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سبيل ربك بالحكمة والموعظة  إلىادع ((
ربك هو  إن أحسنالحسنة وجادلهم بالتي هي 

  ))اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين

  صدق اهللا العظیم                                                                      
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 إهداء
  .الوالدین الكریمین حفظهما اهللا إلى

في إعداد هذه الدراسة زوجتي التي وقفت بجانبي وساعدتني  إلى
  .المتواضعة

 أتمنى لها  والتي إلى اآلیة التي وهبني إیاها اهللا عز وجل    

  .دوام الصحة وطوال العمر إن شاء اهللا

.كل األصدقاء والزمالء إلى  

  .والصبر في أهون الساعات ,إلى منبع الشفاء والرحمة 

  .من یتجسد فیهم معنى التضحیة إلى كل موظفي بلدیة طولقة إلى

  .اهدي هذا العمل المتواضع

 

  برا.وفاءا.إحسانا.تقدیرا. الصاإخ                                               

      قبقوب .ا                                                     
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 شكر وعرفان

بالنصح  أعاننيكل من  إلى ,عطاءفهي سبیل العلم البد من  ,فناءالدنیا  أنمن علموني  إلى
  .قلبوالدعاء على ظهر  ,الكتابوالتوجیه وجلب  واإلرشاد

والحر ألساتذته , یحرركومن علمك حرفا صرت له عبدا حتى , علمنيمن ملكني حین  إلى
  .مازال عبدا

الحمد للفضل والنعمة هي كلمة شكر , أسمى عبارات االعتراف ,جسر محبة ,عربون وفاء
  .إلى كل أساتذتي عبر مختلف األطوار,

أتقدم ,بالذكر صها اخ.المشرفة على هذا العمل المتواضع معاشي سمیرة  :األستاذة إلى
وتعهدت , بجزیل الشكر وخالص االمتنان لما تفضلت به من إشراف على هذا العمل 

التي أضاءت أمامي  واإلرشاداتوزودتني بالنصائح , بالتصویب  في جمیع مراحل انجازه 
فجزاها اهللا عني كل خیر وحفظها اهللا , وتعهدها بتوجیهاتها وتسدیداتها القیمةسبیل البحث 

  .ل مكروهمن ك

أو مد لي ید ,إلى كل من ساهم من قریب أو بعید ولو بكلمة زادت من همتي وعطائي 
فرج اهللا  - منصر محمد:(وعلى رأسهم إطارات بلدیة طولقةالمساعدة  واخص بالذكر 

والذین  )حیمر محمد العید  -  دحو عبد الهادي – الغة بولعراس عبد الغني -لزهر
باالقتراحات العملیة من اجل سد الثغرات التشریعیة البحث وتزویدنا  إثراءفي جمیعا  ساهموا 

  .وتداركها في التعدیل القادم لقانون الصفقات العمومیة

  .إلى كل طالب علم أینما وجد وحینما كان

بجزیل الشكر والعرفان على كل , والمدرك الواضح, إلى كل هؤالء أتقدم تقدم العارف البصیر
  .وكان اهللا في عونهم دائما و أبدا –ما قدموه لي 

       قبقوب .ا                                                    
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 صــملخ
  

 األطــراف علــى یتعــین والتزامــات حقوقــا التنفیــذ حیــز ودخولهــا العمومیــة الصــفقة إبــرام عنــد ینشــأ
 قـــوانین مختلـــف فـــي المتعاقـــدة للمصـــلحة الجزائـــري المشـــرع اعتـــرف فقـــد, احترامهـــا المتعاقـــدة
 یتقـرر إذ,الصـفقة مراحـل مختلـف فـي تتجلـى السـلطات مـن جملـة بممارسـة, العمومیة الصفقات
 ومركـز وسـلطات حقوقـا الصـفقة تنفیـذ أثنـاء المتعاقـد المتعامـل مواجهـة فـي المتعاقـدة للمصلحة

 متمیـز بمركـز صـفقات مـن تبرمـه فیمـا تتمتـع إذ. الخـاص القـانون عقـود فـي له مثیل ال تعاقدي
 المتعاقـد مواجهـة فـي التعاقدیـة شـروطه یضـع ویضـبطه الشـروط دفتـر یضـع مـن أن من انطالقا

 بالمقابـل انـه إال,الخاصـة المصـلحة علـى تغلیبهـا و العامة المصلحة تحقیق في رغبة وذلك معه
 بمثابــة هــو والــذي ضــمان أهــم ولعــل والضــمانات الحقــوق مــن بجملــة المتعاقــد للمتعامــل اعتــرف
 المتعاقـدة للمصـلحة المخولـة السـلطات ممارسـة فـي تجـاوز أو تعسـفي إجـراء أي مـن لـه حمایة
 االسـتغالل مخـاطر مـن العمومیـة لألمـوال منـه وحمایـة,القضائیة الرقابة في الضمان هذا ویتمثل
 مالیــة طبیعــة ذات للضــمانات نظــام وضــع تــم,المتعاقــدة المصــلحة لحقــوق وضــمانا لهــا الســیئ
 ألطـراف مزدوجـة فائـدة,المقـررة الضـمانات هـذه تمثـل حیث,المتعاقد المتعامل على تفرض وتقنیة

 مركــزه یمتــاز الــذي المتعاقــد للمتعامــل بالنســبة خاصــة واحــد آن فــي وواجــب حــق فهــي,الصــفقة
   .له الالزمة الحمایة توفیر األمر یتطلب ومنه المتعاقدة المصلحة منزلة من اقل بكونه القانوني
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