوؿ أنو لصحة التعديل ،البد مف وجود سبب قانوني وىو الدافع واليدؼ
منو و ىو دائما إحتياجات المرفق العاـ .

( )1عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ،المرجع السابق ،ص.304
( )2د /عمار بوضياؼ،المرجع السابق ،ص .125

65

سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
 -2قد تتقرر بعض الشروط في العقد بنصوص قانونية أو تنظيمية ،ومف ثـ ال يعترؼ لإلدارة

بتعديل تمؾ الشروط ،فاف فعمت فإنيا تكوف قد خرجت عمى مبدأ المشروعية ،ويعتبر ىذا القرار

عمال باطال(.)1

 -3إقتصار سمطة التعديل عمى موضوع العقد ذاتو ،وذلؾ ألف المتعاقد قبل أف يساىـ في تسيير
المرفق يقصد ىدفا معينا ،وبالتالي فاف إلتزامو ينتيي تماما عند حدود الموضوع الذؼ تعاقد مف
أجمو.
وتبعا لذلؾ فإنو ال يمكف لإلدارة أف تفرض أؼ التزاـ أو تعديل ،ميما كانت ضآلتو ما لـ
يكف لو عالقة بموضوع العقد ،فكل تعديل يتجاوز موضوع العقد يعتبر عمال باطال .وأف المصمحة
المتعاقدة عند ممارستيا سمطة التعديل تباشرىا عمى نحو يراعي موضوع العقد األصمي ،وأف ال

يمس الشروط المالية والتقنية ،فينا ال يجوز إستخداـ سمطة التعديل إلرىاؽ المتعامل المتعاقد ).(2

 -4أما فيما يتعمق بضرورة تغيير الظروؼ كشرط إلجراء تعديل فيناؾ شبو إجماع في العقد سواء
في فرنسا أو مصر عمى ضرورة توافر ىذا الشرط ،وذلؾ لمباشرة اإلدارة لسمطتيا في التعديل

واألصل ىو تنفيذ تعيدات اإلتفاقية ( .)3واإلستثناء ىو أف تباشر اإلدارة ىذه السمطة مف جانبيا فما
لـ يكف ىناؾ مسوغ قانوني يبرر ىذا الخروج ،تكوف اإلدارة قد تجاوزت سمطاتيا وال تستطيع أف

تباشر سمطتيا في التعديل.

ثانيا :دعوى فسخ العقد :إف سمطة اإلدارة في تعديل العقد بالزيادة في اإللتزامات أو إنقاصيا

مشروطة بأف ال تتجاوز تمؾ التعديالت حدود معينة ،وأف ال تؤدؼ إلى قمب إقتصاديات العقد رأسا
عمى عقب ،أو إلى تغيير جوىره بحيث يصبح المتعاقد ،وكأنما أماـ عقد جديد ما كاف ليقبمو لو

عرض عميو بادغ األمر ،واذا تخطت اإلدارة تمؾ الحدود لمسمطة فإف لممتعاقد إذا وجد أف

التعويض ال يفيده في مواجية الظروؼ الجديدة  ،أف يمجأ إلى القضاء لممطالبة بفسخ العقد (،)4

( )1د /عبد المنعـ عبد العزيز خميفة ،المرجع السابق ،ص.293

) (2د /عمار بوضياؼ ،المرجع السابق ،ص .125

( )3عمي عبد العزيز الفحاـ ،الرسالة السابقة ،ص .293
( )4د/سميماف دمحم الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص .745
 -عالؽ عبد الوىاب ،المذكرة السابقة ،ص .130
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ىذه المطالبة تكوف في حدود معينة ودعواه في ىذا الصدد تندرج في نطاؽ إختصاص القضاء

الكامل(.)1

إذا ترتب عمى التدابير و اإلجراءات التي تتخذىا المصمحة المتعاقدة في إطار سمطة التعديل،
إرىاؽ المتعامل المتعاقد ،وتجاوزت الحدود الطبيعية والمعقولة مف حيث نوعيا وأىميتيا ،ووصل
األمر إلى حد قمب
إقتصاديات العقد ،بمعنى اف األعباء الجديدة تؤدؼ إلى إرىاؽ المتعامل المتعاقد و تجاوز إمكانياتو
التقنية أو المالية ،وبذلؾ تغيير موضوع العقد األصمي و وجد المتعامل المتعاقد نفسو أماـ عقد
جديد ،ولـ يكف التعويض

كافيا ،كاف لو أف يمجأ إلى القضاء لطمب فسخ العقد(.)2
 _01حاالت الفسخ :ويمكف أف يحكـ القاضي بالفسخ في الحاالت اآلتية:

أ -حجـ األداءات ونسبتيا فتجد أف بعض دفتر الشروط ينص عمى نسبة مئوية معينة ،بالنسبة
لحجـ األداءات التي يمكف أف تطمب مف المتعاقد مع اإلدارة ،بعد إبراـ العقد بالزيادة أو النقص
بإعتبارىا نسبة تمثل الحد األقصى لألداءات المتطمبة ،ولكف فيما زاد عنيا يمكف لممتعاقد الحق في
المطالبة بفسخ العقد ،وزيادة عمى ذلؾ يحكـ لو بالتعويض إذا إقتضى األمر ذلؾ (.)3

ب -أما إذا تجاوز التعديل الذؼ تأمر بو اإلدارة ،اإلمكانات المالية أو الفنية لممتعاقد ،فال شؾ أف
الحل األمثل في ىذه الحالة والذؼ يحقق نوع مف التوفيق بيف مصمحة المتعاقد وىدؼ سير المرفق

العاـ ،يكمف في طمب إلغاء التعديالت الجديدة مف قبل المتعامل المتعاقد ،مع إحتفاظو بعقده (.)4

( )1د/حمدؼ ياسيف عكاشة ،موسوعة العقود اإلدارية ( المبادغ واألسس العامة ) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،سنة ،1998
ص .101

 -لتفصيل أكثر حوؿ أىـ مبادغ التوازف المالي لمصفقة راجع :بوشكيوة عثماف ،المذكرة السابقة ،ص .116

( )2د /دمحم فؤاد عبد الباسط ،القانوف اإلدارؼ ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،دوف ذكر السنة ،ص .841

( )3أنظر نص المادة  30مف دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات األشغاؿ العامة و البناء و النقل المطبقة
لسنة 1964المشا ارليو آنفا.
( )4عمي عبد العزيز الفحاـ ،الرسالة السابقة ،ص .295
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 _02شروط الفسخ :وىنا يجب التفرقة بيف الفسخ لخطأ مف المصمحة المتعاقدة ،وطمب الفسخ
بسبب عمل مشروع صادر منيا ،حقيقة أف الفسخ قد يأمر بو القاضي وقد تمنحو اإلدارة باإلتفاؽ
مع المتعاقد معيا ،إال أف الشروط وطبيعة الفسخ ليست واحدة في الحالتيف.
الحالة األولى  :الفسخ كجزاء موقع عمى اإلدارة المنسوب إلييا إرتكاب الخطأ.
كما لو كانت ىناؾ مخالفة جسيمة مف جانبيا لتعيداتيا قبل الممتزـ ،فيمكف أف يحكـ لو
بالفسخ ،وكذلؾ يمكف أف تتعرض اإلدارة لمحكـ بالفسخ إذا كاف أمر بداية العمل قد تأخر صدوره
بصورة تتجاوز الحدود المعقولة.

الحالة الثانية  :الفسخ لعمل مشروع صادر عن اإلدارة .وذلؾ عندما يكوف ىناؾ حق معترؼ بو
لصالح الفرد المتعاقد وحتى يمكنو أف يتخمص مف تنفيذ عقد يحوؿ بينو وبيف تنفيذه ظروفو أو

إمكانياتو .ويجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تعوض المتعامل المتعاقد تعويضا كامال ،وذلؾ فيما

ثبت أف العمل الضار مف قبيل فعل األمير (.)1

ومف خالؿ ما ذكر فإف الفكرة المستخمصة مف قضاء الفسخ ،تكمف في أف القاضي لو الحرية
في تقدير الظروؼ التي بمقتضاىا يمكف لو أف يقضي بيا لفسخ العقد ،مع مراعاة في ذات الوقت،
أىمية التعديل بالنسبة لتوقعات األطراؼ ،ويحكـ بالفسخ إذا كاف مس التعديل العقد في عناصره
األساسية و المتمثمة في اإلمكانات المالية والفنية لممتعامل المتعاقد.
 _03آثار الفسخ :يقبل المتعامل المتعاقد اإلسياـ مع اإلدارة في موضوع معيف والتزامات محدودة
في حجميا و أىميتيا ،وحيف فعل ذلؾ كاف قد وازف بيف األعباء الممقاة عميو وامكانياتو الفنية

اإلقتصادية ،وعمى المصمحة المتعاقدة مراعاة التوازف المالي عند استخداميا لسمطة التعديل في
بنود العقود بالزيادة أو النقصاف ،وال يمكف إجبار المتعامل المتعاقد عمى التنفيذ ،حتى في حالة أف
التعويض غير كافي إلصالح الخمل الذؼ أصاب العقد نتيجة التعديالت ،والذؼ تجاوز إمكانياتو
المالية والفنية والذؼ مف خاللو يطمب فسخ العقد.
لذلؾ فإف تعديل العقد بالزيادة أو النقصاف لو حدود معينة ،وىي أف ال يؤدؼ التعديل إلى
قمب إقتصاديات العقد رأسا عمى عقب وتغيير جوىره ،فإف لممتعامل المتعاقد في ىذه الحالة

( )1د /سميماف دمحم الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص .629
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المطالبة بفسخ العقد ،ويقترف ىذا الفسخ بتعويض عادؿ بكل ما يمحق المتعاقد مف أضرار وما فاتو
مف كسب

()1

يجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تعوض المتعاقد تعويضا كامال ،وذلؾ فيما ثبت أف
العمل الضار مف قبل فعل األمير.

أما التعويض الواجب دفعو لممتعاقد فيو يختمف بيف حالتيف (:)2

الحالة األولى :إذا كاف الفسخ صاد ار عف اإلدارة المتعاقدة مباشرة ،إعماال لحقيا في إنياء العقد
اإلدارؼ والذؼ لـ يعد مفيدا لممرفق العاـ ،فميس أماـ ىذا المتعامل المتعاقد سوػ الخضوع

ألوامرىا ،ومف حيث أنو ال دخل لو بيذا الفسخ ،فال يجب أف يحرـ مف الفائدة التي يأمل في
الحصوؿ عمييا مف تنفيذ عقده ،وعمى ذلؾ التعويض شمل عمى عنصريف الخسارة التي تحمميا
المتعاقد والمكسب الذؼ كاف سيحققو.
الحالة الثانية  :إذا كاف الفسخ بناء عمى رغبة المتعاقد سواء كاف أماـ القاضي أو باالتفاؽ الودؼ
و التفاىـ مع المصمحة المتعاقدة حتى يتخمص مف إلتزامات تفوؽ إمكانياتو ،فعمى الرغـ مف أف
الفسخ بناء عمى طمبو إال أف الواقع أف اإلدارة وبسبب تدخميا بالتعديالت الجذرية الصادرة عنيا،
جعمت مف ظروؼ تنفيذ العقد عبئا ال يمكنو أف يتحممو ،وعمى ذلؾ يعتبر فعل اإلدارة ىو السبب

المباشر الذؼ دفع المتعاقد إلى طمب الفسخ ليذا يجب أف يمنح في ىذه الحالة تعويضا كامال (.)3

الفرع الثالث :اختصاص قضاء اإللغاء بالطعن في قرار التعديل
المبدأ أف المنازعات المتعمقة باإلجراءات التي تتخذىا المصمحة المتعاقدة تجاه المتعامل

المتعاقد ،تندرج تحت والية القضاء الكامل ،حتى ولو إنصب النزاع عمى طمب إلغاء قرار إدارؼ

إتخذتو اإلدارة قبمو ،أساس ذلؾ اف اإلدارة ما تصدره مف ق اررات في مرحمة تنفيذ الصفقة العمومية
 ،كتعديل العقد بالزيادة أو النقصاف في بند أو عدة بنود ،أو قرارىا بإنياء العقد باإلرادة المنفردة،

( )1عالؽ عبد الوىاب ،المرجع السابق ،ص .130
( )2د/سميماف دمحم الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص .629
( )3د /محمود عبد المجيد المغربي" ،المشكالت التي يواجييا تنفيذ العقود اإلدارية وأثارىا القانونية " ،دراسة مقارنة في النظرية
والتطبيق" ،لبناف ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،1998 ،ص.119
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أو بتوقيع الجزاءات ،تكوف جل النزاعات الناشئة بشأف ىذه القررات ،ضمف إختصاص القضاء

الكامل دوف قضاء اإللغاء(.)1

غير أف قياـ اإلدارة باألعماؿ المنفردة في شكل ق اررات إدارية ،و أحيانا تعاقدية في شكل

صفقات عمومية ال يعني بالضرورة إنفصاؿ القرار اإلدارؼ عف العممية التعاقدية ،إ ذ قد يحدث مزج

بيف العمميف ألداء عممية واحدة ،وىو ما يعرؼ باألعماؿ المختمطة (.)2

وعميو فإف لممتعامل المتعاقد أف يمجأ إلى قاضي العقد إذا أصدرت اإلدارة ق ار ار إنتيكت
فيو نصا مف نصوص العقد أو عدلت في العقد بأف زادت مثال في حجـ األشغاؿ الموكمة إليو ،أو

أنقصت مف ثمف الخدمة التي يتقاضاىا مف المنتفعيف ،حيث أورد القضاء اإلدارؼ إستثناء عمى

ىذا األصل ،وسمح برفع دعوػ اإللغاء في ىذه الق اررات بصورة مستقمة عف دعوػ العقد ،إذا ما
صدرت ىذه الق اررات مف السمطات اإلدارية ليس بصفتيا كمتعاقدة ،وانما بإعتبارىا سمطة ضبط

إدارؼ أو تطبيق لمقوانيف ( ،)3مثل قرار التعديل في الصفقة أو التعميمات الموجية لممتعامل المتعاقد

بشاف تنفيذ المشروع فقد إعتبرىا الفقو ق اررات إدارية منفصمة يجوز الطعف فييا استقالال باإللغاء (.)4

أوال :إلغاء القرار اإلداري المنفصل الخاص بالتعديل
القرار اإلدارؼ المنفصل ىو " :قرار ساىـ في تكويف العقد اإلدارؼ يستيدؼ إتمامو ،إال أنو

ينفصل عف ىذا العقد و يختمف عنو في طبيعة األمر الذؼ يجعل الطعف عميو باإللغاء جائ از" (.)5

ومف جية أخرػ فإف عقود اإلدارة ،سواء كانت مف عقود القانوف العاـ أو الخاص تبرـ بطريقة

خاصة تقضي في بعض مراحميا إصدار ق اررات إدارية و التي يطمق عمييا إسـ الق اررات اإلدارية
المنفصمة ،وىذه الق اررات اإلدارية سواء أسيمت في تكويف العقد الخاص أو العقد اإلدارؼ ،فإف

الطعف فييا يكوف أماـ جية القضاء اإلدارؼ ،بإعتباره جية القضاء العاـ في قضاء اإللغاء (.)6
( )1د/حمدؼ ياسيف عكاشة ،المرجع السابق ،ص .111

( )2د /عمار بوضياؼ ،دعوػ اإللغاء ،جسور لمنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ،الجزائر ،سنة  ،2009ص .77
( )3بحرؼ إسماعيل ،المذكرة السابقة ،ص.139

( )4د /عمار بوضياؼ ،المرجع السابق ،ص .196
( )5د/عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ،المرجع السابق ،ص .338
( )6د /سميماف دمحم الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص .182
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أو ىي تمؾ " :الق اررات اإلدارية التي تكوف جزءا مف بنيات عممية قانونية تدخل في إختصاص

القضاء العادؼ أو القضاء اإلدارؼ بناء عمى واليتو الكاممة ،أو تخرج عف إختصاص أؼ جية

قضائية ولكف القضاء يقوـ بفصل ىذه الق اررات عف تمؾ العممية و يقبل الطعف عمييا باإللغاء عمى

إنفراد"(.)1

ثانيا :أسباب الطعن باإللغاء في القرار المنفصل الخاص بالتعديل
أسباب الطعف باإللغاء في القرار المنفصل عف العممية التعاقدية ىي ذات األوجو التي

يقررىا القانوف لمطعف باإللغاء ،ويشترط في طمب إلغاء الق اررات اإلدارية النيائية أف يكوف مرجع
الطعف عدـ االختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانوف أو إساءة استعماؿ السمطة أؼ

اإلنحراؼ بإستعماليا(.)2

والطعف باإللغاء في القرار إذا كاف ركف أو أكثر مف أركانو مشوبة بعيب مف العيوب و

تصيب ىذا القرار اإلدارؼ ومف ثـ فيي تتضمف أوجو اإللغاء (.)3

فحاالت وأسباب الحكـ باإللغاء في القرار اإلدارؼ ىي مجموعة الحاالت والعيوب التي قد

تشوب ىذا القرار ،وتجعمو غير مشروع ،ومخالف لقواعد القانوف العاـ ،وعند تحقق شروط إنعقاد

دعوػ اإللغاء ،ينعقد اإلختصاص لمقاضي المختص بدعوػ اإللغاء في فحص القرار اإلدارؼ (.)4
وكما يجب عمى رافع الدعوػ أف يثبت العيب المشوب لمقرار اإلدارؼ مثل مخالفتو

لإلجراءات ،الشكل أو قواعد االختصاص أو عيب السبب أو عيب االنحراؼ بالسمطة ،وقاضي

اإللغاء يممؾ سمطة ضيقة جدا فقبل النطق باإللغاء القرار المنفصل يجب عميو تبياف أوجو الخرؽ
في القرار الصادر ،سواء لمخالفتو ركف االختصاص أو ركف الشكل أو اإلجراءات (.)5

( )1د /جماؿ عباس أحمد عثماف ،في مجاؿ العقود اإلدارية في الفقو و قضاء مجمس الدولة ،المكتب العربي الحديث ،مصر ،سنة
 ،2007ص .168
( )2د/دمحم الصغير بعمي ،المرجع السابق ،ص.175

( )3د/دمحم الصغير بعمي ،القضاء اإلدارؼ( دعوػ اإللغاء) ،دار العموـ لمنشر والتوزيع ،عنابة ،سنة  ،2007ص.288-287

( )4د/عمار عوابدؼ ،القانوف اإلدارؼ :الجزء الثاني( النشاط اإلدارؼ) ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة ،سنة ،2005
ص .173
( )5د /عمار بوضياؼ ،الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص .196

71

سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
والغاء القرار المنفصل يرجع إلى أسباب مشروعيتو الداخمية أو الخارجية ،مثل عدـ

إختصاص السمطة التي اتخذت القرار المنفصل أو مخالفة القانوف ،أو إساءة استعماؿ السمطة(.)1
وتجدر المالحظة أف عيوب القرار اإلدارؼ و أسباب إلغائو ىي مف إجتياد القضاء و الفقو

الفرنسي ،وبيذا الصدد فانو يميز بيف نوعيف (:)2

 -عدم المشروعية الخارجية( :)3عدـ اإلختصاص و عيب الشكل و اإلجراءات.

 -عدم المشروعية الداخمية :إنعداـ السبب و مخالفة القانوف و اإلنحراؼ بالسمطة.

بذلؾ سنتطرؽ إلى أوجو اإللغاء سواء عمى مستوػ عدـ المشروعية الخارجية و الداخمية.

 _01عدم المشروعية الخارجية

تتمثل عدـ المشروعية الخارجية في العيوب التي تمس األركاف الشكمية لمقرار أؼ:
*عيب اإلختصاص
*عيب الشكل و اإلجراءات .
أ -عيب االختصاص
يعرؼ الدكتور عمار بوضياؼ اإلختصاص عمى أنو " :القدرة قانونا عمى مباشرة عمل

إدارؼ معيف ،فالقانوف ىو الذؼ يحدد لكل موظف نطاؽ إختصاصو" (.)4

وكما يعرفو الدكتور عمار عوابدؼ اإلختصاص في القرار اإلدارؼ أنو" :القدرة أو الصفة

القانونية عمى ممارسة و إصدار قرار إدارؼ معيف باسـ و لحساب اإلدارة العامة" " .و يعرؼ

الدكتور عيب اإلختصاص أنو " :إنعداـ القدرة و األىمية أو الصفة القانونية عمى إتخاذ قرار إدارؼ

معيف باسـ ولحساب اإلدارة العامة بصفة شرعية "(.)5

ومف جية أخرػ عرؼ الدكتور مجمد الصغير بعمي اإلختصاص عمى أنو " :القدرة

الممكنة أو الصالحية المخولة لشخص أو جية إدارية لمقياـ بعمل معيف عمى الوجو القانوني" (.)6
( )1د /ميند مختار نوح ،المرجع السابق ،ص .245

( )2د /دمحم الصغير بعمي ،المرجع السابق ،ص .288

( )3د /عمار بوضياؼ ،دعوػ اإللغاء ،المرجع السابق ،ص .169

( )4د /عمار بوضياؼ ،دعوػ اإللغاء ،المرجع السابق ،ص .170
( )5د/عمار عوابدؼ ،المرجع السابق ،ص .175

( )6د /دمحم الصغير بعمي ،القضاء اإلدارؼ ،دار العموـ لمنشر و التوزيع ،عنابة ،سنة  ،2007ص .179
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وبيذا فإنو يعتبر عيب عدـ اإلختصاص مف العيوب الجوىرية التي تشوب القرار اإلدارؼ

لذلؾ فيو يتميز بأنو الوجو األبرز مف أوجو اإللغاء وىو يتعمق بالنظاـ العاـ (.)1

وقد يكوف عيب اإلختصاص شخصيا ،وقد يكوف زمانيا ،وقد يكوف مكانيا ،وقد يكوف

موضوعيا .ويندرج عيب االختصاص وفقا لمخالفتو لمبدأ المشروعية (.)2

وبالرجوع لنطاؽ تطبيق عيب عدـ اإلختصاص عمى قرار اإلدارة بالتعديل في تنفيذ
الصفقة ،وعمى ما ورد ذكره مف تعريفات لإلختصاص في إصدا ار لق ار ار

ت اإلدارية ،فاف نطاؽ

عيب عدـ االختصاص في قرار اإلدارة بتعديل الصفقة يكمف في عدـ إختصاص الشخص

المعنوؼ العاـ بالنسبة لنطاؽ العقد اإلدارؼ .

ومعنى ذلؾ ىو عدـ قدرة الشخص المعنوؼ عمى إبراـ العقد ،وبذلؾ فيو يؤثر في صحة

إنعقاد العقد اإلدارؼ ،وأيضا إختصاص الموظفيف الذيف باشروا في إجراءات إبراـ وتنفيذ الصفقة،
وما يتخمميا مف إصدار الق اررات ،أؼ أف قرار التعديل لبنود الصفقة بزيادة وانقاص األشغاؿ ،

يتمثل في بعض األوامر المصمحية التي تصدرىا بشأف التعديل ،وتصدر مف ذوؼ اإلختصاص
لدػ المصمحة المتعاقدة ،سواء المصالح التقنية أو اإلدارية في إصدار القرار.
عمى سبيل المثاؿ في عقد األشغاؿ العامة ،فإف المصمحة المتعاقدة تصدر أوامر مصمحية
لممقاوؿ مف قبل بعض الفنييف المختصيف في مباشرة تنفيذ المشروع ،كإصدار األمر المصمحي مف
قبل الميندسيف المشرفيف عمى المشروع ،وبذلؾ يتجمى عدـ اإلختصاص بالقائميف عمى إبراـ أو

تنفيذ العقد.
الشكل واإلجـراءات:
ـ
ب -عيب

ويعرؼ الدكتور عمار عوابدؼ الشكل و اإلجراءات بأنيا" :ىو عبارة عف مجموعة الشكميات

والقوالب واالجراءات المطموب توافرىا قانونا

أو تنظيما إداريا عند إصدار قرار إدارؼ معيف

كشكميات بسبب الق ار ارت ،وكتابتو ،وتحديد تاريخ إصداره ونشره وشرط المصادقة عميو .)3( "...

( )1د /جماؿ عباس احمد عثماف ،المرجع السابق ،ص .191
( )2د /عمار عوابدؼ ،نفس المرجع و الصفحة سابقا.
( )3د/عمار عوابدؼ ،المرجع السابق ،ص .176
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كما عرؼ الدكتور عمار بوضياؼ الشكل " :إفصاح اإلدارة عف إرادتيا أو تبعا لمشكل و

التدابير التي حددىا القانوف .واألصل أف اإلدارة غير ممزمة بشكل أو إجراء عند إصدارىا لمقرار
اإلدارؼ ما لـ يقيده النص بشكل أو إجراء"(.)1

ومف خالؿ فيمنا ليذا التعريف ؼإف القرار اإلدارؼ المنفصؿ لو شكل معيف  ،يجب أف يصدر

وفقا ليا ،واال ترتب عمى إنعداموا البطالف.
واألمر المصمحي الصادر بشأف تعديال ت في بنود العقد  ،يجب أف يصدر في صورة كتابية ،
ويترتب عمى ذلؾ أف المقاوؿ أو المتعامل المتعاقد ال يمتزـ تنفيذ األوامر الشفيية التي تصدر إليو،

وأنو ال يستطيع اإلستناد في طمب التعويض إال عمى أساس األوامر المصمحية المكتوبة.)2( .

وتعديل بند أو بنود الصفقة بالزيادة أو النقصاف مشروط بعنصر الكتابة طالما كانت الصفقة
األصمية مكتوبة فوجب وجود عنصر الكتابة في تعديل الصفقة ،ووجب أف يخضع التعديل لما

تخضع لو الصفقة مف وجوب توافر عنصر الكتابة(.)3
وبالرجوع إلى أحكاـ القرار المؤرخ في

 21نوفمبر سنة  1964والمتضمف المصادؽ عمى

دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات األشغاؿ الخاصة بو ازرة تحديد البناء واألشغاؿ
العمومية والنقل وفي مادتو 12

()4

الفقرة الثامنة بوجوب إصدار األوامر المصمحية كتابة ويجب أف

تكوف مؤرخو ومرقمة و مسجمة وىذا بصدد تحضير وتنفيذ األشغاؿ وأوامر المصمحة.
 _02عدم المشروعية الداخمية

()5

وتتمثل عدـ المشروعية الداخمية في العيوب التي تمس األركاف الموضوعية لمقرار اإلدارؼ أؼ:

السبب والمحل واليدؼ.
ومنو فإف عدـ المشروعية الداخمية يأخذ الصور اآلتية

()6

 عيب السبب (إنعداـ السبب).( )1د /عمار بوضياؼ ،دعوػ اإللغاء ،المرجع السابق ،ص .188
( )2د /سميماف دمحم الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص .461

( )3د/عمار بوضياؼ ،الصفقات العمومية ،المرجع السابق ،ص .127
( )4أنظر نص المادة  08/12مف دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة لسنة .1964
( )5د /عمار بوضياؼ ،دعوػ اإللغاء ،المرجع السابق ،ص .169
( )6د /دمحم الصغير بعمي ،القضاء اإلدارؼ  ،ص .345

74

سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
 مخالفة القانوف. اإلنحراؼ بالسمطة.أ -عيب السبب (إنعدام السبب)
وقد عرفو الدكتور عمار عوابدؼ بأنو  ":إنعداـ الوقائع المادية أو القانونية ،أو وقوع خطأ في

تقديرىا وتكييفيا وتفسيرىا خالؿ صدور قرار إدارؼ معيف مف قبل سمطة إدارية مختصة" (.)1

ويمكف تعريف ذلؾ السبب بأنو" :الحالة الواقعية أو القانونية السابقة عمى القرار والدافع إلى

تدخل اإلدارة إلتخاذه ،فيو مبرر وسند خارجي إلصداره " (.)2

وبالرجوع إلى ما أوردناه في الفصل الثاني في الدراسة التطبيقية لسمطة التعديل في بعض أنواع
العقود ومف بينيا عقد األشغاؿ العامة وعقد التوريد فقد تطرقنا إلى عنصر تغيير الظروؼ ،فقرار

اإلدارة بالتعديل في بنود العقد يكوف بسبب تغير الظروؼ ،وكما ذكرنا في النظاـ القانوني لسمطة
التعديل ،أف المصمحة المتعاقدة وىي تتعاقد تسعي لتحقيق مصمحة عامة.
ومف المعروؼ أف مستمزمات المصمحة العامة ال تكوف دائما ثابتة

( ،)3بل تتغير بتغير

الظروؼ اإلقتصادية وتغير الوقت لممكاف.
ومف ىنا برزت فكرة تغير الظروؼ كسبب لقرار اإلدارة بالتعديل ،ونظ ار لممصمحة العامة فإف
المصمحة المتعاقدة تعدؿ مف بنود العقد بالزيادة أو النقصاف.
وبذلؾ نقوؿ أف مرجع وسبب إصدار المصمحة المتعاقدة لقرار التعديل يرجع إلى فكرة
المصمحة العامة وتغير الظروؼ.
ب -عيب المحل
ويعرفو الدكتور دمحم الصغير بعمي بأنو" :ىو العيب الذؼ يصيب ركف المحل أو الموضوع في

القرار اإلدارؼ ،فيو وجو اإللغاء متعمق بالمشروعية الداخمية لمقرار" (.)4

( )1د/عمار عوابدؼ ،المرجع السابق ،ص .173
( )2د /دمحم الصغير بعمي ،المرجع السابق ،ص .358
( )3عمي عبد العزيز الفحاـ ،الرسالة السابقة ،ص . 269
( )4د /دمحم الصغير بعمي ،المرجع السابق ،ص.358
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سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
كما عالؼ الدكتور جماؿ عباس أحمد عثماف بأنو" :ىو العيب الذؼ يمحق بعنصر المحل في

القرار اإلدارؼ إذ يشترط لصحة أو مشروعية القرار أف يكوف محمو أو مضموف األثر القانوني
الذؼ أحدثو القرار جائ از أو ممكنا قانونا"(.)1

وبتطبيق تعريف عيب المحل عمى القرار اإلدارؼ المتعمق بالتعديل فإف محل القرار يكوف ىو

تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة ،أؼ أف التعديالت موضوع التعديل ىي عمميات جديدة
تدخل في موضوع الصفقة اإلجمالي.
ونصت أحكاـ المادة  103مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المتضمف تنظيـ الصفقات
العمومية عمى أنو " :يشكل الممحق وثيقة تعاقدية تابعة لمصفقة ويبرم في جميع المجاالت إذا
كان ىدفو زيادة الخدمات أو تعميميا أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة
ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الممحق عمميات جديدة تدخل في موضوع الصفقة

اإلجمالي…".

مف خالؿ نص ىذه المادة وما تحويو مف معنى أف المصمحة المتعاقدة تستطيع أف تعدؿ
نصوص الصفقة المتصمة بالمرفق العاـ فميس ليا أف تعدؿ مف الشروط المتعمقة بالمزايا المالية

لممتعاقد ألنو مبدأ عاـ ال يجوز المساس بو ،وأيضا ألنو مف حقوؽ المتعامل عمى اإلطالؽ.

وكنتيجة فإف محل التعديل يجب أف ال يمس الشروط المالية والتقنية لممتعامل المتعاقد .واال
ترتب عمى ذلؾ بطالف العقد.
ج -عيب الغاية
وبالرجوع إلى تعريف األستاذ دمحم الصغير بعمي والذؼ عرؼ الغاية كركف أنو" :

النيائية التي تسعى اإلدارة العامة إلى تحقيقيا من وراء إصداره "(.)2

النتيجة

ومف خالؿ التعريفيف الوارد أعاله فإف الغاية مف إصدار القرار الخاص بتعديل العقد ىو
تحقيق المصمحة العامة ومقتضيات سير المرفق العاـ بإنتظاـ و إضطراد.
وكما ذكرنا سابقا أف سمطة التعديل ترتكز عمى فكرة المرفق العاـ ،فال يمكف أف تباشر
اإلدارة ىذه السمطة إال عمى تمؾ الشروط المتعمقة بسير وانتظاـ المرفق العاـ ،وىي الشروط التي
( )1د /جماؿ عباس أحمد عثماف ،المرجع السابق ،ص .209
( )2د /دمحم الصغير بعمي ،المرجع السابق.364 ،
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سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
تتصل بالنشاط الذؼ يؤديو المرفق ،وعمى ذلؾ يمكف القوؿ أنو لصحة التعديل ،البد مف وجود واقع
وىدؼ ،وىو دائما إحتياجات المرفق العاـ ،فإذا ما عدلت اإلدارة مف شروط العقد ألؼ ىدؼ آخر،

يكوف في تصرفيا تجاو از لمسمطة.

ثالثا :أثر الحكم بإلغاء القرار المنفصل
لقد إستقر االجتياد القضائي ،عمى بقاء العقود في حيز الوجود القانوني عمى الرغـ مف
إلغاء القرار المنفصل ،وذلؾ ما لـ يتمسؾ بو أحد طرفي العقد ،ويطالب بإبطاؿ العقد بناء عمى

إلغاء ىذا القرار المتعمق بالتعديل(.)1

وأنو في مجاؿ قضاء اإللغاء ال يمكف اإلستناد إلى مخالفة اإلدارة التعاقدية كسبب مف

األسباب التي تجيز طمب إلغاء القرار اإلدارؼ ،فدعوػ اإللغاء ىي جزاء لمبدأ عدـ المشروعي ة

()2

وأثر إلغاء القرار المنفصل يمتد إلى أطراؼ العقد حيث يمكف أف يعدلوا األوضاع القانونية لمعقد
المبرـ سابقا لما يقضي بو حكـ اإللغاء ،كما يمكنيـ أيضا فسخ العقد القديـ ،ويمكف أف ال يتفقا

أطراؼ العقد عمى ذلؾ عندئذ يمكف لممتعامل المجوء إلى قاضي العقد (.)3

معنى ىذا أف قاضي العقد وىو القاضي اإلدارؼ في القضاء الكامل يتعيف عميو في ىذه

الحالة تنفيذ حكـ اإللغاء ،وبالتالي فيو ممزـ قانونا بإبطاؿ العقد الذؼ يكوف أحد شروط مشروعيتو
منعدما ،أؼ أف قاضي العقد يمزـ باحتراـ حكـ اإللغاء ،وال يناقش مشروعية القرار المحكوـ بإلغائو،

ولو كانت الدعوػ مرفوعة مف غير المتعاقديف فأيا كاف مف األمر فال بد مف االلتجاء إلى قاضي
العقد ألنو صاحب االختصاص األصيل والمطمق في الحكـ بإبطاؿ العقد (.)4

ومعنى ىذا أف بطالف القرار لإلنفصاؿ يقتصر أثره عمى اإلجراءات التالية لو التي بنيت
عميو وال يمتد ىذا األثر إلى اإلجراءات السابقة عميو والتي تمت سميمة في حد ذاتيا .

وبيذا فإف الحكـ الصادر بإلغاء القرار اإلدارؼ المنفصل لو حجية مطمقة أماـ قاضي

العقد ويترتب عميو اآلثار اآلتية(:)5

( )1د /ميند مختار نوح ،المرجع السابق ،ص .256

( )2د /سميماف دمحم الطماوؼ ،المرجع السابق ،ص.197
( )3د /ميند مختار نوح ،المرجع نفسو ،ص .257
( )4د /جماؿ عباس أحمد عثماف ،المرجع السابق ،ص .533
( )5د /جماؿ عباس أحمد عثماف ،المرجع نفسو ،ص.555
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سلطة تدخل اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
 _01إذا كاف حكـ االلغاء قد استند إلى عيب في العيوب في القرار القابل لالنفصاؿ ففي ىذه
الحالة فاف دور القاضي ىو بياف ذلؾ العيب في العممية التعاقدية
وبياف ذلؾ أيضا أ ف قاضي العقد يشمل العقد بنظرة كمية ،فال يرتب بطالف العقد بشكل
آلي  ،بناء عمى إلغاء القرار المنفصل ،إذ أف إلغاء القرار المنفصل ال يؤدؼ إلى بطالف العقد ،وأف

البطالف يكوف حسب السبب الذؼ برر اإللغاء ،فإف كاف محل اإللغاء الشروط التعاقدية لمقانوف،
فإف اإللغاء يحتـ عندئذ إبطاؿ العقد

 _02إف بطالف القرار القابل لالنفصاؿ يقتصر أثره عمى اإلجراءات التالية لو التي بنيت عميو وال
يمتد ىذا األثر إلى اإلجراءات السابقة عميو رغـ إستقرار قاعدة عدـ تأثر العقد اإلدارؼ بالحكـ

الصادر بإلغاء القرار المنفصل عنو ،وال ينفصل ىذا العقد تمقائيا نتيجة لحكـ االلغاء إال أف ذلؾ ال
يقمل مف أىمية حكـ االلغاء ،فيمكف لممتعامل المتعاقد إستنادا إلى ىذا الحكـ أف يمجأ إلى قاضي

العقد مطالبا بالفسخ (.)1

( )1د /عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ،المرجع السابق ،ص 347
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خــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــة
َ
من خالل ىذه الدراسة المتواضعة يتبين لنا أن سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية
امست نظرية قانونية ،وسمطة مسمم بيا مثميا مثل باقي العقود

اإلدارية ،وىي إحدى اإلمتيازات

الضرورية التي تحتاج إلييا اإلدارة لحسن سير المرفق العام ،وضرورة فرضتيا المصمحة العامة،

ومن ثم كان البد وأن تتمتع اإلدارة بيذه السمطة االستثنائية ،وذلك لكي توازن بين التغيرات
السريعة المستمرة والتقمبات اإلقتصادية و إحتياجات المرافق العامة.

وتبعا لذلك فقد إعترف التشريع والقضاء اإلداري في الجزائر بيذه السمطة ،وتكمن سمطة

المصمحة المتعاقدة في تعديل بنود الصفقة في تعديل مدى إلتزامات المتعاقد معيا ،وذلك عمى
نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد ،فيمكنيا أن تزيد أو تنقص منيا كما يمكنيا أن
تطمب تنفيذ وسيمة متقدمة عن تمك المتفق عمييا في موضوع العقد ،ويمكن كذلك أن يصل التعديل
إلى تخفيض مدة التنفيذ األداءات وقد يؤول بالعقد إلى الفسخ وىو أقصى صورة لسمطة التعديل .

وقد إعترف المشرع الجزائري بسمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية ،فيمكن لممصمحة

المتعاقدة أن تعدل العقد اإلداري بإرادتيا المنفردة وذلك من خالل آلية الممحق "
وتجد أساسيا القانوني في أحكام المادة

."L’avenant

 103من المرسوم الرئاسي  236-10المتضمن تنظيم

الصفقات العمومية.

من خالل دراستنا لموضوع سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية ابتغينا أن تكون الخاتمة
إشارة إلى ما توصمت إليو ىذه الدراسة من نتائج ،نمخصيا في مايمي:
 إن سمطة اإلدارة في تعديل العقد ليست مطمقة بل هي مقيدة من عدة وجوهلعل من
أىميا

ما يلي:
 -إن سمطة التعديل ال تتناول جميع شروط لعقد  ،وانما تقتصر عمى تمك المتعمقة بتسيير

المرفق العام ومن ثم فإن اإلدارة ال تمتمك تعديل شروط العقد األخرى والمنبتة الصمة بتسيير
المرفق العام.

 -أنو حتى في المجال الذى تممك اإلدارة تعديمو من شروط العقد تتقيد سمطتيا ف

ي

التعديل بأال تتجاوز حدا معينا ،بحيث يجوز لممتعاقد إذا ما خرجت اإلدارة عن ىذه الحدود أن
يمتنع عن التنفيذ ويطالب بفسخ العقد  ،كذلك إذا أدى التعديل إلى خمق عقد جديد فاإلدارة إذن

ممزمة حين تستعمل سمطة التعديل بأال تغير ف ي مضمون العقد األصلي أو أن تقمب إقتصادياتو
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رأسا عمى عقب  ،بحيث يجد المتعاقد نفسو أمام عقد جديد ما كان ليبرمو عند بداية التعاقد ألنو

يفوق إمكانياتو المالية أو الفنية  ،فمإلدارة سمطة تعديل العقد بحيث ال يصل التعديل إلى الحد الذى
يخل بتوازنو المالي واال كان لمطرف اآلخر في ىذه الحالة التمسك إبعتبار العقد مفسوخا والمطالبة
بالتعويضات إن كان لو وجو حق.
 كما أن سمطة التعديل ليست مطمقة من كل قيد  ،وأن جية اإلدارة ال تمتمك أن تمسي العقد والتي يتمتع بيا المتعاقد معيا .
المزايا المالية المتفق عمييا ف
 يجب عمى اإلدارة المتعاقدة أن تمتزم حدود المشروعية القانونية وىو ما يستمزم صدورالتعديل من السمطة المختصة قانونا بإجراءاتو.

فيجوز لجية اإلدارة أن تعدل من شروط العقد اإلدارى  ،فال سبيل إلى قيام ىذا التعديل

واإلعتداد بو قانونا ما لم تمتزم عند إجرائو قواعد اإلختصاص المقررة  ،فال يتأتى التعديل إال من
السمطة المختصة بإجرائو وال ينتج ما عدا ذلك من التعميمات الصادرة من غير ىذه السمطة أث ار ما
ي تعديل العقد وتحوير آثاره وتغيير مقتضاه .
ف

 خص المشرع الجزائري مسائل التسوية لمنزاعات المترتبة عمى سمطة تعديل الصفقة

العمومية ،في إطار األحكام التشريعية و التنظيمية ،بنص المادة المادة

 115من المرسوم

الرئاسي  236-10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،عمى وجوب أن تبحث المصمحة المتعاقدة
عن حل ودي كمما سمح الحل بإيجاد توازن لمتكاليف المترتبة عمى كل من الطرفين ،وذلك قبل
المجوء إلى الييئات القضائية الفصل في النزاع.
 -إمكانية رفع طعن أو تظمم من طرف المتعامل المتعاقد ،قبل كل مقاضاة أما العدالة ،بشأن

عدم التوصل إلى حل يعيد التوازن المالي لمصفقة ،ويكون التظمم أمام المجنة الوطنية المختصة.
 -إمكانية المجوء إلى التحكيم ،عمى إعتبار أنو كان محظور عمى األشخاص المعنوية في

نزاعات الصفقات طمب المجوء إلى ىذا الحل ،إال أنو بصدور قانون اإلجراءات المدنية 09-08
أزال المثام عن آلية التحكيم  ،وأصبح طمبو مباح لألشخاص المعنوية العامة.

 تخضع ق اررات اإلدارة بالتعديل في مختمف أنواع العقد اإلداري لرقابة القضاء اإلداري

الالحقة بوجيييا المشروعية و المالئمة وبذلك يتخمص المتعامل المتعاقد من أثار القرار غير
الصحيح سواء لعدم مشروعيتو أو لعدم وجود ما يبرره .و التأكد من مدى تناسب موضوع
التعديل مع مقتضيات حسن سير المرفق العام ،والتأكد من مدى عالقتو بالصفقة األصمية و
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بالحدود المالية المنصوص عمييا تشريعا ،وعن ما إن كان ىناك تعسف في إستعمال سمطة
التعديل.
وفي ضوء النتائج المقدمة سابقا والتي توصمنا إلييا بعد ىذه الدراسة ،فإنو يمكن ان نقدم بعض
اإلقتراحات أو التوصيات لممساىمة في إثراء موضوع سمطة اإلدارة في تعديل الصفقة العمومية،
نوجزىا فيما يمي:


الحرص عمى النص صراحة وبوضوح في أثناء إبرام العقد عمى سمطات اإلدارة

والتزاماتيا وكذلك الحال بالنسبة لممتعامل المتعاقد ،و ذلك قصد عدم وجود مجال لمشك في
تفسير معاني ىذا النص أو ذاك ،وذلك حين إثارة نزاع بشأن سمطة من السمطات.


عمى مستوى التأطير نقترح:

 إعتماد تكوين اإلطارات في ميدان الصفقات العمومية لتفادي عدم تماشي الكفاءات معاإلصالحات الجديدة.

فاإلصالح يجب أن يكون متكيفا مع طبيعة النظام ويتماشى معو من حيث المؤسسات،

الوسائل وطرق التسيير وآليات الرقابة الناجعة ،لذا وجب قيام إصالح إداري شامل في ظل كل
التحوالت المحمية والدولية التي تعرفيا المرافق العمومية.
 إعداد الدورات و الورشات المتخصصة في ىذا المجال. تبني أفكار الحكم الراشد كسياق جديد ومتطمب لتسيير مصالح الجميور و عصرنةالمرافق العمومية ،وضرورة توسيع دائرة الفاعمين وفق شراكة حقيقية بين اإلدارة والمتعاممين
الخواص قائمة عمى التنسيق
واإلنسجام ،وتستمد مصداقيتيا من مبدأ الشفافية.
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قائمـة المصادر والمراجـع
ا

أوال׃ النصوص الرسمية:

أ -القوانين العضوية:

 -القانون العضوي  01/98المؤرخ في  1998/05/30المتعمق بمجمس الدولة ،ج ،ر ،37 ،سنة .1998

بـ -القوانين العادية

 -1قانون رقم  01/88المؤرخ في  1988/01/12المعدل و المتمم المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات
العمومية االقتصادية،ج ،ر ،عدد  02الصادر سنة .1988

 -2القانون رقم  02/98المؤرخ في  1998/05/30المتعمق بالمحاكم اإلدارية.ج ،ر  ،37سنة .1998
 -3القانون رقم  08/09المؤرخ في  2008/02/25المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
جـ – المراسيم و األوامر

 -1المرسوم التشريعي رقم  09/93المؤرخ في  27افريل  ،1993المعدل المتمم لألمر رقم  154/66المؤرخ
في 08جوان  1966و المتضمن قانون اإلجراءات المدنية ،جريدة الرسمية عدد

. 1993/04/27

 27الصادرة في

 -2مرسوم رقم  145/82المتضمن الصفقات التي يبرميا المتعامل العمومي الجريدة الرسمية عدد 15
المؤرخة في .1982 /04 /13

 -3المرسوم رقم  131/88المؤرخ في  04جويمية 1988المتضمن تنظيم عالقات اإلدارة بالمواطن.
 -4المرسوم الرئاسي  250/02المؤرخ في  2002/07/24المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،الجريدة
الرسمية عدد ،52المؤرخة في .2002/07/28

 -5المرسوم الرئاسي رقم  236/10المؤرخ في  28شوال عام 1413الموافق ل  07أكتوبر  2010يتضمن
تنظيم الصفقات العمومية.

 -6المرسوم التنفيذي  434/91المؤرخ في  1991/11/09المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج ،ر
عدد  57المؤرخة في .1991/11/13

-7األمر  90-67المؤرخ في  1967/06/17المتضمن قانون الصفقات العمومية ،ج.ر.52 ،
د -الق اررات و المقر ار ت

 -1القرار الوزاري الصادر في  ،1964/11/21المتضمن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات
االشغال المتعمقة بو ازرة تجديد البناء و األشغال العمومية و النقل ،الجريدة الرسمية العدد رقم

المؤرخة في . 1965/01/19
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 -2تعميمة وزير الداخمية الجزائري المؤرخة في

 1994/09/07الموجية إلى السادة الوالة باالتصال مع

رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البمدية و رؤساء المندوبيات التنفيذية تحت رقم

المتعمقة بإمتياز المرافق العمومية المحمية و تأجيرىا.

842/03

ثانيا :المراجع بالمغة العربية

 -1إبراىيم طو الفياض ،العقود اإلدارية ،مكتبة الفالح ،الكويت،الطبعة األولى ،سنة .1981
 -2أحمد محيو ،محاضرات في المؤسسات االدارية ترجمة د .دمحم عرب مصيال  ،الجزائر ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،طبعة .1996

 -4ثروت بدوي ،مبادئ القانون اإلداري ،القاىرة ،سنة .1971

 -5خالد دمحم القاضي  ،موسوعة التحكيم التجاري الدولي ،دار الشروق ،الطبعة األولى ،مصر ،سنة 2000
 -6جمال عباس أحمد عثمان ،في مجال إلغاء العقود اإلدارية في الفقو وقضاء مجمس الدولة ،المكتب
العربي الحديث ،سنة .2007

 -7حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة العقود اإلدارية ( المبادئ األسس العامة ) ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
سنة .1998

 -8رمزي طو الشاعر ،قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن أعماليا غير التعاقدية ،دون ذكر المصدر ،سنة
.1992

 -9سميمان دمحم الطماوي ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،الطبعة الخامسة ،دار الفكر العربي ،القاىرة

.2005

 -10شييوب مسعود ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،الجزء الثالث ،نظرية اإلختصاص ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1998 ،

 -11ظريفي نادية ،تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة ،دار بمقيس ،الجزائر ،سنة .2010
 -12عبد العزيز عبد المنعم خميفة ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،دار الكتب القانونية ،مصر ،المحمة
الكبرى ،سنة .2005

 -13عبد العزيز عبد المنعم خميفة ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،دار الكتب القانونية ،مصر-المحمة
الكبرى ،سنة .2005

 -14عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ،جسور لمنشر و التوزيع ،الجزائر .2009

 -15عمار بوضياف ،دعوى اإللغاء ،جسور لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،الجزائر ،سنة .2009

 -16عمار عوابدي ،القانون اإلداري ،الجزء الثاني ،النشاط اإلداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،سنة
.2005

 -17عمر حممي ،سمطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري و ضمانات المتعاقد في مواجيتيا ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،سنة .1996
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 -18لعشب محفوظ ،الوجي ز في القانون اإلقتصادي ،النظري ة العامة وتطبيقاتيا في الجزائر ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،سنة .1993

 -19ماجد راغب الحمو ،القانون اإلداري ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر ،سنة .1994
 -20دمحم الصغير بعمي ،القضاء اإلداري ،دار العموم لمنشر و التوزيع ،عنابة ،سنة .2007

 -21دمحم الصغير بعمي ،القانون اإلداري(التنظيم اإلداري ،النشاط اإلداري) ،دار العموم لمنشر والتوزيع،
عنابة ،سنة .2004

 -22دمحم الصغير بعمي ،العقود اإلدارية ،دار العموم لمنشر ،عنابة ،سنة .2005

 -23دمحم رفعت عبد الوىاب وحسين عثمان دمحم عثمان ،مبادئ القانون اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية،
اإلسكندرية ،سنة .2001

 -24دمحم فؤاد عبد الباسط ،القانون اإلداري ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،دون ذكر السنة.
 -25دمحم عبد العال السنا ر ي ،مبادئ و أحكام العقود اإلدارية في مجال النظرية و التطبيق ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،دون ذكر السنة.

 -26محمود حممي ،العقد اإلداري ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر ،سنة .1977
 -27محمود خمف الجبوري ،العقود اإلدارية ،مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن.1988 ،

 -28مفتاح خميفة عبد الحميد ،إنياء العقد اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،سنة .2007
 -29ميند مختار نوح ،اإليجاب و القبول في العقد اإلداري ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،سنة
.2005

 -30لعشب محفوظ ،الوجي ز في القانون اإلقتصادي ،النظري ة العامة وتطبيقاتيا في الجزائر،

د.م.ج،

الجزائر ،سنة .1993

 -31ناصر لباد ،القانون اإلداري ،النشاط اإلداري ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،الناشر لباد ،الجزائر،
سنة .2004

ثالثا :المؤلفات بالمغة الفرنسية
01- Andrè De l’aubadère et Moderne franck et Delvolvè pierre, traite des
contrats administratifs, tome 2, L.G.D.J, Paris, année 1984.
02- Flamme (Maurice André), Traité théorique et pratique des, marchés publique
tome02, Bruxelles, Bruylant, année 1969.
03-Richer. L, Les contrats administratifs, Dalloz, Paris, année 1991.

رابعا  :الرسائل و المذاكرات الجامعية بالمغة العربية

-1رسائل الدكتوراه

 -01إبراىيم بن مدخن ،ضمان اإلستثمار األجنبي الخاص ومنازعاتو ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق جامعة
عنابة ،سنة .2008
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 -02سعيد عيد الرزاق باخبيرة ،سمطة اإلدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد اإلداري ،رسالة دكتوراه ،كمية
الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة .2007

 -03عمي عبد العزيز الفحام ،سمطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق ،القاىرة،
سنة .1975

 -02مذكرات ماجستير

 -01بحري إسماعيل ،الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق،
جامعة الجزائر.2008 ،

 -02بوشكيوة عثمان ،التوازن المالي لمصفقات العمومية ،مذكرة ماجستير ،المركز الجامعي سوق أىراس،
سنة .2004

 -03جوادي نبيل ،دفاتر الشروط في القانون االداري الجزائري ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،سنة .2005

 -04خضري حمزة ،منازعات الصفقات العمومية في الشريع الجزائري ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق،
جامعة بسكرة.2004 ،

كمي الحقوق ،جامعة بسكرة،
 -05عبد الوىاب عالق ،الرقابة عمى الصفقات العمومية ،مذكرة ماجستير ،ة
سن .2004
ة

 -06قرانة عادل ،سمطات اإلدارة العامة في العقد اإلداري ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق ،جامعة عنابة،
سنة .2004

 -07موسى نورة ،التظمم اإلداري المسبق والصمح في المنازعات اإلدارية ،مذكرة ماجستير ،جامعة تبسة ،سنة
.2005

 -08نويري سعاد ،النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومية االقتصادية في الجزائر ،رسالة ماجستير ،كمية
الحقوق ،جامعة عنابة ،سنة .1999

خامسا :المنشو ارت والمقاالت

- 01أنور أحمد رسالن" ،الصعوبات المالية غير المتوقعة ،مجمة القانون و اإلقتصاد" ،القاىرة ،السنة ،48
العدد  ،04-03سبتمبر -ديسمبر ،سنة .1978

 -02عبد العاطي عبد المقصود بدر" ،المخاطر اإلدارية" ،مجمة المحاماة ،مصر ،العدد األول والثاني،
السنة ،71يناير -فيفري ،سنة .1991

 -03محمود عبد المجيد المغربي" ،المشكالت التي يواجييا تنفيذ العقود اإلدارية وأثارىا القانونية " ،دراسة
مقارنة في النظرية والتطبيق" ،لبنان ،المؤسسة الحديثة لمكتاب.1998 ،

 -04يحي خير الدين" ،القضاء المستعجل في العقود اإلدارية" ،مجمة إدارة قضايا الحكومة ،القاىرة ،السنة
الثالثة ،العدد األول( ،يناير ،مارس).1959 ،
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 -05يوسف السييمي ،عرض ممخص مقال منشور لألستاذ أندري لوبادير بالمغة العربية ،سمطة اإلدارة في
أن تفرض من جانب واحد تعديالت عمى شروط العقد ،مجمة إدارة قضايا الحكومة ،مصر ،السنة

األولى ،العدد الرابع ،أكتوبر -ديسمبر.1957 ،

سادسا :األحكام القضائية الجزائرية

 -01قرار المجمس األعمى ،الغرفة اإلدارية ،الصادر بتاريخ
بالمجمة القضائية ،العدد ،2سنة .1990

 -02قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ

 ،1985/11/9ممف رقم  ،43731منشور
 ،1989/12/16ممف رقم  ،65145قضية

(ع.ط) ضد والي قالمة ،المجمة القضائية الجزائرية ،العدد األول ،سنة.1991

 -03قرار مجمس الدولة ،الغرفة األولى ،القسم األول ،بتاريخ
عين الكحيل ضد مجاىد عبد الرحمان.

 ،2003-01-02فيرس  ،012قضية بمدية

 -04قرارمجمس الدولة ،بتاريخ  ،2003-12-16الغرفة األولى ،ممف رقم  ،0011136فيرس  ،917قضية
حرازي عائشة ضد بمدية أوالد عيش.

 -05قرار مجمس الدولة ،بتاريخ  ،2004-01-20الغرفة األولى ،القسم األول ،ممف رقم  ،013565فيرس
 ،83قضية بمدية باتنة ضد المؤسسة العمومية االقتصادية لمبناء وتوفير الخدمات.

 -06قرار مجمس الدولة ،الغرفة األولى ،القسم األول ،بتاريخ  ،2007-05-09ممف رقم  ،035101فيرس
رقم  ،456قضية بمدية بريكة ضد مقاولة أشغال البناء وجميع ىياكل الدولة.
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ملخــــــــــص
من خالل الدراسة اتضح أن سمطة اإلدارة في تعديل بنود العقد اإلداري تشكل نظرية
قانونية مستقمة وأحد أىم و أخطر السمطات التي تممكيا المصمحة المتعاقدة في مواجية
المتعامل المتعاقد  ،فيي تشكل إحدى القواعد العامة في نظرية العقد اإلداري ،وحجتيا في ذلك

مقتضيات فكرة المرفق العام بمعناىا الواسع التي تتميز بيا العقود اإلدارية عن عقود القانون
الخاص.

وقد إعترف المشرع الجزائري لإلدارة بيذه السمطة أثناء تنفيذ العقد ،وقد نص المشرع من

خالل المرسوم الرئاسي رقم  236-10المتضمن تنظيم الصفقات العمومية في المواد

-102

106من خالل آلية الممحق.

ولقد تناولنا عقدي األشغال العامة و اقتناء الموازم (عقود التوريد) ،كون ىذين النوعين

في العقود من أىم العقود ،وأكثرىا إرتباطا بالمرفق العام .فقد الحظنا إن سمطة التعديل تختمف
من حيث القوة من عقد ألخر ،وذلك تبعا إلختالف درجة إتصال العقد بالرفق العام.
ولتسوية النزاعات الناتجة عن سمطة التعديل جراء إستعمالو من طرف المصمحة
المتعاقدة  ،ضمن المشرع لممتعامل المتعاقد اجراءات قانونية قصد إنصافو وتعويضو عن

األضرار التي لحقتو  ،وتكون كما يمي:

 التسوية الودية لمنزاع  :بالبحث عن حل ودي لمنزاع الناتج عن تنفيذ الصفقة حسب أحكامالمادة  115من المرسوم رقم .236-10
 -التحكيم  :حيث تم إدراجو ضمن المادة

 1006من قانون اإلجراءات المدنية ،فق د أجاز

لممصمحة المتعاقدة أن تطمب إجراء التحكيم ،وىذ ا إستثناء لمبدأ عدم جواز التحكيم بالنسبة
لألشخاص المعنوية.
 المجوء لمقضاء :من قبل المتعامل المتعاقد عند فشل التسوية الوديةومن خالل ما ذكرناه فإن سمطة اإلدارة في التعديل تخضع لرقابة القاض

ي اإلداري

عمى مدى تناسب موضوع التعديل ( األسس القانونية لسمطة التعديل) مع حسن سير المرفق
العام.

