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إِهـ ـ ــَداء
إىلَ األَبِ األوَّ ل واألعظم  :سيِّد اخللق  ..وخليلِ احلقّ ..
عُربون حمبَّة  ..وعُرجون شفاعة  ..بإذن اهلل ..

إىل األب اآلخِر  :سيِّدي ميلود بن بن يعقوب أكرمه اهلل ..
إىل األُمِّ الصُّغرَى  :فاطنة بنت حممَّد رمحها اهلل..
إىل األمِّ الكُربى  :اجلزائر حفظهــــا اهلل ..
إىل من هم أصْلي وفصْلي  ..وإليهم حينُّ قليب ...
إىل كلِّ حمبٍّ ..

أُهدي هَـذه األُطروحَة ..


ب

كلمَة شُكر
أوَّالً وآخرًا ..

بعد شُكر

أسهم يف إخراج هذه األُطروحة  ،عددٌ من الفُضالء  ،مبا قدَّموه من توجيهَات مفيددَ  ،واقرتاحدات سددددَ  ،وهدذا
الشكَّ ددلُّ على ذوقٍ أخالقي رفيد  ،وتددددر لل د ِّ العلمدي اشرتدرت؛ إ إذ العلدم رحدمٌ بد أهلد  ،واليدردم نددددوُ
اليردم ..واجملال ال دتَّس هنا لذكر أمسائهم مجيعًا  ،بيْدد أندي أخصُّ بالذِّكر :
األستاذ الدُّكتورَ والسَّدددديّددد الفاضلدة  :نصــرية دهينَـــة  ،اشرترفة على هذه األطروحة  ،شيَر اهلل هلدا دماةدةَ
خُلدها  ،وأرحييَّتها العلمية  ،وحُسنَ تعاوهنا  ،وكرَم قبوهلا اإلشراف األكادميي ،ومجال مالحظاتدا اهلامَّدة والسَّدددد
اليت كان هلا األةر البالغ يف إهناء هذه األُطروحة ..متَّعها اهلل بالصّ ة والعافية ودف عنها كلَّ غُصَّة وعاتية ..
كما أُةَنِّي بالرتير العميم للجنة اشوَّقر اليت ستعيف على مناقرتة وتدودم هذه األُطروحة ..
ةمَّ الرتير مو ول ليلّية العلوم اإلسالمية الغرَّاء  ،اليت ذلَّلت لنا سُبل الب ث العلمي..
وال أرف ُ درَاعي هذا قبل أن أحنينَ إجالالً وشُيرًا ليلِّ األحبَّة –أهالً وأ دقاء -الذدن شدُّوا أزري
وشاركونيَ أمري ..كلٌّ بامس وومس ..والسيَّما احلاج محيد  ،بوشيبة  ،عادل  ،قاسم  ،حت اتي  ،زروق ،
اليرّ  ،برتريي  ،راف  ،خلضر الفورنو  ،السَّاحيي  ،طيباوي  ،عليلو  ،جلود ،محز  ،بن قردنة ...
وإىل كلِّ من دغفُل عن ذكرهم قلمي ..وال ولددددَدن دغفُل عن تذكُّرهم قليب ..
« ومـن عجـَــبٍ أَنــّـي أَحــــنُّ إِلَيهِــــ ُم
وتبكيهمُ عينـي وهـم فِـي سَوادِهـا

وأَســـألُ شوقـاً عنهـم وهـمْ معـي
وَيـشتــَاقُهم قَلبِي وهُم بني أضلُعي »

فللجمي مينَ أ دق الرتُّير  ،وأخلص التدَّدددر .


ت



ئ
هنبعههدأن آائه اعلهى شه 
احلمدهللعلىنَعمائه ااش كُّه لشه علهى وئه ااش وهلسُااش ولهلاعلهىاا
 ُ
اصح اأاشآائ منمجآعاملؤمننيإىليوااشدِّين.
ابعهد:
فلج ههلاأ وأح ههاااش وُّ هليعبا ههلمآبتتمتوههعونةوم ههبفه آ ههب هاو هآومااب ههاباشعه ههو 
ااوشتزامههات ههجتل ه ُ امل ههاماامآ ههاأاتههدسأُاملفا ههداتنفآ ههاأ ا اكههأأاطههن أا ا حآ ه أا
جوسأبغآباشنوفعش افوباشنواسبلضلسأاضلاس.
اوغ ههلانفه ه وه ههل املهاص ههداش ههلششلُّه هليعبا ههلمآبتتمه ه ود اجل ههزاشنوه هوا ااملل ههتتدوات
بمتلملبهلااملخهل ااش هدي أاإ ع هلنااحلاضهليُّه دشفآفهامهناشهاهاياا ديهدس
احلا ثباحآاساأل وم ِّ
املنلاحبعلىطااشباوجت ا اشفه يأتلتدعياشنوةلاشفه يبنياشفآنبااألخلشأاوأ و علىذشه 
هانإذاجهدتاش وداشهباحلديثهب
كماهواحلا علآ ابهابتعهاملتاشداشهببوصهف ااناعهاعامهامهعغذه
َ
نفله اأمههااضههلاسياتأاحاجآههاتمههاتفته تتنهوساتتغه وهذبله ئ
هلعبهائله ئهببفعه حلكآههباحلاههاسساملعاصههلسن
هاسشلداشههبأاا اسساشعامههباههدااااصههلاااشنواحآههباألمنآههباا ائآههبأأصه ح 
ف عههدأ كهها اشهدواساأل ه ُ
و
افقاشعامباشل مبشلش .
تلااتوفذاخلدماتاشعامبملواطنآ امنخل إنُّاءاملل
أخذا ُ
اا ه آ اهآههقذش ه ث ُه ه احلئم ه علآ ههاإ اءهههل املناش ه امل امآههباألط هلا اش ه تلههتدعيمواج ههب
اههزاشثكنائآههباملت سجحههبشلم هواس 
ناجعههب ضههفاءاههد ئسمههناشتوهوا اوات هها ،ااوجتمههاعيأاو هآومااخ و
ااحلاجات.

األمههلاشههل،حهتوزعلههىاش وداشههبوختلئه أنةمت ههاأ اههل غايهبَاحلههل علههىإآهها  شآههاتاكآفآههات
متعد سئ حداثهلااشتووا ااشولخاء.
ِّ

منأهز سكائزتن كوسهااا آ غاياهتااشعامب أبآد
ِّ
ااهلااوجتا غدت اشعهو اش تُلم ااش وداشب
أنو إذاكا شعهو اش وداشبأاا اسسهل األمهآبف هناكنوعامنهل اشعهو ا اسيباملعتمدساط 
إنفاقاملا اشعااأيعتلأمهو اتنةآما أاأضمن ات ليفا نب وت ا تُعل عهو ا اسسإووب أ

انعينهبلااشنووعمناشعهو "عهو اش وفهاتاشعا ومب"ب آغ ااألسبعنعهداألطغا اشعا ومبأاعهدااتناء
لويبإبلام انأ لوباملناا بأ
اشلووا اأاعهدتهدمياخلدماتأاعهدإجنا اش ّدسا اتأعنطليقأ ْ
اأ لوباش ّ اضيأ انتآتب ثاسهااملتهابلبنعلىامل لحباملتعاادسأاعلىاملتعام املتعااد.
حَّتاصل إىلهل اش لوسسفهدط دت
ابدهيأ و املنةومبَاشتوُّليعآبا زائليب
اذاتاشلآاق و
ّ
 ٌ


ث

اتكثهذسأبه ْدءاب هداس أ وا أمهل يهن ةِّزاش وهفهاتاشعا ومهب اههو أمهلساهز 90-67أاملهؤوس ا
تنه كوس ئ
17جهوا 1967أ اانت هاءول هوا632-01املعه ود ااملهت ومزأابآن مهاشفآه مهنامللا هآزاشتونةآمآههبأ

احُّ ٌدمناشهلاساتااشتوعلآماتاشو اسيبأك كذش شتتلآد اخلدمباشعمومآباشفالى.
ح آَ ه هبههاا زائ ههلااش ولههنواتاألخههذسج هولاءاشنوف ههلساشنِّفنآههبأاش ه اشوههدت
ااظ ه ِّاشه َهوفلساملاشآههباش ه ُ
يعضههخمبته ق"عهههو اش وههفهاتاشعا ومهب"شتمثِّه األ اساملثلههىااشو هآلبامل تغههاساشه تتهل وسعهبههااش وداشههب
مُّهاس َ
شتحهآقبلاجم ااشنوموحب.
غههذأنوه يتحهتوزعلههىاملُّه ِّهلعا زائههل،إعهها ساشنوةههلاتُّهليعاتعهههو اش وههفهاتاشعا ومههببتنههويلاملعههايذ
ا هواب اشهانونآههباشهههآزاألخلاآههباش ه تاههمننزاهت ههاأاكههلااحلفهها علههىاملهها اشعههااأخ وصههاا
ااش و
هههل اشفه ساشه كثهُهلاحلههديإفآ ههاعههنإهههداسااخههتلساملهها اشعههااب ههفهاتامهآههبأامُّه وهبأا اشفههب

املتفُّ ههيأاش ههل ،ههاعدعلآ ه اشعآ ههوبااشثكغ هلاتاملوج ههو سا
شله ههانو أاذ ههوذش ه م ههنمة ههاهلاشفل هها
ِّ
تُّليعاتاش وفهاتاشعا ومبأاهيشعمل،فلصبٌي ت لُ اش و ُ ا ُ هولاقاملها اشعهااأااههلاا طهاسو
به سمههنتل كمههأأجههوئاخلههلسا نلههانآباشه اصههل إشآ ههااش ُّهليباهههلاالهها أااألاىلمههنذشه كلِّه 
اشعههو سُإىلاش وُّهليعبا ههلمآبامههاتزخه ُهلبه مههنم هها َ فه آههبانُةه ئزأخلاآههبو هآوماابههاباملعههاملت
املاشآههبأامههاتتمآوههزب ه مههن شآه ئ
هديبكفآله ئهبوواك ههبكافوههباشنوهوا املعاصههلسأامن ههاهههل 
هاتاجت ا يه ئهبمهاصه 

اشدسا ب.
اشعهو اش تتنااهلاهل ِّ
الصووتق الع َّم و ف و
هلههلاكلِّ ه ج هاءتهههل األُطلاحههبمو ههومبب ه ه " عُق و
َّ
أُمااشبش آَا اف زهل اشعهو .
ا ِإلسالمي والتَّيـةع الجوزائـة " ُ

و ء أحك و ل َّ
اليـةعو و

أهميَّـة املوضُوع :
،معاصههلأامههن
تُّ ه ِّ عهههو اش وههفهاتاشعا وم هبأحه َهداملواضههآعاحلآويههبأل،نةههاااههانو ااات هها ُ
أجه ذشه اهت ومه هبههااشتوُّهليعاتا زائليههباملتعاا ههبأاااشواه نفله تُعهدكمههناشنواحآههباش وُّههلعآبجمههاو
ئخ اشف زاشنووا املعاصلساش جتدت صآلهتااشُّولعآبااملنةومباشفه آباشوا عب.
اشلش تتمثو األمهآوباشعلمآبهلل األُطلاحبا َ عآ اش آا اآلق:
-1تَههل فائههدس سا ههبعهههو اش وههفهاتاشعا ومههباجمههاوتاملعههاملتاشتعااديههبمههنخههل الآ ه اشنِّةههاا
اههوءعلههىاشوضههعآاتاشهانونآههبامللت نههبهبههاااشنوهههائصاشنواجتههبعههنتن آهاهتهها
اشهههانو هلههاأمههعتلههلآ اش و
املختلف ههبأف ههيتل ه ه عيانت هها املتعاا ههديناش ههليني ههندمو يومآ ههاباملف ههاهآزاشنوةلي ههبااشتون آهآ ههبهل ههل 
اشتوُّليعاتاش وآدا هلا-اكث ئذمناألحآا -إجاببطافآب.




-2ت قأمهآبهل اشدِّاس بشت آا موافنيمنعهو اش وفهاتاشعا ومب:

ا:و مواه ه اشه ههانو ا زائ ههل،م ههنعه ههو اش و ههفهاتاشعا وم ههبم ههنخ ههل ُمااش ههبف م هها
الم ق ووو َّ
اض ن ا.
الم قووو الاَّو

صهب
مواه اش وُّهليعبا ههلمآبمههنعهههو اش وههفهاتاشعا ومههباُمااشههبت صههآل اهلههاأخا و

اشدسا اتاش تلاات صآ َهل اشعهو ت صآلطلعآات ا ُت و عزيزس انا سس.
اأ و ِّ
هواأياههاأ و ماشآ هبَاش وداشههبامللههلمبتهههواعلههىبههابامل هواس اشعا ومههبابههاباشنّفهههاتاشعا ومههبأاش ه ون
-3معله ٌ
امللحظعلىكثذاش تاباتا لمآبأ وَّناكان تُلِّكزأكثلعلىمواس اش وداشبمناشوزكهاسااخلهلا ااشعُّهوس
ااشغنائزااشفيءاذوذش أ االآلماتتناا احلديإعننفهاتاش وداشبااملُّاسيعاشعامب نلاك.
هزبههابمههنأب هوابا نف ههاقاشع ههااأم هلام م هاأ
شههلش كان ه  سا ههبموض ههوعاش و ههفهاتاشعا ومههبك ه ِّ
شل ولههعيذههوا ههتهلاءاملنةومههباشفه آههباشوا ههعبشل وُّ هليعبا ههلمآبأمههنحآههإاواعههدهاامهاصههدهااش ه 
تا هآِّقاخلنههاقعلههىك ه ِّمةههاهلاشفلهها أاذش ه مههنخههل ملاجعه ئهبالآلآه ئهبشلجت هها اتاشفه آههبذات
اشعلاب.

اباملهاب ه فاألُطلاحههباموضههوعاش وههفهاتاشعا ومههبامنةههوساشتوُّ هليعا زائههل،ابهههدسماش ه مههنأمهآههب
بهدسماي تنف منصعوباتأاهلاش و اشنك هو اشهانونآهبكانه غهذثابتهبإذتنهلأُعلآ هااشتوغآهذات
بنياشفآنبااألخلش.
تلآباحلههائقاشنواصهعبهلهل اش وُّهليعباشغهولاءاشه ا ئ هع 
-4يعتلهلااملوضوعضلاسسطهلعآبهتهد إىلت ه ْ
،طاسئه ئهبأانا ش ئهبأكآه و؟اههياشه ح مه اشعههاما هلميأكثههل
بلحابهبصهدسهاأا َ ه َهعبفه هاأ و
ذسعها
اق ِّ
منثلثبعُّلالناأاناوشا شوائ اأعل ٌ
متغذسأاامتزج هبابآاهاتمتع ِّهد سأفمهاضهاا ْ
يدأامنمثو ئ
تلآبحهآههب هْق
تعمدهل األطلاحبإىلُمااشهبت ه ْ
جبديدأاواَعدتعناشوفاءونلوبفل ئ
ئ
هَّت
اش وُّهليعباكثه ئذمههنماههامنياحلآههاسأامن ههاا انه اشفه ههيا اس،اشههل ،غُه هآِّ سْحههامههناشهوزمنحه و
تووهزاش عضأ واشفه ا هلميوي ها ُيفهاسقفهه اشع ها اتااملعهاملتأاويتتاا ههاإىلفهه اش وداشهب
اا اسساذوهاأا آة لشلعآا اثناياهل األطلاحبهتافُ هل ئ
اشفليب.
تمههنيامللههؤاشنياا ه ااااديههدا طههاساشعههااشعهههو اش وههفهات
-5تفآههداألُطلاحههباملتعههاملنياامل ِّ

اشعا ومبأاكُّ ا ط اوتاش تع ضإجهلاءاتاشنوزاههبفآ هاأاتنلهآقا هو ملواج ت هااحلِّ هاأمهن
خههل مههاا ههنأ تُلههفلعنه هههل األُطلاحههبمههننتههائاامههاتنت ههيإشآه مههنتوصههآاتامههاتتاه ومن مههن


ح

حهائقامعلوماتممايؤِّ،ااشنِّ ايبإىلإم انآبف ه ئزاااعهيهلهل شعههو ااشهتوم ئنمهنبنهاءجمتمه ئعساط ئهد
َ

اطفوا .

-6كمههاتههلُ أمهآههباألُطلاحههبمههناشولغ ههباااااشههبشلههدِّطههيءمههناشفتههوساشنوامجههبعههنالو هباألحبههاث
صههباش وُّههلعآبمن ههاابلههوسسهههل املنةومههباا حاطههبهبههاعلمههامههن تله جوان ههاأشههلش 
ا ِّ
اشدسا ههاتخا و
هتعتمداشدسا ههبعلههى تلئه املههداسساشفه آههبا ههلمآببُّه وهَّتمناهت ههابغآهبَإعنههاءصههوسسناصه ئ
هعبعههن
ِّ
ه
ُ
انلههتااهههل اش وُّ هليعبا ههلمآبمههعأحههدثاوجت هها اتا اسيههبااشهانونآههباملعاصههلسأب ه اتف كواُ ههاا
ذش شوأعنآ هلااشفلصباملنا ب

اضمهههزاش ههاحثنياا ههتنفاسع هزائم زشلمُّههاسكبااشهاههايااملعاصههلساملتتههد ساش ه تُّههاب 
-7ا ههتن ُ
حوهلااشتوحدِّياتاتفاام علآ ااملُّ لتأاذش ب ثاسساشفهه اش ولهلآزااشنوهلحاملنهذأعلهىأ ي هو 
ذش  اانُتوءاعييلفععناأل ومبهل اشغُ ومب.
أَسبابُ اختيار املوضُوع :
هآأوختآههاساملوضههوعأامههعذشه فلهههدااههعاختآههاس،علآه شعهدوس
إ أمهآههباملوضههوع ه سئه ٌ
أ ابطخ آباموضوعآبأعلىاشنوحواشتوايل:
 -1ا:سب ب اليخصي
أ –شفه َ نةههل،منههلمهدوساألن ههاءاشه تهاِّ ُ هبهها تله ا ههائ ا عههلاااشفاههائ املاشآههباش ههلشاشنوامجههب
عنعهو اش وفهاتاشعا ومبهنااهناكأااشثكغلاتاش تنف ُ هباملا هآزاش وهفهاتاشعمومآهبأاتله آ 
هوم ِّ هنهلهاد آنهاعها و
عملآباشتوحاي ااشنو هلل اش وهفهاتامل ومهباشه تُعتهلذخهذَسأ وم
َ
هباثلاهتهااشه ش ُ
ش ان كفآلبباشهااءعلىكثذمنبُؤساشفهلااشئناشبااحلئلما أف ا ااش ا منلمدوسُمااشهبُاش حهإ
اهلااملوضوع.

هاااشدسا ههبأمههنأ و 
ب -فعههينشنههلقهههلااملوضههوعمههاكنوهانلههمعُ  ائمههامههنبعههضأ ههاتلساشهههانو أيهو ِّ
هآزأتهها إىلإعهها سنةههلأف ه ْهلسُهتاا
اههانو اش و ههفهاتاشعمومآههباا زائههلفآ ه نهه ٌ
هصك ههذٌاخل ه ٌعةه ٌ
هدهاحه وهَّتك ومههلتاشف ههلسُمههعطههو اش هوزمناأيهن ه جبههدااهاافائههدهتااش وُّههلعآبااشهانونآههبب ْل ه 
نفلههيامأُبه َ
اوجتماعآبأا ا منيهآينذش األحداثاألخذساملتناثلسهنهااهنهاكاتعهكلضعُّهل ئ
اتاش وهفهاتاهلا ومهب
َ
إىلعملآههاتاشنو ه ااشفلهها أمثومههااجدتُه مههنبعههضأ ههاتلقاش هلااأاو هآومااأل ههتاذساملُّههلفبمههن
ع اساتاشتوه يآداحاوتاملوافهبعلىهلااملوضوع.





 -2ا:سب ب الم

عي

أ –اش وفهاتاشعا ومبمناشو هائ اشه كثُهلاشتعامه هبهاأا خله اكثهذمهنالهاوتاوات ها يباشعا ومهب

ااخلاص ههبأب ه ص ههاستاحلاج ههبإشآ ههاما و ههبأف هها وبه هدوم ههنبآ هها مُّ ههلاعآت اأاأح ام ههااضه هوابن ا
اشُّولعآبنحَّتينماناملتعاملو هباإىلمُّلاعآبأعماهلز .
ب-حاج ههباألم ههبإىلعه ههوئتعت ههلال هها اشولحه ه شلمناا ههاتأك ههاش آعاا ج ههاسسااو ت ههناعأه ههل 
احلاجبتلتلزات آآ اش وفهاتت آآفايامناحلقااشعداشبنشآلئزاألاضاعاحلاضلساامللتتدوس.
جو-امللامهببل ئنبشلدِّاشعتزاشهائزنتآتبشندسساش تابهباموضهوعاش وهفهاتمهناملنةهوسا هلميأ
اعههدااجههو حبههإملههته يتنههاا حهآهت ههاأاملههائل اأأام وهتههااملختلفههباش وُّههلعآبااشهانونآههبأعلههى
اشلغزمنأَّنامنأهزاملعاملتاملاشآباا اسيباملعاصلس.
-تزايدامل ت با هلمآببُّهيءجديهدمهنحآهإاشت صهآ امجهعمتفلاهاتملهائ اش وهفهاتأاألمهل

اشل،يُل زابناءصلحاشعلز.
ه وُ-مااشههب سا ههباف ههزاالآه  تله اشتوُّهليعاتا زائليههباكههلااشههواننياشعلبآههبذاتاش ِّههلبأاملتعلِّهههب
باش وفهاتاشعا ومبااشلووا اااملُّ ياتاحل ومآب.
إِشكاليةُ البحث :

عله ههىاش ه هولغزمه ههنأ و اشتوُّ ه هليعاتا زائليه ههب-او ه هآوماامل ه ههوا632-01املتعلِّه ههق
بتنةههآزاش وههفهاتاشعمومآههب-حلص ه مههنحآههإامل ههدأعلههىضههما نزاهههباش وههفهاتاشعا ومههبمههنخههل 
هذ اباملهاسنههبمههعم هها اأح ههاا
تاه كمن اش افوههبامل هها اش فآلههببههلش أإووأنونههاجنههدأ و هههلااشهههانو اغه َ
اش وُّليعبا لمآباع ا عد ٌمناشعآوبااشثكغلاتاش تفهت الها اا هعاأمهااتفُِّّهيمةهاهلاشفلها ا
تلاؤوتهل األُطلاحباإط اشآبسئآلبتتفهولععن هاعهدوس
عهو اش وفهاتاشعا ومبأاعلىذش تتح ود
ُ
إط ئ
اوتأخلشعلىاشنوحواشتوايل:
 -1اإلشك لي الـئيس
كآه ه ا ههنف ههزاشتعاا ههداتا اسي ههباب ههاباش ههفهاتاشعام ههبم ههنخ ههل املنةوم ههباشتوُّه هليعآب
ااش وُّههلعآبأاو هآومااظ ه اشثكنائآههاتااشتهههابلتاملههؤ طّلسهلههانإبلامههااتنفآههلاأإنُّههاءاانهاههاءأإَّنههاء
هقاملهومهاتاشنواظمهبأاامل ها احلاكمهبشاهما نهَتاعب
اانت اءأم لحبمتعاادس امتعهاملمتعااهداأ َاف ِّ
املا اشعاا؟.
هل ا ط اشآباشولئآلباش تتفولععن امجلبمناشتلاؤوتاملختلفبعلىاش وُّ اشتايل:





 -2اإلشك لي

التـعي

أ -ماامله و بعهو اش وفهاتاشعا ومب؟

ب -امامعايذدآآزهاعنبااياشعهو األخلش؟

ت -ماهيمهوماتعهو اش فهاتاشعامبامواصفاهتااشتُّليعآبااشُّلعآب؟

ث -اماا طاساشعا كااملُّ ِّ هلل اشعهو إنُّاءاانهااء؟

ص ُعهو اش وفهاتاشعا ومبعلىضوءأح اااش وُّليعبا لمآب؟
 -كآ ُ
كول اتُؤ و
ُّلعآب؟
ح -اه هيعه و جديدسأاأ وَّناتُهاسعلىغذهامناشعهو اش و

 -مات ثذاشفه ا اس،ا لميعلىعهو اش وفهاتاشعا ومباملعاصلس؟
 -ماهيأ اشآ انعها هااملاحل ا؟

ذ -كآ تنح اتنهايهل اشعهو ؟
س -اماهياآلثاساشنامجبعنذش ملختل األطلا اشتعااديب؟
 -ه هناكحاجبإىلأخلاآاتافظهل اشعهو اامياملا اشعاا؟
حُـدود الـمشكلة :
ائليههبأا ههآ و اشتو هلكآزأكثههلعلههىمل ههوا632-01
اشدسا ههبامللا ههآزااشتوُّهليعاتا ز 
حآههإتتنههاا ِّ
هوخيجان ه اوخت ههاسا ههدس
املع ه ود اامل ههت ومزأام ههنمثواش وكآههزعل ههىاملل ههائ اش وُّههلعآبذاتاش ِّ هلبم ههعته ِّ
ا م ا .
الدِّراسات السَّابقة :
هاألخصمهناشنواحآهب
ِّ
هناشدسا هاتاملهاسنهبنها سااامللاجهعاشه تتنااشه طهحآح بٌجهدااب
يعهدكههلااشنوهوعم ِّ
توجد سا بطهلعآب-حله علمهيااطِّلعهي-أتنولاه ْ هلهلااملوضهوعهبهلا
اشُّولعآبأحآإوت ا ُ ُ
هضاشدسا ههات-خههاس اشهوطن-اشه 
ِّ
ولهقمههناشنوههاحآتنياش وُّههلعآبااشهانونآههبأاشلو ه وزإ وومههاكهها مههنبعه
اشن َ
اذاتاملوضهوعاملُّه كأأ ومها
هتاهت ُ
اشدسا بابعضامللائ اشفلعآباملتناثلسأااشه يُلمل ُهزط َ
تتلاَىاهل ِّ
مناشنواحآباشهانونآبف ناكشفآ ٌمناشول ائ اشعلمآهباشه تنااشه املوضهوعأمن هامهاا هتنع ُاحل هو 
علآ ااو تعانبب أامن امامأعثلش علىطليق.
اشدسا بأكتفيمن اوايلي:
املتاحمناشدسا اتاملتو لبهبل ِّ
ِّ
اعلىذش ف و
ِّ -1
الدراس اُ:ولى بعنوا "آلي

الصوتق
م اجه التس ف مجو
َّ

العم ميو "أنا يهبتآهابأ

هوسا )أكلآه ههباحلهه ههوقااشعله ههوااشلآا ه ههآبأجامعه ههبموشه ههو معمه ههل،أتآه ههز،ا اأا زائه ههلأ
(س ه ههاشب كته ه 
3102ا.


ذ

الدراس ِّ
أ  -أوجه التَّ افق بين تلك ِّ
والدراس الح لي
اكلاشدسا تنييلح ُ ئ
هتماابامللاح اش م ّهلتهبهااش وهفهاتاشعا ومهباا زائهلأاذكهلاشتونةآمهات
ِّ
ظاو ُ
اشهانونآبامل اح ب.

الدراس ِّ
ب  -أوجه االختالف بين تلك ِّ
والدراس الح لي

اختلف هل اشدسا بمعاشدسا باشلابهبجلسيانف آناتلكزاألاىلعلىجزئآبمعآنبتتمث اا ان 

اشواائيااشعلجيشلفلا احلاص ااش فهاتاشعامبأت قاشدسا باحلاشآبطاملبشلعهو افقنةليب
اشتعاادابتداءاانت اءأمعا طاسسإىلماخيل هلااش ناءمناشفلا أناهآ عناشُّقاشُّلعياشل،
اف ب األخذس ا األاىل.

ِّ -2
الدراس الاَّ ي  :بعنوا "جـائم التس ف مج

الصتق
َّ

العم مي " أعلبكلاب أ(س اشب

كتوسا )أالزاشهانو اشعااأكلآباحلهوقأجامعبا زائل-0بنيو بنخدس-أ6106ا.

أكاشلطههوساا ههتغل اشنفه وذاإعنههاء
ااهدتنااشه ِّ
اشدسا ههبجهلائزاشفلهها املتعلههبباش وهفهاتاشعمومآههب ّ
اشعامب.
امتآا اتغذملسساجما اش وفهات ّ
الدراس ِّ
أ  -أوجه التَّ افق بين تلك ِّ
والدراس الح لي

كلاشدسا تا تتُّاهبا ابعضاشنِّهاطاملفاهآمآبااشتوعليفآب.
ِّ


الدراس ِّ
ب  -أوجه االختالف بين تلك ِّ
والدراس الح لي

أمهااوخهتل فمهااآه ااشدسا هباألاىليهها عهنههل نإذوي ها يوجهدفهلقبآن مهاإومهنحآههإ
اشعمههواااخل ههو أاألمههلاشههل،آعه اشدسا ههباحلاشآههبوده ك ب ههلبإىل ههابهت اف ههيكتله عن ههامههن
حآإاشُّقاشُّلعيامنحآإاشتوصآ اشهانو شعهو اش فهاتاشعامبباعت اسهامنةومبع ْهديب.
ِّ -3
الصتق
الدراس الاَّ لا بعنوا "تصنيو َّ

العم مي ف الجزائـ طبق للمعي ر العض ي"

هوسا )أالههزاشهههانو اشعههااأكلآههباحلهههوقأجامعههبا زائههل-0بههنيو ه 
أاههدا مامههبأ(س ههاشب كته 
بنخدس-أ6101-6112ا.

الدراس ِّ
أ  -أوجه التَّ افق بين تلك ِّ
والدراس الح لي
هلاشدسا ههتنييلح ه ُ ئ
هااباملعآههاساشعاههو،املمآههزشل ههفهاتاشعامههبعههنغذهههاأاامللاح ه اش ه 
اكه ِّ
ظاوهتمه ُ
ملتهبااش وفهاتاشعا ومباا زائلأاذكلاشتونةآماتاشهانونآبامل اح ب.
ّ
الدراس ِّ
ب  -أوجه االختالف بين تلك ِّ
والدراس الح لي
اشدسا ههباههدكت ه اظ ه ِّاملل ههوا
كتل ه اشدسا ههباحلاشآههبعههناشلههابهباأم هلينأحههدمها:أ وهههل ِّ
اشدسا هب
بآنَ اكا اشتوهلكآزا ِّ
اشدسا باشلابهبأاثانآ ما 
632-01بتعديلت املختلفبأاهوماغابعن ِّ

س

هاءتاشدسا هباحلاشآههبشدسا ههباش وهفهاتاشعا ومههبمجلههباتف ههآل
ِّ
اش ولهابهبعلههىمعآههاسااحهداآِّهزاش وهفهبأجه
لابهب.
اشدسا باش و
ينغآابا ان اشُّولعيا ِّ
اإطاساشنوةليباشع ْهديبأيُاا إىلذيناألمل
ُ

لبباشدسا ههباحلاشآههبأهههلاااههداختلف ه  سج هبا فهها سمن ههابههني
هناشدسا ههاتذاتاش ِّ ه ِّ
هههل مجل ه بٌمه ِّ
سا باأخلشنالوباكثلسأاط لاماموناأاإ كن أنلىفلأنهأاملهؤشوفنيا لآلَهنياشلوهلينأفهدت
من ههاغايههبا فهها سأاو هآومااا ان ه اشهههانو نأ واهلمهها"ط ههلحتنة ههآزاش ههفهاتاشعمومآههب"ش ههاح 
ع ومههاسبوضههآا أاثانآ مهها"تلههآذاملُّههاسيع"ش ههاح خلطههياشنوههو.،اأياههاامل هؤشوفنيا لآلههنياشلوههلين

ا طدتهبماأاو آومااا ان اشُّولعينأ واهلمها"عههو املناا هاتا اسيهب"ش هاح ُم ومهد هآأ
اشعتميأاثانآ ما"عهو املناا اتااشفه ا لمي"ش اح عاط ُممدأبوهلبآد.
اشدسا ههبأ جت ههدشنفله ه اا ههتهلشآبمن تآ ههبتت ههو وخى
عل ههىأنهو ه ااكه ه ِّاألحه هوا ا ههدحااشه ه ه ههل ِّ
األصاشباا ودسماا تناع إىلذش  آل.
املنهـ ـجُ الـمُتـَّـبـع :
اشدسا هبمهن
بناءعلىما ل ذكل اأمهآباإط اشآباش حإأابنهاءعلهىمهاتننهو،علآه ههل ِّ
عديههدامللههائ اش وُّههلعآبااشهانونآههباملتفلعههبااملتُّه ِّهع بنفه و من ت ههاأتههى ُممتنآههاصه وسعهدوسمنههاهاأمههن
أبل ها:
 -1المنهج ال صت ،بوص عهو اش وفهاتاشعا ومبكمااكآفاأ َ ل ااإآاباأامنمثوالآه اتفلهذ
اشنك و اشُّولعآبااشهانونآباش تنااشت امعُمااشباش وجآ إ ا تدعىاملوضوعذش .
-2المنهج االستقـائ أاذش بتتكع تل جزئآاتاش حإمنملائل اشُّولعآبااشهانونآب.
-3الم وونهج المقو و ر ،وهاسن ههبنة ههلساشه ههانو ا زائ ههل،هل ههل اشعه ههو بنة ههلساش وُّ هليعبا ههلمآبأاُمااش ههب
ا تخل اشنوتائاماأم ن.
طريقة البحث :

بنليهبتوفِّلاخل ائصاشتواشآب:
بهلااملوضوعأفهدصغت 
ُ
نةلاملا قذكل ااملناهااملتو عبامعا
 -1الم ّة العلمي ائتو ع هل األطلاحباكتاببما وهتااشعلمآباصآاغت امايلي:
أ -اس بموا اشهانو أ واواب فبملتهلوبناذش حَّتتت و اش كوسساألاشآبشلموضوعامللا اعتما ا
ُّلاحات اشفه آب املتاحب أ امن مثو ُمااشب اشتووصآ 
على اشهوانني املنوهب ا ذات اشُّ مع بآا اش ك
عٌعنت كوس أاابعضاألحآا اديت كز  مااملوافني
ُّيءفل 
اشُّولعيشلموضوعأأل و احل زعلىاش و
معاشلتُّاب ااشتوافقبآن ما.
ب-حااش ُ ا كتابب هل األطلاحب أ ت و األبواب ا ف وهلا ام احث ا امناش ا امهدِّماهتا
خلبعا ابلااببعضأحبآإتُللِّزك ك ف لئسإىلتاشآت اأ
ُ
انتائت اأمتللللبمتوا نبامتتابعبأي



باباف لنيأااشف
اك كصفحبإىلتابعت انف ان أبواباثلثبنك ك ئ
منل نيأاأكثل.
مااعتمد علآ منأ شّباش وُّليعبأمعُمااشبمنااُّت اادسا دأمثو
َ
 شول ُ ش ِّ او َحبل
ست على
اختآاس أاواها  شآل أ اأاج ا تعلآل أ اإذا م أجد كلما أله اشعلز ا املل شب ف َ
اد ُ
حبتااأ شوئبفعل أاإووأمل .
معاداذش
اوجت ا
ئ
ِّ
اصل األُطلاحبإووك و كلمبعلبآبفه أمتحاطآااش لماتاألجن آبنإذ
ث-كماأنوينمأُث
ُ
ام حثنيأاامل حإا

وعلزيلهباأاإااناب واملوضوعت فيفآ اشنكهو منامللاجعاشعلبآب.

هلااشفن أام تفآابلكلاملل وااأل اس
ِّ
سمزتشلهواننياملختلفبكماهومتعاس ٌعلآ عندأه
جُ -

 632-01ا هتمآُّ أاإسجاءذش إىلف لسامللاجعنإيثاساشلخت اساعدااشتو لاس.

ح-هناكمنامللاجعمانا ح وباأل َدااوعتما علآ ااشكلجوعإشآ علىاش وداااأاهناكبعض
امللاجعاش ا تعن ُهباامواضعُم وسسااداثوه اش وإومافاتين وا.
هاتوضه اشغههامضأاتزيه 
هنصههل املوضههوعنأل وَّنه ِّ
 -2الهو امو والح اشو وتهه كم ومههباهلهوامُعه ُ
تمزاشنوهصأشلش جعل منم ومباحلواطيمايلي:
اشلو أأاتُ ِّ

عزاتاآلياتاشهل نآبإىلمواضع اااش كلوسباوعتما علىساايبا مااحفص.
أُ -
اجههداحلههديإ
ب-خولجه ُاألحا يههإااآلثههاسمههاأم ههنأم تفآههابههاشعزاإىلاش وههحآحنيأاأحههدمهاإ ُ
أااألثههلفآ مههاأااأحههدمهاأف ه ميُوجههدفآ مههاحبث ه عن ه اكت ه اش كل هنوباألخههلشكاملوطوه ااش كلههنن
اامللانآدااملعاجزاامل نوفاتأمعذكلملجع .
اثوه ُاشنكهو اشُّولعآب اكلااشهانونآبمنم ا سهام اطلسأادسا م ا .ث-عولف ه ُ امل ههنلحاتااش لمههاتاشغلي ههبأاش ه م هولتاأثنههاءاش حههإاتاههاعآف أمعتمههدااذش ه 
علىكت اشلكغبااملعاجزاملتخ ِّ باذاتاشُّ .
أعدااملُّ وسينمن زكاخللفاءاألسبعبأااألئ ومهباألسبعهبأ
ذكلهزتلمجبموجزس َ
ج-تلمج ُشألعلااشواس ُ
اذوهز.

هاعدعلههى
 -3التهو و و و و ر :صههنع ُشألُطلاحههبمجلههبمههناشف ههاسساملختلفههبأت ُّ ه ُماههموَّناأاتله ُ
ئ
بمعلومبفآ اأملتو بعلىاشنوحواشتوايل:
اشوصو إىلأيو

أ-ف لساآلياتاش لابأملت بعلىأمساءاش كلوس.

ب-ف لساألحا يإاشُّليفبأملتو بعلىاألحل اهلتائآب.
ف لساآلثههاسأملتو بعلىاألحل اهلتائآب.ث-ف لساشهواعداشفه آبأملتو بتلتآاهتائآا.


س

ج-ف لساألعلاأملتو بعلىاألحل اهلتائآب.
ح-ف لساش لماتاشغلي بملتو بتلتآ اهتائآا .

امهلهماكه وملجه ئع
خ-ف لسامل ا ساامللاجعأملتِّ اهلاتلتآ اهتائآاأمهعحهل ا أاابهنأاأبهوأ ِّ

حبل فلع اشعلمي.

هدتأ ي ههو ك وُّ ههافاالآلآ هها مآ ههعم ههاذك ههلااألطلاح ههبشآعن ههيص ههوسس
ف ههلسااتويه هاتأاجت ه ُجزئآباموضع ا ا عناء.
تف آلآبعن اأاشآل اشكل
ِّ
جوعإىلأُ ،
صعوبات البحث :
با ضههافبإىلاش ك هعوباتاشتوهلآديههبااألحبههاثاشعلمآههبنمههنالو هبامللاجههعاش وداآهههبأانُهدسهتاااج ه ئ

حإعهابآ ُع ودسأكا أبل ها:
اش َ

-1الق ي و و و مههنحآههإ ينامآ ه بُملا ههآزاش وههفهاتاشعا ومههباكثههلسُاشتوعههديلتعلآ ههاأاألمه ُهلاشههل،
اأإذاشههداملل ههوااألخههذ-01
ُ
هذا ألُطلاحههبمههنحه ئ
أسبه َ ه َ
نيإىل خههلنف آنههااه ك األطلاحه بُسحاهلهَ
342ااملتا ه ِّهمنتنة ههآزاش و ههفهاتاشعمومآ ههباتفويا ههاتامللف ههقاشع ههااأاك هها ذشه ه ي ههوا 01ه ه تمذ
هداس ااملوا ههع
3101أانُّ ههلاا لي ههدساشلمسآ ههببت ههاسي  31ه ه تمل3101ع ههد 11أاته ه خلص ه ُ
اوش ه ا شألمانههباشعا ومههبشلح ومههبإىلغايههبط ه لأكتههوبلأااتل ه األثنههاءكلِّ ههاكان ه األطلاحههب
هاباو ههنيأاأ مههناشنهِّه ه اعبأشههلش دوه ا طههاسساشلو وماحههبإىلاشتوعههدي ااهل هوامُأاكهها 
اه َ

اوعتما ُباأل اسعلىمل وا321-01املع ود ااملت ومز.
-2التقهي و و مههنحآههإ تُّه كع ُملههائ املوضههوعاتاشفه آههبأاألمه ُهلاشههل،صه وع معه اضههعإطههاس
جام ئع ئ
َ،ااس سئأاههومهاحهتوز ا هو ابعهضاألحآها تلف ه َي
،طهاس سئأاوتنئه كدعنه أ ك
وتفه ُدإشآه أ ك
كث ئذمناشتوفليعاتاشتوف آلآباش واتمل املاح بُاألطلاحب.
خُطَّـة األُطروحة  :
  ئ
:مهدمهباثلثهب
هاتلامه مهن أههدا أخنهوهب مهن ِّ
نلت األطلاحبش لو مهاتلنهُوإشآه مهنأمهِّآهبأام ُ
َ
باباف لنيأااشف ام حثنيأمثخادبأعلىاشنوحواشتوايل:
أبوابأك ك ئ
هافبإىلاشدسا ههات
ِّ
ُمق و ّدمو و اتتا ه ومنأمهآههباملوضههوعأاأ ه اباختآههاس أاإط ه اشآباألُطلاحههبأإضه
اش ولابهبأااملن ااملتّ عأاصعوباتاش حإأاخنوباألُطلاحب.

الصتق الع َّم  ،وفيه فصال
الب ب ا:و وةح ي اإلط ر المت هيم لعق
َّ
ماهتا
أامهو 
ِّ
اشف األا أاهوعنماهآبعهو اش وفهاتاشعا ومبأمنحآإحهآهت اكم حإأا
كم حإثا .


ش

حإأ وا أامن
أمااشف اشثا أفآتنلقإىلصآغعهو اش وفهاتاشعا ومبأااشنوةلاشهانو كم ئ
حإثا ئ.
مثوتوصآف ااشُّلعيكم ئ
الصتق الع َّم  ،وتحته فصال
وةضم اإلط ر اإلجـائ لعق
الب ب الا
َّ
ُّ
حإأ وا أامنحآإ
اشف األا اإنُّاءعهو اش وفهاتاشعا ومبمنحآإااعدسا بلااكم ئ
حإثا .
او تثناءكم ئ
حإ
حإأ وا أااشفل كم ئ
أمااشف اشثا فتا ومنانهااءعهو اش وفهاتاشعا ومبمناو تلاكم ئ
ثا .

الصتق الع َّم  ،وفيه فصال
الب ب الا لث وةيمل اإلط ر الحق ق لعق
َّ
لناهتاكم حإأ وائأااشتزاماهتا

اضمن اآلثاساملتعلهببامل لحباملتعاادسمنخل 
اشف األ وا ئ
حإثا ئ.
كم ئ
حإأ وا أااشتزامات 
أ ومااشف اشثا ففياآلثاساملتعلهبباملتعام املتعاادمنخل حهوا كم ئ
حإثا ئ.
كم ئ
خ تم و





ص إشآ اامه ح ئ
اتشإلفا س.
ض وم نتُ امجلبمناشنوتائااملتو و
َ

اط َلسيبمااَدستأفاش كُّ لأ واوا خهلاملله ِّ
تحه 
اااألخذ وَ ُأسااإوواشتووفآقماا تنع ُ
علىا طلقااش وداااأاملل اشعلوا حان اتعاىل:
﴿ ر ِّ
ب أ ْوِز ْعنِو أ ْ أ ْش و ُكـ ِ ْعمتووك الَّتِو أ ْوع ْمووو عل و َّ وعلو أوى والِوود َّ
ي وأ ْ أ ْعموول ص و لِح تو ْـ و ُ
الص لِ ِحين﴿ ﴾﴾٩١وسساشنوم  .
وأ ْ ِخلْنِ بِـ ْحمتِك فِ ِعب ِ ك َّ






ويشتمل عىل الفصلني التَّاليني :
الصفقات العا َّمة
الفصل األول  :يف مفهوم عقود َّ
الصفقات العا َّمـة
الفصل الثاين  :يف أنواع عقود َّ

1

تَمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
العامة تُ ِّ
عقدها َّ
الدولة ؛ ذلك
أضحت عقود َّ
الصفقات َّ
شكل العمود الفقري يف العقود اإلدارية اليت تَ ُ
َ
َّ
العامة للمواطنني  ،وحتقيق
قدرا من املسؤولية يف توفري اخلدمات َّ
أن هذه األخرية كانت وال زالت َّ
تتحمل ً
الدراسات
التَّنمية االقتصادية واالجتماعية وإنشاء املزيد من املنشآت والبُ َن التَّحتية وإجراء العديد من ِّ
املستلزمات احلديثة اليت تُساهم يف دميومة املرفق العام باضطر ٍاد
العملية َّ
اهلامة واسترياد خمتلف َ
البضائع و َ

و ٍ
انتظام.

هي أنَّه لتلبية تلك املآرب َّ
فإن َّ
املخصصة هلا َوفق تصريفها يف
العامة
َّ
صهوة النَّفقات َّ
َ
وبد ٌّ
الدولةَ متتطي َ
ٍ
بتكلفة أقل.
العامة لتحقيق أكرب منافع
عقود َّ
الصفقات َّ
العامة  ،وبيان أنواعها املختلفة كما
وعليه يأيت هذا الباب املفاهيمي لتوضيح مفهوم عقود َّ
الصفقات َّ
نظمها املقنِّن اجلزائري  ،وكما ينبغي أن تكون عليه َوفق التَّوصيف الشَّرعي.
َّ

2

ويتضمن املبحثني التَّاليني :
َّ
العامـة
املبحث األول  :يف ماهيـة عقود َّ
الصفقات َّ
العامـة
املبحث الثاين  :يف مقومات عقود َّ
الصفقات َّ

3

تَمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
األمر الذي جعلها تستحوذُ على
ود َّ
الصفقات َّ
لقد نالت عق ُ
العامة يف اآلونة األخرية أهِّي ًة بالغ ًة ُ ،
وحىت من قبل رجال
قمة أولويَات البحث و ِّ
َّ
الدراسة  ،ليس من قبل رجال القانون فحسب  ،بل َّ
االقتصاد وغريهم  ،وكل ذلك االهتمام َّإَّنا ينبُع من خطورة تصريف املال العام واحلفاظ عليه.

املستمرة ل مالية َّ
الدولة بفعل أسعار
املتنوعة إلبرام وتنفيذ هذه العقود  ،وكذا التقلبات
َّ
ونظرا لآلليات ِّ
ً

السوق العاملي مما يُؤثِّر على مشاريع َّ
فهم هذه العقود من
املنجزة يف قالَب َّ
الدولة َ
الصفقات  ،كان لز ًاما ُ
الشيء
فهم إجراءاهتا العملية ؛ إذ
"احلكم على َّ
خالل إبراز حقيقتها  ،وبيا ُن ِّ
مقوماهتا ُ
ُ
ليسهل بعد ذلك ُ

فرع عن تصوره"(.)1

ٍ
مبحث َّأول  ،ومن
العامة يف
ويف هذا الفصل يتعيَّ ُن
توضيح ذلك من خالل حقيقة عقود َّ
الصفقات َّ
ُ
ٍ
مبحث ٍ
ثان  ،كالتَّايل
مثَّ تصور صيغ وأشكال تلك العقود يف

( )1هذه قاعدة جليلة قال هبا املناطقة مثَّ اشتهرت بني العلماء على اختالف مذاهبهم  ،ويعين التصور هنا كما قال
اجلرجاين " حصول صورة الشيء يف العقل" –ينظر اجلرجاين  ،علي بن حممد السيد الشريف  ،معجم التعريفات ،
دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،ط  1891 ، 1ص. 15
وليس املقصود بالتصور الذي تعنيه القاعدة هو جمرد التصور الذهين عن الشيء؛ قال أبو البقاء الكفوي "والتصور
علما ،وقد ال يكون كالتصور الكاذب" –ينظر ،
قد يكون ً
فيكون التصور املقصود يف هذه القاعدة هو التصور العلمي الدقيق عن هذا الشيء؛ ألن ذلك التصور هو الذي
الذهن والفكر عن اخلطأ ،ويؤدي إىل حتديد ُحمك ٍم ،وضبط علمي منهجي حلقيقة الشيء وماهيَّته.
يضبط َ
4

العامة
المبحث األول  :ماهية عقود َّ
الصفقات َّ
()1
ٍ
األكيد َّ
كلمات َّ
البد من التَّعرف عليها
العامة ترتَّكب من ثالث
َّ
أن ماهي ةَ عقود َّ
الصفقات َّ
ُ
الشيءُ

الشرعية  ،وإجالء معايريها
واحد ًة بعد األخرى  ،وك َذا التَّعرف على ما يُضارعُها يف املنظومتني القانونية و َّ
الصحيح .
وضع تصوٍر عام
يساعد يف عملية التَّكييف َّ
عما سو َاها ؛ كل ذلك يُ ِّ
املميِّزة هلا َّ
ُ
سهل َ
املبحث من خالل مطلبيه لبيان ما سبَق فيما يلي
ويأيت هذا
ُ
العامة
المطلب األول  :تعريف عقود َّ
الصفقات َّ
الدالالت اللَّفظية هلذا العنوان ؛ إفر ًادا وإمجاالً باعتبارين ؛ باعتباره مرَّكبًا تركيبًا إضافيًا من
تطرق إىل ِّ
سأ َّ

ألفاظ َّ
السياقات اللغوية واالصطالَحية (، )2
عدة  ،وباعتباره لقبًا على موضوع ِّ
الدراسة  ،وكل ذلك يف ِّ
يف فرعني اثنني على النَّحو التَّايل

العامة
المضاف لعقود َّ
الصفقات َّ
الفرع األول  :التعريف التركيبي ُ
مكونةً من ُمجلة من األلفاظ  ،كل ٍ
لفظة هلا مدلولُها كالتَّايل
ف عقود َّ
الصفقات َّ
العامة باعتبارها َّ
تُ َّ
عر ُ
َّأولا  :معنى "عق ـ ـ ـ ـ ـ ــود"
ف لفظةُ عقود يف اللغة واالصطالح كالتَّايل
تُ َّ
عر ُ

( )1ماهية الشيء مأخوذة عن "ماهو" أو "ماهي"  ،ومعناها ما به الشيء هو  ،أي ذات الشيء ليس غريه .
 -ينظر حممد علي التهانوي  ،موسوعة كشاف اصطالحات العلوم والفنون  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،ط، 1

 ، 1881ص 1141

( )2كلمة اصطالح "ما اتفقت عليه طائفة خمصوصة على وضعه يف علم معني  ،ولكل علم اصطالحاته"
 -ينظر أمحد خمتار عمر  ،معجم اللغة العربية املعاصرة  ،عامل الكتب  ،القاهرة  ،ط  ، 4009 ، 1ص 1515
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العقود في اللغـ ـ ـة :
()1

ومادة هذه
والنَّقض َّ ،

عقادا بعكس احلل
مجع عقد  ،والعقد
قد يعق ُد ً
مصدر َع َ
عقدا وتَ ً
العقود ُ
ُ
الضمان( ،)3وحنوها .
حتوم حول َداللة َّ
الوثوق( ، )2والعهد وااللتزام و َّ
اللَّفظة ُ
الش ِّد وش َّدة ُ

طرف و ٍ
الرتابط(َّ ،)4إما من ٍ
وباجلملة َّ
احد كالعهد واليمني
الربط و َّ
فإن لفظ َة عقد يدور معناها حول معن َّ
مثل قوله تعاىل ﴿ يا أَيـها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود ۚ ﴾ [املائدة  ، ]1مبعن ماع َقده املرءُ على
َ َ
ُ
َ َ ْ
نفسه من بي ٍع وشر ٍاء وحنو ذلك( ، )5أو من طرفني كالبيع والنِّكاح مثل قوله تعاىل ﴿ َوَل تَـ ْع ِزُموا عُ ْق َد َة
()6
ِ
حىت تنقضي َّ
العدة
النِّ َك ِ
َجلَهُ ۚ ﴾ [البقرة  .]451أي ال تعقدوا عقد َّ
اح َحت ٰ
الزواج َّ
َّى يَـ ْبـلُ َغ الْكتَ ُ
اب أ َ
َّفاثَ ِ
حسيًا كعُقدة احلبل( ، )7ومثله قوله تعاىل ﴿ َوِمن َش ِّر النـ َّ
ات فِي ال ُْع َق ِد ﴾ [الفلق
 ،وهكذا يكون ِّ
السحرة َّ
السحر يبقى ما بقيت تلك العُقدة( ، )8أو
مجع ُعقدة وهي ربط يف خيط يزعم َّ
أن ِّ
 ،]1و ُ
الع َقد ُ

ِّ
سانِي ﴾[طه .]42
كعقدة النِّكاح  ،ومثله قوله تعاىل ﴿ َو ْ
يكون معنويا ُ
احلُ ْل عُ ْق َد اة ِّمن ل َ

العقد يدل على اجلمع بني
والذي يعنينا هنا وله اتِّصال باملوضوع معن َّ
الربط واجلمع  ،حني يكون ُ

الشيء كعقد البناء أو عقد البيع وحنوها(.)9
أطراف َّ

()1

ينظر ابن منظور حممد بن مكرم  ،لسان العرب  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط )498/1( ، 1899 ، 1

()2

ينظر ابن فارس  ،أمحد بن فارس القزويين  ،مقاييس اللغة  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط)91/1( ، 1

()3

ينظر الفريوز آبادي  ،حممد بن يعقوب  ،القاموس احمليط  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط ، 4ص595

()4

ينظر ابن منظور  ،مرجع سابق )511/8( ،

()5
حمم د ب ن أمح د األنص اري  ،اجل امع ألحك ام الق رآن واملب ني مل ا تض منه م ن الس نة وآي
ينظر القرطيب  ،أبو عبد اهلل َّ
القرآن  ،حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،لبنان  ،ط)412/2( ، 4001 ، 1
()6
ينظر ابن العريب  ،أبوبكر حممد بن عبد اهلل  ،أحكام القرآن  ،شركة القدس  ،القاهرة  ،ط)451/1( ، 4009 ، 1
()7

ينظر اجلوهري  ،إمساعيل بن محاد  ،تاج اللغة وصحاح العربية  ،دار العلم للماليني  ،بريوت ، 1891 ،

()110/4
()8
()9

حممد الطاهر  ،تفسري التحرير والتنوير  ،الدار التونسية للنشر  ،تونس )150/50( ، 1891 ،
ينظر ابن عاشور َّ ،

ينظر الراغب األصفهاين  ،مفردات ألفاظ القرآن  ،دار القرآن  ،دمشق  ،ط ، 4008 ، 1ص121
6
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العقود في الصطالح

شرعي
العقد يف االصطالح يُفهم َوفق متعلَّقني ؛ ُ
أحدها قانوينٌّ واآلخر ٌّ
أ – الصطالح القانوني :
ٍ
العامة لاللتزامات هو ((اتِّفاق بني إرادتني فأكثر إلنشاء ر ٍ
قانونية مع تَعيني
ابطة
العقد يف النَّظرية َّ

()1
الرابطة القانونية تتمثَّ ُل يف األثر القانوين النَّاجم عن اإلرادتني( ، )2من خالل
شروطها وآثارها))  ،و َّ
احد أو أكثر  ،لو ٍ
إنشاء حق أو نقله أو إهنائه( ، )3وال يكون هذا االتِّفاق إال التزاما من و ٍ
احد أو
ً
أكثر(.)4

ب -الصطالح َّ
الش ـ ـ ـ ـ ـرعي :
خاص كالتَّايل
عرف العقد يف االصطالح الشَّرعي بتعريفني ؛ أحدها عامٌّ واآلخر ٌّ
يُ َّ
 المعنى العام
العقد مطلق االلتزام( ، )5سواء صدر من ٍ
كل
طرف كاهلبة أو من طرفني كالبيع  .وهذا املعن يتَّفق َّ
ُ
()1

العامة لاللتزامات (العقد)  ،تونس  ،ط ، 1882 ، 4ص 58
حممد الزين  ،النظرية َّ

( )2ينظر سامل بن صاحل املطوع  ،العقود اإلدارية على ضوء نظام املنافسات واملشرتيات السعودي  ،مكتبة امللك فهد
الوطنية  ،اململكة العربية السعودية  ،ط ، 4009 ، 4ص14
()3
ينظر الزرقاء  ،أمحد مصطفى  ،املدخل الفقهي العام  ،دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا )484/1( ،
( )4ينظر خملوف املنياوي  ،حممد حسنني العدوي  ،املقارنات التشريعية  ،حتقيق علي مجعة  ،دار السالم  ،القاهرة
 ،ط)458/1( ، 1888 ، 1
()5

االلتزام هو كل تصرف يتضمن إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إهنائه  ،سواء صدر من طرف أو من طرفني  ،أي

هو املعن العام للعقد  ،أما التصرف هو كل ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب الشرع عليه نتائج  ،فالتصرف أعم
من من االلتزام  ،فبالتَّايل التصرف أعم من من االلتزام الذي هو املعن العام للعقد  ،وااللتزام أعم من العقد الذي هو
باملعن اخلاص ؛ فكل عقد تصرف والتزام  ،والعكس غري صحيح.
 ينظر عز الدين حممد خوجة  ،نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي  ،جمموعة دلة الربكة  ،جدة  ،السعودية ،ط ، 1885 ، 1ص10
7

االتِّفاق مع تعريف القانونيني للعقد القانوين( ، )1وهو الذي سبق ذكره .
 المعنى الخاص
االلتز ُام الذي يكون بني طرفني فقط يلتزم فيه كلٌّ منهما تنفي َذ ما تَّ االتِّفاق عليه  ،وال َّ
بد فيه من
()4
()3
ٍ ()2
ٍ
أثره يف َم ح لِّ ه( . )5ومن هنا
ثبت
ي
ا
شرع
ا
عترب
م
ا
ط
تبا
ر
ا
بول
ق
بال
اإلجياب
ط
تبا
ر
ا
أي
،
إجياب وقَبول
ً
ُ
َ
ً
ُ
ُ ً
َ
آن و ٍ
كان العقد إلزاما والتزاما()6يف ٍ
حىت يكاد
احد  ،وهذا املعن الثَّاين للعقد هو املقصود بكلمة العقد َّ
ً
ً
ينفرد باالصطالح(. )7

الصفقات "
ثانيا  :معنى " َّ
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الصفقات في اللغة :
َّ

ٍ
الضرب الذي يُسمع له صوت وكذلك التَّصفيق
مجع
فق َّ
صفقة  ،و َّ
َّ
الص ُ
الصفقات ُ
ساء»( ، )9وصفَّق له بالبيع ِّ
يصفقه صف ًقا ،
َّ
للر َجال َوالت ُ
الشريف قال  « الت ُ
َّسبيح ّ
َّصفيق للنّ َ
()8

الصفق  ،ومنه كلمةُ عمر بن اخلطاب
واالسم َّ
()1

 ،ويف احلديث

فق باألسواق  ،يعين اخلروج إىل التِّجارة
" أهلاينَ َّ
الص ُ

ينظر حممد أبو زهرة  ،امللكية ونظرية العقد  ،دار الفكر العريب  ، 1822 ،ص 188

()2
حممد َّرواس قلعة جي  ،حامد صادق قنييب  ،معجم لغة الفقهاء  ،دار النفائس  ،بريوت  ،ط ، 1899 ، 4
ينظر َّ

ص512
()3

ينظر اجلرجاين  ،مرجع سابق  ،ص 111

()4

ينظر التهانوين  ،مرجع سابق  ،ص 1184

()5

ينظر الزرقاء  ،مرجع سابق )481/1( ،

( )6ينظر هاشم معروف احلسيين  ،نظرية العقد يف الفقه اجلعفري  ،دار التعارف للمطبوعات  ،بريوت ، 1881 ،
ص141

( )7ينظر ابن جنيم  ،زين العابدين بن إبراهيم  ،األشباه والنظائر  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط، 1881 ، 1
ص551

()8ينظر الرازي  ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،خمتار الصحاح  ،مؤسسة املختار  ،القاهرة  ،ط،4002 ،1
ص412
()9

رواه البخاري  ،كتاب العمل يف الصالة  ،باب التصفيق للنساء  ،رقم 1405
8

"( ، )1أي البيع ؛ َّ
العرب كانوا إذا أرادوا إنفا َذ البيع ضرب أحدها يده على يد صاحبه( ،)2فيتم البيع
ألن َ
وَميضي بني البائع واملشرتي(. )3
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الصفقات في الصطالح :
َّ

نفسه( ، )4أو هي البيع ذاتُه( ، )5أو هي العقد البات الالَّزم
َّ
الصفقةُ يف اصطالح الفقهاء هي العقد ُ

خيار فيه( ، )6مسِّيت كذلك َّ
تصافق
يده بيد اآلخر يف البيع  ،يقال
املتبايعني
ألن
يضرب أحدها َ
َ
َ
ُ
ال َ
القوم إذا تبايعوا .
ُ
()7

ويف حديث عبد اهلل بن مسعود

"الصف َقتان يف ٍ
قة ربا"( ، )8أي ٍ
بيعتان يف بيعة(.)9
َّ
َ
صف ً

َّ
كثريا يف ثنايا كتب املذاهب الفقهية ؛ ففي املذهب
وهبذا املعن االصطالحي جاءت هذه اللفظة متداولةً ً
الصفقة مقطوع بفسادها يف العقد ))( ، )1ويف املذهب
احلنفي  ،قال صاحب كتاب اللباب (( وهذه َّ

()1

رواه البخاري  ،كتاب البيوع  ،باب اخلروج يف التجارة  ،رقم 4014
-البخاري  ،مرجع سابق  ،ص182

()2

ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،مكتبة الشروق الدولية  ،مصر  ،ط ،4001، 1ص112

()3

ينظر أمحد خمتار عمر  ،مرجع سابق  ،ص1501

()4

ينظر عمارة حممد  ،قاموس املصطلحات االقتصادية  ،دار الشروق  ،بريوت  ،ط  ، 1885 ، 1ص451

()5

ينظر قلعه جي حممد رواس  ،مرجع سابق  ،ص421

( )6ينظر نزيه محاد  ،معج م املص طلحات املالي ة واالقتص ادية يف لغ ة الفقه اء  ،دار القل م  ،دمش ق  ،ط، 4009 ، 1
ص428
( )7عب د اهلل ب ن مس عود ب ن غاف ل ك ان إس المه ق دميا يف أول اإلس الم  ،ش هد ب درا واحلديبي ة ،وه اجر اهلج رتني  ،م ن
ِ
اد أ ْ يَـ ْقــرأَ ال ُقــرآ كَ َ
اءةِ ابْـ ِن أ ُِّم َع ْبــد» ،
ضــا َك َمــا أُنـ َ
العش رة املبش رين باجلن ة ق ال في ه َ « مـ ْـن أ ََا َ
ـزل فَـ ْليَـ ْقـ َـرأْءُ َعلَــى أـ َـر َ
مات رمحه اهلل باملدينة سنة اثنتني وثالثني ودفن بالبقيع .
 ينظر ابن عبد الرب  ،أبو عمر يوسف بن عبد الرب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب  ،دار اجليل  ،بريوت ،لبنان  ،ط)881-892/5( ، 1884 ، 1

( )8أخرجه ابن أيب شيبة  ،باب الرجل يشرتي من الرجل فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا ،
املصنف(. )118/1وصححه األلباين يف إرواء الغليل ()119/1
()9

ينظر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،املوسوعة الفقهية  ،الكويت  ،ط )14/42( ، 4001 ، 1
9

الصفقة األوىل ))
املالكي  ،قال (( أال يكون الفساد يف اإلقالة إال بإضافتها إىل َّ

()2

 ،ويف املذهب

الشافعي  ،قال صاحب كتاب منهج الطالَّب (( َّ
الصفقة ))( ، )3ويف املذهب
وتتعدد الشفعة بتعدد َّ

حرر (( وهذا بناء على أصلنا يف تفريق الصفقة يف البيع ))(. )4
احلنبلي  ،قال صاحب كتاب ال ُم َّ

"الصفقة" متداولةً بكثرة يف كتب الفقه اإلسالمي  ،بيد َّ
العام
أن هذا
اإلطالق َّ
وهكذا جاءت لفظة َّ
َ
شك َّ
أن هذا املعن غريُ مر ٍاد هنا ؛ بل املر ُاد لونًا
صفقة" َّإَّنا املراد به عندهم كل عقد  ،وال َّ
للفظة "ال َّ
الصفقة .
ينطبق عليه
وصف َّ
ُ
خاصا من العقود ُ
العامة "
ثالثاا  :معنى " َّ
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العامة " في اللغة
" َّ

اخلاصة(، )5
العامة صيغة مؤنَّث من العام  ،والعام خالف اخلاص مبعن َّ
العامة يف مقابل َّ
الشامل  ،و َّ
َّ

وعمهم بالعطاء مشلَهم(.)6
وعم َّ
عموما أي مشله َّ
َّ
الشيءَ يعم ً

()1

املنبجي  ،أبو حممد علي بن زكريا  ،اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب  ،املكتبة احلقانية  ،باكستان  ،ط، 4

)124/1( ، 1881

()2ابن رشد  ،أبو الوليد ابن رشد اجلد  ،مسائل ابن رشد  ،حتقيق حممد احلبيب التجكاين  ،دار اآلفاق اجلديدة ،
املغرب  ،ط ،1885 ، 4ص 1089

()3األنصاري  ،زكريا بن حممد بن زكريا  ،منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط، 1
 ، 1882ص 91

()4ابن تيمية احلراين  ،أبو الربكات جمد الدين  ،احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  ،مكتبة املعارف ،
الرياض  ،ط1101 ، 4ه )521/4( ،
()5

ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص148

()6

ينظر الرازي  ،خمتار الصحاح  ،مرجع سابق )181/1( ،
11

ولفظةُ "عمومية" اسم مؤنَّث منسوب إىل عموم  ،فيقال ساحات عمومية وطرق عمومية وحنو ذلك

 ،أي َّأهنا جلميع النَّاس(.)1
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العامة " في الصطالح
" َّ
()2

 ،أو هو اللَّفظ

العام  ،والعام كل ما يتناول أفر ًادا متَّفق َة احلدود على سبيل الشمول
العامةُ من ِّ
َّ
املستغرق جلميع ما يصلُح له من غري حصر( )3أي يف كمية معينة منها( ، )4وبالتَّايل فهو ال خيتلف
باختالف األفراد وال األماكن وال غري ذلك

()5

وعامة الشَّيء ؛ كلِّية الشَّيء حبيث تعود على عموم
َّ ،

متماثال
عودا
ً
َّ
األمة أو على مجاعة عظيمة أو قطر من األقطار ً

()6

.

غري َّ
العامة مبعن الصاحل العام ،
"عامة" يستعمل استعماالت خمتلفة  ،فيقال املصلحة َّ
أن مصطلح َّ
الروابط
ويقال اآلداب َّ
السليمة و َّ
العامة مبعن جمموعة القواعد واملبادئ املتعلِّقة بصون القيم األخالقية َّ

()7
الصحة
العامة  ،و ِّ
العامة  ،واإلدارة َّ
السياسات َّ
العائلية اليت تؤثِّر يف بناء اجملتمع وسالمته  ،وهكذا يقال ِّ

العامة  ،وحنو ذلك .
َّ

()1

ينظر أمحد خمتار عمر  ،مرجع سابق  ،ص 1119

()2

ينظر الكفوي  ،أ بو البقاء أيوب بن موسى  ،الكلي ات  ،مؤسسة الرسالة  ،لبنان  ،ط  ، 1889 ، 4ص 100

()3
حممد بن هبادر الشافعي  ،البحر احمليط يف أصول الفقه  ،وزارة األوقاف والشؤون
ينظر الزركشي  ،بدر الدين َّ

اإلسالمية  ،الكويت  ،ط)1/5( ، 1884 ، 4
()4

ينظر عبد الوهاب خالف  ،أصول الفقه  ،مكتبة الدعوة اإلسالمية  ،القاهرة  ،ص 191

()5ينظر النملة  ،عبد الكرمي بن علي  ،الشامل يف حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه  ،مكتبة الرشد ،
الرياض  ،السعودية  ،ط ، 4008 ، 1ص 140
()6

الشريعة اإلسالمية  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،قطر 4001 ،
حممد احلبيب  ،مقاصد َّ
ينظر ابن اخلوجة َّ ،

)415/5( ،
()7

ينظر أمحد خمتار عمر  ،مرجع سابق  ،ص1112
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وما يعنينا هنا العام يف مقابل اخلاص الذي يرمي إىل ((املصاحل أو الفعاليات اليت تنشئها َّ
الدولة أو
()1
العامة اليت جتريها َّ
تنتمي إىل َّ
الدولة مبختلف
فالعامة يف مقصود هذه ِّ
الدراسة يراد هبا العقود َّ
الدولة)) َّ ،

اخلاصة اليت تكون بني اخلواص فقط  ،فالعمومية هنا تشمل هذه العقود ومنها
أجهزهتا  ،وليست العقود َّ
الصفقات ابتداءً وانتهاءً  ،ومنطل ًقا وغاي ًة ؛ َّ
العامة  ،وتنتهي
ألن
َّ
العقود تنطلق وتنشأ يف أحضان السلطة َّ
َ

بني يدي اجملتمع ِّ
عامة للجميع.
حمقق ًة منفع ًة َّ

العامة
الفرع الثاني  :التعريف اللَّـقبي لعقود َّ
الصفقات َّ
نوع من أنواع العقود اإلدارية اليت جتريها اإلدارة مع غريها ب
اصطلح املقنِّن اجلزائري على وصف ٍ
"الصفقات العمومية" وهذا على غرار دول املغرب العريب  ،مثل ما فعل املقنِّن املغريب
َّ

()2

 ،واملقنِّن

التونسي( ، )3واملقنِّن املوريتاين(. )4

الصفقات  ،فاملقنِّن املصري مساها
يف حني اعتمدت دول املشرق العريب مصطلحا آخر غري مصطلح َّ
"املناقصات واملزايدات"

()5

 ،واملقنِّن السعودي"املنافسات واملشرتيات احلكومية"

()6

 ،واملقنِّن

( )1طوين بينيت وآخرون  ،مفاتيح اصطالحية جديدة  ،ترمجة سعيد الغاَّني  ،املنظمة العربية للرتمجة  ،بريوت  ،ط، 1
 ، 4010ص 115

( )2مرسوم  4.01.599سنة  4002احملدد لشروط وأشكال إبرام صفقة َّ
الدولة.
 اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية  ،عدد  ، 1119سنة 4002()3
الصفقات العمومية.
أمر عدد  1058لسنة  4011يتعلق بتنظيم َّ

 الرائد الرمسي للجمهورية التونسية  ،عدد  ، 44سنة 4011()4
الصفقات العمومية.
قانون  011-4010يتضمن مدونة َّ

( )5قانون 98لسنة  1889يف شأن املناقصات واملزايدات.
( )6املرسوم امللكي  ،رقم (م ، )19بتاريخ 1142/8/1ه
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()1
الع َماين"املناقصات احلكومية"(، )2
اإلمارايت"املشرتيات واملناقصات واملزايدات واملستودعات"  ،واملقنِّن ُ

واملقنِّن األردين"نظام اللَّوازم"( ، )3واملقنِّن السوداين" الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض"(.)4

كل ٍ
مشاحة يف االصطالح"( ، )5فمهما تغايَرت املصطلحات هلذه العقود فهي
حال ف "ال
َّ
وعلى ِّ
ترمي إىل ٍ
غرض واحد املتمثِّل يف التَّعاقد اإلداري بشأن تصريف املال العام.
الدراسة -ال مندوحةَ من تلمس
العامة -لقبًا حصريًا على موضوع ِّ
وبُغيةَ فهم عقود َّ
الصفقات َّ
ألهنا ألصق به  ،ومن مثَّ حماولة إجياد تعر ٍ
ُخطى التَّعريف القانوين َّ
يف شرعي ُموائ ٍم كاآليت
َّأولا  :التَّعريف القانوني
مسرتشدا يف صياغته
على رأس التَّعريف القانوين التَّعريف الذي اعتمده املقنِّن اجلزائري ،
ً
بالتَّعاريف األخرى الفقهية أو القضائية  ،وال َغ َرو َّ
فإن هذه التَّعاريف ُولدت من رحم دواليب القضاء

أخريا
كما هو َّ
الشأن يف النَّظرية َّ
دورا ً
لعب الفقهُ ً
بارزا يف تبياهنا وحتليلها  ،و ً
العامة للعقد اإلداري  ،مثَّ َ
فأصلها وأحنى عليها باملشروعية  ،وهذا ما يتَّضح من خالل
جاء التَّشريع َّ
 -10في التَّشري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
العامة على هذا النَّحو
جاءت َّ
املادة  01من مرسوم  451-10لتُعطي تعري ًفا َّ
للصفقات َّ

"

( )1قانون رقم ( )1لسنة  4009يف شان املشرتيات واملناقصات واملزايدات واملستودعات .
()2

مرسوم سلطاين رقم 4009/51

()3

نظام اللَّوازم رقم ( )54لسنة 1885

()4

قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 4010

( )5مصطلح درج عليه العلماء  ،يقولونه يف كل مرة وجد التوافق يف املعن  ،مع االختالف يف اللفظ واملبن  ،ويعنون
بذلك أنه ال منازعة وال ضنَّة على اللفظ ما دام املعن املراد واحداً .
احا
احة) بتش ديد احل اء ( ،الض نة) وق وهلم (تش َّ
ق ال ص احب ت اج الع روس "وق وهلم ال مش احة يف االص طالح (املش َّ
على األمر) أي تنازعاه(ال يريدان) أي كل واحد منهما ( -أن يفوهتما) ذلك األمر"
 ينظر الزبيدي  ،حممد مرتضى احلسيين  ،تاج العروس  ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ط)101/1( ، 4001 ، 1
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الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التَّشريع املعمول به تُربم َوفق الشروط املنصوص عليها يف
َّ
الدراسات حلساب املصلحة املتعاقدة ".
قصد إجناز األشغال واقتناء املواد واخلدمات و ِّ
هذا املرسوم َ
يوضح غايةَ التَّوضيح
ظ أن هذا التَّعريف هو تعريف باملثال والغاية وليس ِّ
باحلد ؛ إذ مل ِّ
واملالح ُ
العامة َّ ،
املقابل
الصفقة وأهدافها ول من تُربم  ،ومل يذكر
وإَّنا اكتفى بذكر شكلية َّ
مفهوم عقود َّ
الصفقات َّ
َ
َ
كل هذا يف مواد أخرى من املرسوم  ،بيد أنَّه يف
املايل وال
املتعاقد مع املصلحة املتعاقدة  ،مع أنَّه ذَكر َّ
َ
التَّعريفات واحلدود ينبغي توضيح مصطلحات القانون غاية التَّوضيح يف بدايات النَّص القانوين إلزالة
الغموض وااللتباس  ،وملا تتطلَّبه اجلودة يف صياغة النصوص القانونية كما هو املتعارف عليه يف القانون
املقارن(.)1
ومهما كان َّ
أصر على إعطاء حماو ٍلة تعريفية
مر سنوات تنظيم َّ
الصفقات َّ
فإن املقنِّن اجلزائري على ِّ

()2
الصفقات
للصفقات الع َّامة  ،وإن اختلفت صياغاهتا بني مرحلة وأخرى  ،وتعليل ذلك يعود إىل أن َّ
َّ

()1

الصفقات العمومية يف الفصل الثاين والفصل الثالث من أمر عدد 1058
على غرار املشرع التونسي الذي عرف َّ

الصفقات العمومية "عقود كتابية تربم من قبل املشرتين
الصفقات العمومية  ،وجاء فيه أن َّ
لسنة  4011يتعلق بتنظيم َّ
العموميني مبقابل يلتزم مبقتضاها صاحب الصفقة بإجناز أشغال أو التزويد مبواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات".
 -الرائد الرمسي للجمهورية التونسية  ،عدد  ، 44سنة  ، 4011ص 154

ادة  5من مرسوم  4.01.599سنة  4002احملدد لشروط وأشكال إبرام صفقة
كما عرف املشرع املغريب الصفقة يف امل َّ
َّ
الدولة  ،بأهنا كل عقد بعوض يربم بني صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى
مقاول أو مورد أو خدمايت  ،ويهدف إىل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام خبدمات.
 -اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية  ،عدد  ، 1119سنة  ، 4002ص1

( )2هذا وقد استدرك املشرع هذه الثغرات اليت أشرنا إليها يف املرسوم الرئاسي األخري رقم  412-11الصادر بتاريخ
الصفقات
الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام  ،حيث جاء يف امل َّ
ادة  4منه " َّ
 4011/08/11املتعلق بتنظيم َّ
العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به  ،تربم مبقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها
يف هذا املرسوم  ،لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال األشغال واللَّوازم واخلدمات والدراسات".
وهنا نالحظ بأن مسألة املقابل املايل واملتعاقد مع املصلحة املتعاقدة اللذين غابا يف التشريع السابق قد استدركهما
املشرع يف التشريع اجلديد  ،ومن هنا يبدو هذا التعريف جامعا ومانعا حيث نص على أطراف العقد وموضوع العقد
وسببه.
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العمومية ختضع لطرق إبرام وإجراءات معقدة  ،وأط ٍر رقابية خاصة داخلية وخارجية وكذا جمموعة من
السلطات االستثنائية غري املألوفة يف عقود أخرى(.)1
 -10في القض ـ ــاء
ذهب جملس َّ
مؤرخ يف  12ديسمرب 4004
الدولة اجلزائري يف تعريفه َّ
للصفقات العمومية يف قرا ٍر له َّ
قضية رئيس اجمللس الشعيب لبلدية ليوة ببسكرة ضد (ق.أ) حتت رقم  1411فهرس  925إىل القول
الصفقة العمومية َّ
بأهنا عقد يربط َّ
الدولة باخلواص حول مقاولة أو إجناز مشروع
تعرف َّ
"()...وحيث أنَّه َّ

أو أداء خدمات(.)2(")...

العامة إالَّ َّ
أن بعض املؤاخذات تُؤخذ
وعلى الرغم من أهية هذا القرار يف حماولة تعريف َّ
الصفقات َّ
الرباط العقدي الذي جيمع َّ
اص
عليه  ،من حيث إنَّه حصر مفهوم َّ
الدولة بأحد اخلو ِّ
الصفقة العمومية يف ِّ
 ،يف حني َّ
الصفقة الع َّامة ميكن أن جتمع طرفا آخر غري َّ
الدولة ممثال يف الوالية أو البلدية أو املؤسسة
أن َّ

اإلدارية خاصة وأن القوانني اجلاري هبا العمل تعرتف هلذه اهليئات حبق التَّقاضي وعلى رأسها القانون
املادة  10منه
املادتني  18و ، 10وقانون البلدية لسنة  90يف نص مادته األوىل وكذلك َّ
املدين يف نص َّ
املادة  92منه وتنظيمات أخرى كثرية(. )3
 ،وقانون الوالية لسنة  80يف نص مادته األوىل وكذلك َّ
عالوًة على َّ
الصفقات العا َّمة ال يقتصر على َّ
الدولة
أن مفهوم املصلحة املتعاقدة حسب تنظيم َّ
فحسب بل قد يكون أي شخص من أشخاص القانون العام إال َّ
حرص منذ إلغاء مرسوم
أن القانون قد َ

الصفقات اليت يربمها املتعامل العمومي على استبعاد العقود اليت تتم بني
رقم  111-94الذي ينظم َّ
الصفقة
نص عليها املقنِّن اجلزائري لتحديد َّ
إدارتني  ،ومن املؤاخذات على هذا القرار أنَّه أهل املعايري اليت َّ
للرقابة
خصها بأسلوب َّ
للصفقات العمومية كما َّ
العمومية فاملقنِّن اجلزائري قد وضع نظاما خاصا َّ
معني َّ
العامة  ،اليت يف سبيل احلفاظ عليها تتمتَّع
العامة واملصلحة َّ
نظرا ألهِّيتها وخطورهتا وتعلقها باخلزينة َّ
عليها ً
الرقابة والتَّوجيه
خاصة واسعة ال نظري هلا يف القانون
العامة بسلطات وامتيازات َّ
اإلدارة َّ
ِّ
اخلاص  ،كسلطة َّ

()1

الصفقات العمومية  ،جسور للنشر والتوزيع  ،اجلزائر  ،ط ، 4001 ، 5ص51
ينظر عمار بوضياف  ،شرح تنظيم َّ

()2ينظر سايس مجال  ،االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري  ،منشورات كليك  ،اجلزائر  ،ط ، 4015 ،1ص
()3
ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص52
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اخلاصة للعقود
وسلطيت توقيع اجلزاءات والفسخ باإلرادة املنفردة وغريها من احلقوق اليت تبني الطَّبيعة
َّ

اإلدارية(.)1

مصطلح مقاولة  ،وكان حريا مبجلس
أيضا على هذا القرار القضائي أنَّه استعمل
ومن املؤاخذات ً
َ
َّ
املادة  118من القانون املدين اجلزائري
الصبغة املدنية  ،كما يف َّ
الدولة أن ال يستعمل هذا املصطلح ذا ِّ

عرفت عقد املقاولة( )2بأنه " عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال
حني َّ

العامة متاشيًا مع تنظيم
عوضا عنه عقد األشغال َّ
مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر"  ،ويستعمل ً
الصفقات العمومية  ،وأن يقتصر على ذكر عبارة إجناز أو تنفيذ أشغال لينصرف املفهوم لعقد األشغال
َّ
العامة وهو عقد إداري  ،وال ينصرف لعقد املقاولة وهو عقد مدين ملا للعقدين من اختالف كب ٍري
َّ

وجوهري إن على مستوى طرق اإلبرام وإجراءاته أو على مستوى سلطات اإلدارة وامتيازاهتا أو على
مستوى َرقابة تنفيذ العقد وطرق إهنائه  ،وهي يف ُجمملها تشكل نظريةَ العقد اإلداري واليت تتميَّز بأحكام
خاصة جتعلها تستقل عن نظرية العقد املدين(.)3
َّ
 -10في الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
العامة حمتشمةً  ،مكتفيةً باإلحالة إىل مفهوم العقد
يفات الفقه القانوين لعقود َّ
الصفقات َّ
جاءت تعر ُ
()4
ومظهره  ،وتأخذ خصائصه
العامة متثِّل لبَّه
اإلداري يف النَّظر القضائي والتَّشريعي باعتبار َّ
الصفقات َّ
َ

اخلاص ال يتم إال بتوافق إرادتني أو أكثر
ومميِّزاته  ،والعقد اإلداري شأنُه شأ َن سائر العقود يف القانون
ِّ
()1

العامة كطريقة للتعاقد اإلداري  ،مكتبة الوفاء القانونية  ،اإلسكندرية  ،ط4008 ، 1
ينظر هيبة سردوك  ،املناقصة َّ

 ،ص41

( )2يفرتق "عقد املقاولة" عن "املقاولة" يف كونه يرد على عمل مادي ينجزه املقاول  ،بينما املقاولة هي كل تنظيم
يستهدف تزويد اإلنتاج والتبادل بالسلع واخلدمات  ،أو هي وحدة اقتصادية وقانونية جتتمع فيها العناصر البشرية
واملادية للنشاط االقتصادي.
 ينظر ولد رابح صافية  ،املركز القانوين للمقاولة اخلاصة يف القانون اجلزائري ( ،رسالة دكتوراة)  ،كلية احلقوق ،جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو  ،اجلزائر  ، 4002 ،ص14
()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص59

( )4سيأيت تعريف للعقد اإلداري
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بقصد إحداث التز ٍ
امات ُمتقابلة بني أطرافه .
ومن بني هذه التَّعريفات ما جاء على لسان بعض الفقهاء الفرنسيِّني َّأهنا "عقود يلتزم مبقتضاها
ٍ ()1
ٍ
مقابل مث ٍن َّ
آخر هي "عقد
بأعمال لفائدة اإلدارة العمومية
القيام
املتعاقد َ
حمدد"  ،ويف تعريف َ
َ
()2
فاق إرادة
اف بتنفيذ ما تَّ االتِّفاق عليه"  ،أو هي "اتِّ ُ
مكتوب بني طرفني أو أكثر يلتزم فيه األطر ُ
حقوق والتز ٍ
ٍ
امات متولِّدة من
املتعامل العمومي مع إرادة املتعامل املتعاقد على إنتاج آثا ٍر قانونية من
الطَّرفني"(.)3
معن ذلك َّ
تسمى كذلك إالَّ إذا أصدرهتا إدارة عمومية مع الطَّرف املتعاقد معها لفائدة
أن َّ
الصفقة ال َّ

رفق ٍ
م ٍ
عامة هي يف حقيقة األمر عقد إداري ألهنا حتتوي على بنود أو شروط
عام  ،وبالتَّايل كل صفقة َّ
غري مألوفة يف القانون اخلاص(.)4

العامة مايلي
ميكن أن يُقال يف حماولة تعريف عقود َّ
الصفقات َّ
وبالنَّظر إىل التَّعاريف َّ
السالفة ُ
والية أو ٍ
العامة هي عقود مكتوبة تُربمها املصلحة املتعاقدة من دو ٍلة أو ٍ
بلدية أو
"عقود َّ
الصفقات َّ
مؤس ٍ
مشروع يف فائدة املصلحة
عامةً مع املتعامل املتعاقد معها بُغيةَ إجناز
ٍ
عامة وحنوها بوصفها سلطةً َّ
سة َّ
َّ
العامة" .
َّ
َّ
وإَّنا قلنا تُربمها استعاضةً عن اتِّفاق َّ
ألن هذا النَّوع من العقود تَظهر فيه إرادة اإلدارة يف إنشاء العقد
باألصالة َّ ،أما إرادةُ املتعاقد معها فتأيت بالتَّبعية.
َ

()1
الصفقات العمومية بني الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية  ،مداخلة ضمن فعاليات امللتقى
مجيلة محيدة  ،مفهوم َّ

الصفقات العمومية يف محاية املال العام  ،بتاريخ  ، 4015/01/40كلية احلقوق ،
الوطين السادس حول دور قانون َّ
جامعة حيىي فارس  ،املدية ( ،غري منشور).
( )2مجيلة محيدة  ،املرجع السابق .
()3
الصفقات العمومية يف اجلزائر طبقا للمعيار العضوي ( ،رسالة دكتوراة)  ،قسم القانون العام
قدوج محامة  ،تصنيف َّ

 ،كلية احلقوق  ،جامعة اجلزائر  1بن يوسف بن خدة  ، 4010-4008 ،ص 41
()4

ينظر عمار عوابدي  ،القانون اإلداري  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،ص11
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ثانياا  :التَّعريف َّ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعي
من املعلوم َّ
العامة وكذا العقد اإلداري هبذا النَّسق االصطالحي مل تُعرف يف الفقه
أن َّ
الصفقات َّ
السهلة
يب املعاين باأللفاظ املرتادفة القريبة املأخذ َّ
اإلسالمي ؛ إذ كانت األدبيات الفقهيةُ منوطًا هبا تقر ُ

()1
بلور يف املفاهيم احلقوقية املعاصرة  ،بيد َّ
أن العقد
لتمس
أكثر من حنت املصطلحات َّ
ال ُم َ
بالشكل ال ُم َ
َ

توجد له إسنادات و ِّأدلة من خالل بعض التَّجليات والتَّطبيقات الفقهية يف
اإلداري من النَّاحية َّ
الشرعية ُ
باب املعامالت .

الشرعية  ،فهو يرمي إىل ٍ
شك َّ
عقود
أن التَّعريف القانوين الحر َج من التَّعاطي معه من النَّاحية َّ
وال َّ
يدها
العامة هلا أغراض معيَّنة ختدم املرفق العام  ،وهذه ال يُناقضها َّ
تتعلَّق باملصلحة َّ
الشرع بل بالعكس يز ُ

الشريعة من باب التوثقات اليت جعلت
سب ًكا
العامة هو يف َّ
وإحكاما  ،فمثالً شرط الكتابة يف َّ
الصفقات َّ
ً

()2
عيارا من معايري الوفاء واألمانة.
مبدءًا من مبادئ التَّوثيق العقاري  ،وم ً

رعا َّ
بأهنا " جمموعُ العقود اليت تقوم هبا َّ
ومما َّ
الدولة أو
تقدم يُمكن تعريف عقود َّ
الصفقات َّ
العامة َش ً
ينوهبا باعتبارها سلطةً َّ
عام ًة مع أحد األشخاص الطَّبيعيِّني أو املعنويني على الوجه املشروع ُمرتِّبةً
من ُ
مجلةً من احلقوق وااللتزامات على الطَّرفني" .

ميكن توضيح بعض املالحظات على هذا التَّعريف مبا يأيت
و ُ
َّ -1
عرفها أحد من فقهاء العصر  ،وال غضاضةَ من اقتفاء
أن عقود َّ
السياق القانوين مل يُ ِّ
الصفقات هبذا ِّ

الشرعي ألمرين
أثر القانون يف التَّعريف َّ

العامة العتبار ٍ
ات تارخيية وسياسية
سبق القانون الوضعي وأدبيَّاته يف تبيان عقود َّ
الصفقات َّ
األمر األمر ُ :
تتعلَّق بنظام َّ
يتبع ذلك من نظم وأنشطة إدارية.
الدولة وما ُ

()1

ينظر خمدوم  ،مصطفى بن كرامة اهلل  ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية  ،دار اشبيلية  ،ص51

()2ينظر العمرية  ،أمحد بن عبد العزيز  ،نوازل العقار  ،دار امليمان للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،ط، 1154 ، 1
ص410
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ٍ
ٍ
تناغمها مع مجيع املعامالت املعاصرة وتكيفها
األمر الثاني  :صلُوحية َّ
الشريعة لكل زمان ومكان يعين ُ
معها مبا تقتضيه مبادئها وأحكامها.
َّ -4
العامة جمموعة من العقود املستقلَّة يف صيغها عن بعضها البعض  ،وإن تالقت يف
أن عقود َّ
الصفقات َّ
أساليب إبرامها وإجرائها.
إماما َّ
األمة الوليدة يف
للدولة النَّاشئة  ،و َّ
-5أن هذه العقود هي مبثابة ما كان يُجريه النَّيب  باعتباره ً
املنورة  ،وهذا التَّصرف النَّبوي مثلما قال اإلمام القرايف((( )1و َّأما تصرفه  باإلمامة فهو وصف
املدينة َّ
الرسالة والفتيا والقضاء ؛ َّ
العامة يف اخلالئق ،
السياسة َّ
زائد على الن َّبوة و ِّ
ألن اإلمام هو الذي فُ ِّوضت إليه ِّ
ط معاقد املصاحل ودرء املفاسد ))( ، )2وبالتَّايل فهذه العقود صادرًة عن ٍ
عام ٍة ومتدثِّرة بدثار
وضب ُ
سلطة َّ
َ
ُ
ختتلف عن العقود العادية اليت يُجريها األفراد فيما بينهم .
الشروط غري املألوفة اليت
ُ
أي تصر ٍ
َّ -1
مشروعا مل يَ ُجز ؛ وعليه فعقود
ف مشروعيتَهُ  ،فإذا مل يكن
أن َّ
الشريعة تُراعي يف جواز ِّ
ً
الشيء بطَل ما يف ضمنه))
حرم ُحِّرمت للقاعدة الفقهية((إذا بطَل َّ
َّ
الصفقات َّ
العامة إذا انطوت على ما يَ ُ

(.)3

( )1القرايف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف  ،تفقه بابن احلاجب والعز  ،وكان عاملا يف الفقه
واألصول  ،له تآليف كثرية منها الفروق والذخرية  ،تويف سنة 191ه .
املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  ،دار الرتاث  ،القاهرة ،
ابن فرحون املالكي  ،إبراهيم بن نور الدِّين  ،الديباج َّ)458-451/1( ،
( )2القرايف  ،شهاب الدين أبو العباس  ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام  ،دار
البشائر اإلسالمية  ،بريوت ط ، 1881 ، 4ص101
()3

البورنو  ،حممد صدقي بن أمحد  ،موسوعة القواعد الفقهية  ،مكتبة التوبة  ،الرياض  ،السعودية ،ط،1882 ، 1

(– )418/1ينظر أيضا علي حيدر  ،درر احلكام شرح جملة األحكام  ،دار عامل الكتب  ،الرياض )11/1( ، 4005 ،
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الصلة
الفرع الثالث  :المصطلحات ذات ِّ
العامة َّإما شكالً أو مضمونًا  ،فينبغي
هناك ألفاظ هلا صلة من زاوية أو أخرى بعقود َّ
الصفقات َّ
الصورة  ،وهذه األلفاظ هي
تبياهنا على وجه االختصار َّ
حىت تتَّضح َّ
َّأولا  :العقد اإلدااي
العقد اإلداري( )1أهِّيةً بالغ ًة يف املنظومة القانونية ألنَّه يُ ِّ
األمثل يف تعبري َّ
الدولة
ة
األدا
ل
شك
َ
يكتسي ُ
َ
عن تطلعاهتا االقتصادية واالجتماعية والتَّنموية(. )2
الشرعية يف نقطتني كالتَّايل
عرف على مقصود هذا العقد من النَّاحيتني القانونية و َّ
و ُ
ميكن التَّ ُ
-0

في المفهوم القانوني

()3

؛ إذ كانت

الشهرية باسم "حكم تريي"
تعود
بدايات تبلور فكرة العقد اإلداري إىل القضية َّ
ُ
ُ
األساس الذي ُشيِّدت عليه نظريةُ العقود اإلدارية  ،مثَّ أخذت هذه النَّظرية بعد هذا احلكم تشق طري َقها
َ

حىت َّ
ٍ
اضح وهنائ ٍي يف قضية شركة الكرانيت( ،)4وتتابعت
تأكدت
بشكل و ٍ
يف أحكام القضاء الفرنسي َّ
رست هذه النَّظرية على التَّأصيل املعروف حاليًا .
بعد ذلك األحكام القضائية حىت َ

()1
العامة.
اإلداري نسبة إىل اإلدارة  ،وهي مجيع العمليات اليت تستهدف تنفيذ السياسة َّ

 ينظر حافظ أمحد العجاج الكرمي  ،اإلدارة يف عهد الرسول  ، دار السالم  ،القاهرة ط ، 4002 ، 4ص49()2

العامة للعقود اإلدارية  ،مطبعة الداوي  ،دمشق  ،ص5
حممود زكي مشس  ،األسس َّ

( )3حكم ترييه  Terrierصدر عام  1805عن جملس الدَّولة الفرنسي وتقرر فيه "أن اختصاص القضاء اإلداري
العامة قومية كانت أو حملية  ،سواء أكانت وسيلة اإلدارة يف ذلك عمال من
يتناول كل ما يتعلق بتنظيم وسري املرافق َّ
العامة أو تصرفا عاديا فالعقود اليت تربمها اإلدارة هبذا اخلصوص هي من قبيل األعمال اإلدارية بطبيعتها
أعمال السلطة َّ
وجيب أن خيتص القضاء اإلداري بالفصل يف كل ما ينجم عنها من منازعات ".
 ينظر حممود خلف  ،العقود اإلدارية  ،دار الثقافة  ،األردن  ،ط ، 4010 ،1ص19( )4قضية شركة الكرانيت صدر فيها حكم عن جملس َّ
الدولة الفرنسي عام  1814حيث تقرر أن "عقد التوريد الذي
تربمه اإلدارة بالشروط واألوضاع اليت تربم هبا عقود األفراد يعترب عقدا مدنيا ولو كان متعلقا مبرفق عام".
 ينظر حممود خلف  ،املرجع السابق  ،ص1821

شخصا معنويا عاما بُغية
وممَّا سبق عُِّرف العقد اإلداري بأنَّه "العقد الذي تُربمه اإلدارة بوصفها
ً
وتظهر فيه نيةُ جهة اإلدارة يف األخذ بأحكام القانون العام"( )1؛ إذ
العامة أو تنظيمها ،
تسيري املرافق َّ
ُ

يتضمن شروطًا استثنائية وغري مألوفة يف القانون اخلاص .
َّ

ٍ
عمومية هلا من االمتيازات واحلقوق كفرض
صدر عن جهة
فبالتَّايل يتميَّز العقد اإلداري بكونه يَ ُ
جزاءات معيَّنة أو تعديل العقد أو حنو ذلك من السلطات  ،كما أنَّه حيوي يف ثناياه شروطًا غري عادية مما
تَشي به قاعدةُ "العقد شريعة املتعاقدين" يف القانون اخلاص.
-0

في المفهوم الشرعي

ِّ
العقد اإلداري هبذا االصطالح املعاصر  ،غري َّ
كر َّ
أن التَّصور
أن املنظوم َة َّ
الشرعية مل ِّ
تعرف َ
سبق الذ ُ

يشهد بوجود َّناذج عديدة من صور العقد اإلداري يف التَّاريخ اإلسالمي  ،مثلما هو احلال عليه
العملي ُ
َ

يف عقد املعاونة( ، )2وعقد االمتياز( ، )3وحنو ذلك من العقود اليت جتريها َّ
الدولة آنذاك بصفتها سلطةً
عامةً.
َّ

عالوًة على َّ
عامة وتوجهه
أن خصائص العقد اإلداري يف الفكر القانوين من صدوره عن طريق سلطة َّ

حنو تنظيم مرفق عام واتِّسامه بشروط غري مألوفة.
ٍ
الشرعي  ،يف تصرفات النَّيب
هذه اخلصائص ُميكن إجياد
تأصيل فقهي هلا من خالل استقراء املوروث َّ

ئيسا َّ
العامة با ِّختاذ القرارات
العامة وحيف ُ
ظ مصاحلها َّ
للدولة يُ ِّنفذ سياستها َّ
 حبكم اإلمامة باعتباره ر ً
()4
العامة آنذاك(. )1
واإلجراءات َّ
الضرورية من ُمنطلق ما ميلكه من َّقوة التَّنفيذ لرعاية املرافق َّ
( )1حممود حلمي  ،العقد اإلداري  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،ط  ، 1821 ،ص
( )2وهو عقد يساهم فيه الشخص الطبيعي يف مرفق عام  ،ويشبه الوقف يف الشريعة اإلسالمية  ،وميكن أن يستدل له
مبا فعل النيب  مع بين النجار حني ثامنهم يف حائطهم لبناء مرفق عام يتمثل يف املسجد.
 ينظر خالد بن عبد اهلل اخلضري  ،مشروعية وتأصيل العقد اإلداري من الفقه اإلسالمي  ،جملة العدل  ،عدد1154 ، 18ه  ،ص 192

( )3وهو يشبه عقد إقطاع املوات أو احلمى يف الشريعة اإلسالمية .
 ينظر إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم التنم  ،االمتياز يف املعامالت املالية وأحكامه يف الفقه اإلسالمي  ،دار ابناجلوزي  ،السعودية  ،ط1150 ، 1ه  ،ص 55
()4

ينظر سعد الدين العثماين  ،تصرفات الرسول  باإلمامة  ،منشورات الزمن  ،الرباط  ، 4004 ،ص 11
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الشرع على العقد من وجوب الوفاء واحرتام املواعيد
إضافةً إىل ما ذُكر ؛ اهلالةُ األخالقية اليت يُضفيها َّ

ولزوم اإلتقان واخلوف من اهلل تعاىل يف احلفاظ على املال العام .

العامة والعقد اإلداري هي عالقة عموم وخصوص  ،من
وعلى ذلك فوجهُ العالقة بني َّ
الصفقات َّ
حيث َّ
الصفقات إذ يشملها ويشمل غريها  ،مع اخلصيصة اليت تتميَّز هبا
إن العقد اإلداري أعم من َّ
العامة يف طائفة العقود اإلدارية .
َّ
الصفقات َّ
الصفقة
ثانيا  :بيع َّ
الصفقة  ،وهو ممَّا جرى به
الصلة مبوضوع ِّ
الدراسة ما عُرف يف الفقه املالكي ببيع َّ
من األلفاظ ذات ِّ

العمل( )2يف األزمنة املاضية وال سيَّما يف مدينة فاس املغربية .

الشيخ ميَّارة( )3رسالةً مسَّاها "حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع
وقد ألَّف فيه َّ
الصفقة"(.)4
َّ
()1
العامة املتوجهة حنو خدمة املسلمني  ،كما هو احلال عليه يف دار خمرمة بن
وقد عرف صدر اإلسالم األول املرافق َّ

نوفل وقد كانت تسمى دار القرآن .
 -ينظر حممد كرد علي  ،اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب  ،مطبعة مصر  ،القاهرة  ، 1851 ،ص11

( )2هذه القاعدة مشهورة يف املذهب املالكي والسيما عند املغاربة  ،ومفادها "العدول عن القول الراجح واملشهور يف
بعض املسائل إىل القول الضعيف فيها رعيا ملصلحة األمة وما تقتضيه حالتها االجتماعية".
 ينظر عمر اجليدي  ،مباحث يف املذهب املالكي املغريب  ،مطبعة املعارف اجلديدة  ،الرباط  ،ط، 1885 ، 1ص 191

ينظر أيضا( )3الشيخ ميارة دفني فاس  ،حممد بن أمحد بن حممد أبو عبد اهلل الفاسي املالكى الشهري مبيارة الكبري متييزا له عن
حفيده ميارة األصغر  ،وقد كان فقيه املذهب يف زمانه  ،من املتفنني يف علم النوازل واألحكام  ،تفقه بابن عاشر
وشاركه يف غالب شيوخه  ،له تآليف عدة منها شرح ابن عاشر  ،وشرح املختصر وحاشية على البخاري  ،وغري هذا
 ،تويف سنة  1024ه .
 ينظر الكتاين  ،أبو عبد اهلل حممد بن جعفر  ،سلوة األنفاس  ،دار الثقافة  ،الدار البيضاء  ،املغرب  ،ط ، 1)129/1( ، 4001

( )4جاء يف مقدمتها "امللك املشرتك ال خيلو من ثالثة أوجه  ، "...ويف خامتتها قصيدة مطلعها
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أحد املشرتكني
وصورةُ هذا البيع يكون يف َّ
املشرتك الذي ال ميكن قسمته كالع َقار  ،إذا أراد ُ
الشيء َ
حصته منه وطلب من شريكه أو شركائه بيع نصيبه معه فأىب أُجرب على البيع  ،وسبب تسميته بيع
بيع َّ
الصفقة هو َّ
املشرتك صفق ًة واحد ًة(.)1
أن َّ
َّ
الشريك يبيع َ

أن هذه اللَّفظة ال تعنينا يف حبثنا هذا َّ
وغين عن البيان َّ
عموما وباب القسمة يف
ٌّ
ألهنا تتعلَّق بالبيوع ً

املشرتكات
املسماة َّ
الرسالة يف العقود اإلدارية َّ
خصوصا  ،ومقصود ِّ
الصفقات  ،فليس بينهما إالَّ التَّشابهَ
ً
املسمى .
يف االسم والتَّغاير يف َّ
العامة
المطلب الثاني  :المعايير المميزة لعقود َّ
الصفقات َّ
ٍ
املعايري وسيلة ملقارنة ٍ
مقياس يُستخدم يف قياس النَّتائج الفعلية وعلى ضوئه
بشيء آخ ٍر أو هي
شيء
ُ

()2
العامة لتمييزها عن باقي العقود .
،
تتم عملية املقارنة
وحنن بصدد مقايَسة عقود َّ
الصفقات َّ
ُ

وتتمثَّل هذه املع ايري فيمايلي
الفرع األول  :المعياا الشكلي
حبكم َّ
العامة من ُزمرة العقد اإلداري ولتمييزها عن غريها من العقود األخرى
عقود َّ
الصفقات َّ
أن َ
افرتض يف وجوده جانب شكلي مييِّزها كالتَّايل
َّأولا  :تعريف المعياا الشكلي
املادة  01من املرسوم الرئاسي -10
يقصد باملعيار َّ
نصت عليه َّ
الشكلي هنا الكتابة  ،وذلك ما َّ
ُ

الصفقة على أساس أهنا عقد كتايب .
الصفقات العمومية  ،واليت عرفت َّ
 451املتعلق بتنظيم َّ
"وهي لبيع صفقة شروط ذكرت

النقص من مثن حصة بدت"

 ينظر ميارة  ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد  ،حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة  ( ،غري مطبوع )،العامة  ،الرياض  ،رقم 111
قسم املخطوطات  ،مكتبة امللك عبد العزيز َّ

()1

ينظر عليش  ،حممد بن أمحد بن حممد  ،منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط ، 1

)482/2( ، 1891
()2

ينظر حممد فتحي  211 ،مصطلحا إداريا  ،دار النشر والتوزيع اإلسالمية  ،القاهرة  ، 4005 ،ص 501
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اضحا منذ أول تنظيم
موقف املقنِّن اجلزائري بصدد شرط الكتابة يف ا َّ
وقد كان ُ
لصفقات العمومية و ً

()1

 ،ويف التَّنظيمات املوالية( ، )2حيث حرص دائما على تعريفها َّ
بأهنا "عقود مكتوبة"(.)3
ً

كما َّ
ذلك أنه إذا كان حيق بشأن بعض العقود
أن هذا املعيار يُعد مهما جدا يف سبيل إثبات َّ
الصفقة َ ،

الصفقةَ غري
حىت ولو غاب
إثبات وجودها باإلقرار أو باليمني َّ ،
عنصر الكتابة عنها  ،فإن َّ
األخرى ُ
ُ
غري موجودة  ،وال يكفي اإلقرار أو اليمني إلثبات وجودها(.)4
املكتوبة تعتربُ َ
ثانياا  :إلزامية المعياا الشكلي

العامة قاعد ًة إلزاميةً  ،وهذا ما يستشف من خالل نص
وقد جعل املقنِّن اجلزائري الكتابةَ يف َّ
الصفقات َّ
املتمم
َّ
املادة  02من املرسوم الرئاسي  451-10املعدَّل و َّ

()5

الصفقات العمومية قبل
 ،اليت توجب إبرام َّ

املادة  12بأن عقد الربنامج خيضع عند إبرامه
أي شروع يف تنفيذ اخلدمات  ،أو ما جاء يف فحوى َّ
الصفقات .
لنفس اإلجراءات املتخذة يف إبرام َّ
العامة إالَّ أنه يَرد عليه استثناء وحيد محلته
وعلى الرغم من مبدأ إلزامية الكتابة يف عقود َّ
الصفقات َّ
()6
الصفقات العمومية
َّ
املتمم  ،واليت جاء فيها " تربم َّ
املادة  02من املرسوم الرئاسي  451-10املعدَّل و َّ
()1
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تربمها الدَّولة (، ")...
أمر  80-12يف امل َّ
ادة األوىل " إن َّ

اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 1812 ، 14ص 219
()2
الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع
ينظر  -مرسوم التنفيذي  151-81يف امل َّ
ادة َّ " 5

الساري على العقود ( ، ")...اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 1881 ، 12ص 4414

الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به
املرسوم الرئاسي  410-04يف امل َّادة َّ " 5
( ، ")...اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 4004 ، 14ص 1
()3
ادة  4منه.
وقد حافظ املشرع اجلزائري على هذا املعيار أيضا يف املرسوم األخري  412-11يف امل َّ

اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 10سنة  ، 4011ص 1()4

ينظر سردوك  ،مرجع سابق  ،ص11-15

()5

ادة  5من املرسوم األخري 412-11
وهي امل َّ

()6عقد املشرع يف املرسوم األخري  412-11القسم الفرعي األول من القسم الثاين ومساه إجراءات يف حالة االستعجال
ادة  2من املرسوم السابق كالتَّايل " يف حالة االستعجال
ادة  ، 14حيث فصل فيها مامل يذكر يف امل َّ
امللح  ،يف امل َّ
امللح املعلل خبطر داهم يتعرض له ملك او استثمار قد جتسد يف امليدان أو وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا
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االستثمار أو مل ًكا للمصلحة املتعاقدة
يهدد
أي شروع يف تنفيذ اخلدمات ويف حالة وجود خط ٍر ِّ
قبل ِّ
َ
الصفقة .
ميكن للوزير أو الوايل املعين أن يُ ِّ
رخص بقرار معلَّل بالشروع يف بداية تنفيذ اخلدمات قبل إبرام َّ
تُرسل نسخة من هذه الرخصة إىل الوزير املكلَّف باملالية " .
الصفقات
يهدد
فإذا ُوجد خطر ِّ
ذكرها يف قانون َّ
استثمارا أو مل ًكا ألحد األشخاص َّ
ً
العامة الوارد ُ
العمومية  ،سواء كان هذا اخلطر ناجتًا عن ظروف طبيعية  ،أو كان اخلطر الذي َّ
اجعا لنوعية
يتهددها ر ً

الشيء اململوك لإلدارة  ،فخوفًا من تعرضه للفساد واهلالك بسبب تركه َّ
نظرا
وطبيعة َّ
مد ًة زمنيةً ال حيتملها ً
الصفقة قبل إبرام العقد  ،بشرط
خلواصه الفيزيائية أو الكيميائية جاز للمصلحة املتعاقدة القيام بتنفيذ َّ
بالصفقة أو الوايل املختص إقليميًا .
حصوهلا على ترخيص بذلك من الوزير الوصي على القطاع املهين َّ
وهذا إن َّ
دل على شيء َّ
أن التَّنفيذ قد بدأ فعالً إالَّ َّ
فإَّنا يدل على أهية الكتابة ُفرغم َّ
أن ذلك ال
يتم إعداد صفقة تصحيحية الحقة على عملية التَّنفيذ(. )1
يغين عن عنصر الكتابة  ،إذ جيب قانونًا أن َّ

الصفقات العمومية  ،بشرط أنه مل يكن يف
للمصلحة املتعاقدة  ،أو األمن العمومي وال يسعه التكيف مع آجال إبرام َّ
وسع املصلحة املتعاقدة توقع الظروف املسببة حلاالت االستعجال  ،وأن ال تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها ،
ميكن مسؤول اهليئة العمومية أو الوزير أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين أن يرخص مبوجب مقرر معلل ،
بالشروع يف بداية تنفيذ اخلدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.وجيب أن تقتصر هذه اخلدمات على ما هو ضروري فقط
ملواجهة الظروف املذكورة أعاله.
وترسل نسخة من املقرر املذكور يف الفقرة السابقة املعد حسب الشروط املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول
الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام واملفتشية
هبما إىل جملس احملاسبة وإىل الوزير املكلف باملالية ( سلطة ضبط َّ
العامة للمالية).
َّ
عندما ال يسمح االستعجال امللح بإعداد الصفقة قبل الشروع يف بداية تنفيذ اخلدمات  ،يثبت اتفاق الطرفني عن طريق
تبادل الرسائل .
ادة  5أعاله  ،خالل ستة
ومهما يكن من أمر  ،فال بد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية  ،خالفا ألحكام امل َّ
أشهر  ،ابتداء من تاريخ التوقيع على املقرر املذكور أعاله ،إذا كانت العملية تفوق املبالغ املذكورة يف الفقرة األوىل من
ادة  15أدناه  ،وعرضها على اهليئة املختصة بالرقابة اخلارجية للصفقات العمومية.
امل َّ
()1

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص11-11
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وعلى نفس َّ
السالف سار القضاء اإلداري يف اجلزائر حني اعترب الكتابة ركنًا أساسيًا
الدرب َّ
العامة  ،بل َّإهنا تتعلَّق بالنظام العام  ،جاء هذا يف قرار جملس()....
وعنصرا جوهريًا يف عقود َّ
الصفقات َّ
ً

الصادر بتاريخ  4001/1/11يف قضية بلدية بوزريعة َّ
ضد أحد املقاولني حتت رقم ( )001118الغرفة
َّ
املتضمن تنظيم
للمادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم 151-81
املقرر قانونًا َوف ًقا َّ
ِّ
الرابعة "  ...من َّ
الصفقات العمومية َّ
عقودا مكتوبة وأنه يلزم حتت طائلة البطالن أن
فإهنا تعترب َّ
َّ
الصفقات العمومية ً

تتضمن بيانات حمددة على سبيل احلصر مبا يُستفاد منه َّ
الصفقة العمومية
أن الكتابة شرط النعقاد َّ
َّ
وتتعلَّق بالنظام العام ".

يعود إىل َّ
الصفقات العمومية أدا ًة لتنفيذ خمطَّطات التَّنمية وأدا ًة لتنفيذ
أن َّ
و ِّ
السر يف إلزامية الكتابة ُ
خمتلف الربامج االستثمارية َّ ،
وجب أن
وألن أعباءَها املالية ضخمة جدا وتتحملها اخلزينة َّ
العامة  ،لذا َ
أن الكتابة املرادة هي اليت تكون مفرغ ًة يف َّنوذج ٍ
تكون مكتوبةً محاية للمال العام  ،كما َّ
عقد إداري
تُصدره اإلدارة دون حاجة إىل جهة أخرى كعقد يصدره املوثق مثال  ،وهذا من شأنه أن يعطي املصلحة
املتعاقدة مرونةً يف نشاطها اإلداري يتسم باالنسيابية والسرعة اليت يتطلَّبها حترير عقد صفقة عمومية(.)1

ومن ٍ
جهة أخرى َّ
فإن الكتابة يف غري شكلها التَّقليدي املعروف كما هو احلال يف الكتابة االلكرتونية
الصفقة(َّ ، )2
ينص على ذلك
ألن تنظيم َّ
مازالت مل ُتعد بعد وسيلةَ إثبات لوجود َّ
الصفقات العمومية مل َّ

ما خال ذكرهُ لتبادل املعلومات الكرتونيًا( )3بني املصلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد فحسب.

أسا يف العقود املكتوبة اليت يرِّكز
وبالتَّايل فاملعيار َّ
الشكلي املميِّز لعقود َّ
الصفقات َّ
العامة يتمثَّل ر ً
الرابطة التَّعاقدية.
عنصرا جوهريًا لقيام َّ
عليها املقنِّن باعتبار شرط الكتابة ً

()1
()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص 10-18
الصفقات العمومية  ،دار اخللدونية  ، 4011 ،ص144
ينظر خرشي النوي  ،تسيري املشاريع يف إطار تنظيم َّ

( )3وقد بقي املشرع على ذات الطرح يف املرسوم اجلديد  412-11من اعتماد اجملال االلكرتوين يف التبادل واالتصال
ادة  401واإلضافة اجلديدة فيه متعلقة
ادة  405إىل امل َّ
املعلومايت فقط  ،ويف هذا الصدد جاء الفصل السادس من امل َّ
باملزاد االلكرتوين والفهارس االلكرتونية.
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الفرع الثاني  :المعياا العضوي
فق النِّقاط التَّالية
فهم املعيار العضوي َو َ
ويُ ُ
َّأولا  :تعريف المعياا العضوي
شخصا من أشخاص القانون العام يتمتَّع
أحد أطراف العقد
قصد باملعيار العضوي أن يكون ُ
يُ ُ
ً
بالشخصية املعنوية العمومية اليت يكون من نتاجها االستقالل املايل واإلداري وحق التَّقاضي( ، )1فنكون
َّ
ٍ
شخصا معنويًا عاما وخيضع للقانون
وألول َوه ٍلة إذا كان أحد طريف العقد
أمام عقد إداري بصفة
أساسية َّ
ً
َ
العام( ، )2ومن هنا يُعترب تدخ ُل َّ
الدولة يف إنتاج العقد تدخالً توسعيًا يَفرضه منطق الطلبيات العمومية
العامة(.)3
وبالتَّايل يتوسع معه نطاق تطبيق تنظيمات َّ
الصفقات َّ

الصفقة تكون بني طرفني أحدها شخص عمومي  ،فال
الصفقات العمومية أن َّ
وقد اعترب تنظيم َّ
يعد العقد صفقة عمومية مبفهوم التنظيم  ،إال إذا توفر هذا العنصر العضوي املتمثل يف صفة الشخص
املتعاقد.
ثانيـاا  :مضمو المعياا العضوي
الصفقات
هذا وقد حددت َّ
املادة  04من املرسوم  451-10األشخاص العمومية املعنية بتنظيم َّ
للمادة  18من القانون املدين
العمومية  ،وهي أشخاص يتمتع مجيعها َّ
بالشخصية االعتبارية طبقا َّ
املتمم  ،اليت عرفت األشخاص االعتبارية وعددهتا مبينة أن تعدادها خيضع إىل ما يقره
اجلزائري املعدَّل و َّ
القانون .
الصفقات العمومية أن هذه
نصت عليها َّ
املادة  4من تنظيم َّ
ويظهر من دراسة القائمة اليت َّ
ُ
ٍ
وحدات ضمن هياكل النظام اإلداري  ،وزعت عليها
األشخاص العمومية تشرتك مجيعها يف كوهنا

()1

ينظر ناصر لباد  ،األساس يف القانون اإلداري  ،دار اجملدد  ،ط ، 1ص 19

()2ينظر حممد حسني عبد العال  ،الرقابة اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري  ،دار الفكر اجلامعي ،
االسكندرية  ، 4001 ،ص 51
()3

ينظر قدوج محامة  ،مرجع سابق  ،ص 424
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ٍ
عامة  ،ولتحقيق
مبوجب النصوص
كل منها حتقيق مصاحل َّ
اختصاصات إقليمية أو قطاعية  ،وأوكل إىل ِّ
ذلك أضفى عليها القانون صفة التَّمتع باالستقاللية املعنوية واملالية وأعطاها أهلية التَّقاضي(.)1

املادة أهنا أزاحت الغموض الذي كان يكتنف طبيعة العالقة التعاقُدية بني إدارتني
واملالحظ على هذه َّ
املادة العقود املربمة بني إدارتني
عموميتني يف ظل النصوص ما قبل مرسوم  ، 559-09وقد أعفت هذه َّ
بالصفقات العمومية  ،وكرست هذه القاعدة يف ظل
عموميتني من تطبيق أحكام املرسوم املتعلق َّ
املادة بشيء من
مسا هذه َّ
التعديالت الالحقة كما يف مرسوم  ، 45-14ومرسوم  05-15اللذين َّ
التعديل حيث حذفت عبارة " املؤسسات العمومية االقتصادية " .
السر من وراء ذلك َّ
أهم وسائل
أن املقنِّن اجلزائري استخدم قانون َّ
لعل َّ
الصفقات العمومية كأحد ِّ
و َّ

الصفقات العمومية لتصوره َّ
أن
تطبيق سياسته االقتصادية  ،فارتأى تنحيةَ املتعامل العمومي من مضمار َّ
ذلك سيؤكد اعتناق اجلزائر اقتصاد السوق احلر وختلِّيها مطلقا عن االشرتاكية وال سيَّما أن عقود املتعامل

العمومي  ،كانت أحد أهم وسائل جتسيد التعاون واالنسجام بني املؤسسات االشرتاكية( ، )2يُضاف إىل

ذلك أن املقنِّن أراد أن ال يعطي سب ًقا لإلدارات العمومية على حساب منافسيها يف السوق من جهة ؛
ٍ
تعامالت باطنية دون التَّقيد
الصفقة إىل
إذ قد تلجأ هذه املؤسسات العمومية االقتصادية املستفيدة من َّ

املؤسسات الفاشلة من تغطية عجزها أو سوء حتكمها يف
بشروط املنافسة  ،مما يعطي الفرصة لبعض َّ

()1
ادة  1من املرسوم األخري  412-11على الشكل التَّايل " ال تطبق أحكام هذا الباب إال على
ادة بامل َّ
غريت هذه امل َّ

الصفقات العمومية حمل نفقات
َّ
 َّالدولة .
 اجلماعات االقليمية. املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري. املؤسسات العمومية اخلاضعة للتشريع الذي حيكم النشاط التجاري  ،عندما تكلف بإجناز عملية ممولة ،كليا أو جزئيا  ،مبساهة مؤقتة أو هنائية من الدَّولة أو من اجلماعات االقليمية .
وتدعى يف صلب النص " املصلحة املتعاقدة " "
()2

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص11
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ظل غياب املنافسة إذ أن األسعار اليت تندرج ضمن هذا النَّوع من
تكلفة اإلنتاج  ،بتضخيم األسعار يف ِّ

الصفقات تفتقد أليؤ معايري للحكم على عقالنيتها(.)1
َّ

ظل تنامي َوفرةٍ مالية كبرية
أيضا جاء هذا التَّعديل ليعطي فرص ًة أكرب للقطاع اخلاص  ،وال سيَّما يف ِّ
و ً

اسعا ،
 ،وثقافة اقتصادية خمتلفة يُراد منها تشجيع املشاريع َّ
الشبابية املصغَّرة  ،وهو ما يفتح أمامه اجملال و ً
ٍ
بيد َّ
ظل رغبة
متييزا ال خيدم حرية املنافسة  ،وال يُستساغ يف ِّ
أن هذا التخصيص من جهة أخرى ((يُعد ً
التنظيم إضفاء ع ٍ
قدم
دالة بني املتنافسني والتَّمكني من الوصول إىل الطلبية َّ
العامة للجميع على َ
َ
املساواة))(.)2

الصفقات العمومية  ،إالَّ
وعليه فقد أخرج املقنِّن صراحةً العقود املربمةَ بني إدارتني عموميتني من ُزمرة َّ

َّ
الصفةَ اإلدارية ملثل هذه العقود  ،إذا ما اشتملت على باقي عناصر العقود اإلدارية
أن ذلك ال يُسقط ِّ
أرساها القضاء  ،عالوًة على َّ
أن حتديد اختصاص القضاء اإلداري يف النظام اجلزائري يَعتمد على
اليت َ
املادة 900من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فينعقد االختصاص
املعيار العضوي الذي وضعته َّ

املؤسسات العمومية
أحد أطرافها والية أو بلدية أو إحدى َّ
للمحكمة اإلدارية يف النِّزاعات اليت يكون َ
الصبغة اإلدارية.
ذات ِّ
الفرع الثالث  :المعياا الموضوعي
املوضوعي كما يلي
املعيار ُ
ويُ فهم ُ
َّأولا  :تعريف المعياا الموضوعي
الصفقة الذي ميثِّل نشاطًا لإلدارة تبتغي به خدم َة م ٍ
العامة
قصد به
موضوع عقد َّ
رفق من املرافق َّ
يُ ُ
َ
ُ
العامة(.)3
يليب املصلحة َّ
الذي بدوره ِّ

()1
()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص142
خرشي النوي  ،املرجع السابق  ،ص142

( )3يقصد باملرفق العام حسب املعيار العضوي اهليئة أو املؤسسة أو التنظيم املتكون من جمموعة من األشخاص واألموال
 ،الذي ينشأ ويؤسس إلجناز مهمة عامة معينة  ،مثل اجلامعة.
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وسياسية ٍ
ٍ
ٍ
ظ
اقتصادية
احل
خمتلفة نالح ُ
السابقة و َّ
وبالرجوع إىل قوانني َّ
الصفقات العمومية َّ
الصادرة يف مر َ

أن املقنِّن مل يَثبُت على طريقة واحدة يف وصف مىت نكون -من حيث موضوع العقد -أمام صفقه
الصفقة العمومية أحيانًا  ،وأحيانًا أخرى يُضيِّق من
يوسع من نطاق َّ
عمومية  ،فتارًة جند النَّص القانوين ِّ
ٍ
ٍ ٍ
ظروف اقتصادية أو
حيف هبا من
هذا النِّطاق مثَّ يعود ِّ
فيوسع  ،وهكذا باعتبار ِّ
كل مرحلة زمنية وما يَ ُ
سياسية(.)1
املادة  15من مرسوم  ، 451-10مقاصد املعيار املوضوعي لعقود
املادة  01و َّ
وعلى كل فقد حددت َّ
العامة  ،اقتناء اللَّوازم  ،تقدمي اخلدمات ،
َّ
العامة ومشموالهتا يف أربع عمليات ؛ إجناز األشغال َّ
الصفقات َّ

إجناز الدراسات(. )2

ثانيا  :ضوابط المعياا الموضوعي
الصفقة موضوعيا يعين نشاط وغاية العقد املربم  ،فإن هذا املعيار يتلبس بضابطني
وإذا كان معيار َّ
مهمني
-0الضابط األول  :األسقف المالية
ٍ
عتبات ُدنيا ال هتبط دوهنا حىت نكون
العامة  ،واليت جعل هلا املقنِّن
األس ُقف املالية لعقود َّ
الصفقات َّ

الصفقة َوفق التَّنظيم القانوين .
مسمى َّ
أمام َّ

احلد األدىن املايل املطلوب إلعداد صفقة عمومية مع حتيينه
فللمشرع صالحيةُ حتديد ِّ
وإزاء ذلك
ِّ

()3
لعل الغاية من وراء فرض حد مايل أدىن العتبار العقد
وحتديثه بني فرتة وأخرى ألسباب اقتصادية  ،و َّ

حتملت اخلزينة أعباءه ووجب أن خيضع
صفقة عمومية هو ترشيد النَّفقات َّ
كبريا َّ
العامة فكلما كان املبلغ ً
ويقصد باملرفق العام حسب املعيار املوضوعي النشاط أو الوظيفة اليت تليب حاجيات عامة للمواطنني  ،مثل التعليم
العام  ،الرعاية الصحية  ،بغض النظر عن اجلهة أو القائمة به.
 ينظر حممد الصغري بعلي  ،القانون اإلداري  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،عنابة  ،اجلزائر  ، 4001 ،ص401()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص 14

()2
ادة  48على نفس مشموالت الصفقة العمومية
وقد أبقى املرسوم األخري  412-11يف امل َّ

()3جدير بالذكر أن مرسوم  412-11يف املادة  15منه قد رفع عتبة الصفقات  ،فجعلها يف األشغال العامة واللوازم
 14000000د.ج  ،ويف اخلدمات والدراسات  1000000د.ج .
31

العقد ألصول وأحكام إجرائية تكشف للجمهور وتعلن من حيث األصل  ،كما ختضع ألطر ٍ
رقابة
َّ
حمددة  ،أما إذا كان املبلغ النَّاتج عن التَّعاقد بسيطًا فال داعي من إرهاق جهة اإلدارة وإجبارها على
الصفقات الع َّامة عند ما تريد مثالً شراء مستلز ٍ
ٍ
مببالغ بسيطة(.)1
مات
التَّعاقد َوفق قانون َّ
مكتبية َ
َُ َ
-0الضابط الثاني  :البنود كير المألوفة
الصفقة  ،واليت تتمتَّع فيها املصلحة
عقد َّ
حيث تُ َّ
كرس مجلة من الشروط غري العادية اليت تَ ُحف َ
املتعاقدة بطا ٍ
الصفقة
ئفة من االمتيازات اليت ال تُوجد على مستوى العقود األخرى  ،من احتواء عقد َّ
العامة
مقومات عقود َّ
الصفقات َّ
المبحث الثاني ِّ :
الشك َّ
نوعا من
َّ
أن عقود َّ
الصفقات َّ
عموما الذي ميثِّل بدوره ً
العامة متثِّل لونًا من ألوان العقد اإلداري ً
ٍ ()2
أنواع العقود ؛ ومنه َّ
الصفة
مقو
عقدا وال يأخذ ِّ
مات يقوم عليها وبدوهنا ال َّ
فإن ِّ
أي عقد له ِّ
يسمى ً
العقدية وال ترتتَّب آثاره.

أصيل والتَّنظري(، )3
وهذه النَّظرة يَشرتك فيها القانون مع َّ
الشريعة  ،وإن كانت الثَّانية َ
أسبق من حيث التَّ ُ
فلكل ٍ
مبادئ وأر ٍ
كان
املكونات األساسية اليت يقوم عليها من
عقد يف القانون أو يف َّ
الشريعة مجلة من ِّ
َ
ِّ

ٍ
وشروط وحنو ذلك من مفاهيم تنظِّم العاقد واملعقود عليه.

ملساحة البحث -فسيكون التَّطرق للمبادئ واألركان يف هذين املطلبني كالتَّايل
وعليه –واختصارا َ
العامة
المطلب األول  :مبادئ عقود َّ
الصفقات َّ
هناك مبادئ( )1عدَّة تَح ُكم سري العقد اإلداري – عموما -تتمثَّل يف ((مبدأ احملافظة على املالية

العمومية  ،ومبدأ اختيار األطراف األكثر كفاء ًة  ،ومبدأ العالنية يف إجراء املناقصات واملزايدات العمومية
()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص 11

( )2مقومات من مقوم  ،ومقوم العنصر واملكون األساسي للشيء .
 ينظر منري البعلبكي  ،املورد  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،ط  ، 1820 ، 5ص 410()3

ينظر عباس حسين حممد  ،العقد يف الفقه اإلسالمي  ،ط)58/1( ، 1885 ، 1
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العامة  ،ومبدأ املساواة بني املتنافسني))( ، )2والغرو ؛ فهذه املبادئ جديرة بالعناية
 ،ومبدأ املنافسة َّ
جو املنافسة الشريفة بني سائر املتنافسني واهلدف األوحد
والرعاية كوهنا حتافظ على املال العام وتوفر َّ
خدمة الصاحل العام .
املادة  5من مرسوم
العامة يف َّ
من هنا فقد حنَى املقنِّن اجلزائري هبذه املبادئ على تشريع َّ
الصفقات َّ
()3
العامة  ،وهدفُه
عقود َّ
الصفقات َّ
 451-10املعدَّل و َّ
املتمم  ،وجعلها أرضيةً أساسية تَنبين وتقوم عليها ُ
االستعمال احلسن للمال العام  ،وضما ُن جناعة الطَّلبيات العمومية  ،وهذا ما يتجلَّى يف
من وراء ذلك
ُ
الفروع التَّالية
الفرع األول  :مبدأ شفافية اإلجراءات
َّ
وتفشي مظاهر الفساد
العام ِّ
ألن عقود َّ
شائعا لسوء استغالل املال ِّ
الصفقات َّ
العامة قد متثِّل جماالً ً
الرشاوي واختالس وإهدار املال العام  ،فقد اتَّجهت معظم دول العامل حنو ضبطها وتقييدها ٍ
بعدد
وأهها َّ
ضمن نزاهتها على رأسها مبدأُ الشَّفافية ميكن تلخيصه كالتَّايل
من املبادئ اليت تَ ُ
َّأولا  :تعريف مبدأ َّ
الشفافية
الشراء َوفق قواعد واضحة مفهومة من
العامة إدارةَ (( عملية ِّ
تعين الشَّفافية يف جمال َّ
الصفقات َّ
()4
يسميه البعض مببدأ العلنية وهو القاعدة اجلوهرية يف
األطراف ذوي املصلحة ))  ،وهذا املبدأ ِّ
عام ةً" إال لكوهنا للعموم  ،وأي انتهاك من جانب اإلدارة هلذا املبدأ
َّ
العامة ؛ بل ما مسِّيت " َّ
الصفقات َّ

ينِّم عن اقرتافها إلساءة استعمال السلطة(.)5

( )1مبادئ من مبدأ  ،واملبدأ كل ما حيصل عنه وجود شيء آخر ويتقوم به .
 ينظر يوسف خياط  ،معجم املصطلحات العلمية والفنية  ،دار لسان العرب  ،بريوت  ،ص 11()2

ناصر لباد  ،مرجع سابق  ،ص 408

()3
ادة . 1
وقد أبقى املشرع على هذه املبادئ يف املرسوم األخري  412-11يف امل َّ

( )4حسن عبد الرحيم السيد  ،الشَّفافية يف قواعد وإجراءات التعاقد احلكومي يف دولة قطر  ،جملة الشريعة والقانون ،
كلية القانون  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،عدد ، 58يوليو  ، 4008ص12
()5

الصفقات العمومية  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،ص15
ينظر عبد اللطيف قطيش َّ ،
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املهم  ،وهو يعين وضوح
نص املقنِّن اجلزائري يف َّ
وقد َّ
املادة  5من مرسوم  451-10على هذا املبدأ ِّ
اإلجراءات واإلعالم املسبَّق للمتنافسني بشأن معايري االختيار  ،وضرورة اإلعالن عنها بالطرق احملددة ،
ومتكني َّ
املرشحني من إيصال عروضهم وحضور جلسات فتح العروض  ،واالطِّالع على نتائج التقييم
واالختيار  ،وفتح جماالت الطعن املتخذة واألعمال املتعلقة بإجراءات الطلبية العمومية(.)1
ذلك َّ
تؤدي بدوها إىل احلصول على أحسن
أن الشَّفافيةَ هي أساس املنافسة بني املتعاملني اليت ِّ
العروض من حيث اجلودةُ والتَّكلفة .
ثانياا  :مضامين مبدأ َّ
الشفافية
يتبلور ب َّ
كل ذي
الدرجة األوىل يف كشف
املعلومة وجعلها يف متناول ِّ
َ
ال شك أن مدى وجود الشَّفافية ُ
()3

مصلحة( ، )2ومن أبرز جوانب املعلومة اليت ِّ
حتقق الشَّفافية ما يلي
-0

اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

العلم ب ُفرص املنافسة
اجريات َّ
الصفقات َّ
العامة الوسيلةَ َّ
يعترب اإلعال ُن عن َم َ
يصل ُ
األهم اليت من خالهلا ُ

()4
الوجودي لإلعالن  ،وقد ورد
املظهر
فقة
الص
عن
اإلشهار
عترب
وي
،
الصفقة
َّ
إىل علم املرتشحني لنيل َّ
ُ
ُ
املادة على إلزامية اللجوء إىل اإلشهار
نصت َّ
يف َّ
املادة  11من املرسوم الرئاسي  ، 451-10حيث َّ

الصحفي .
ِّ

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص185

()2

ينظر حسن عبد الرحيم السيد  ،مرجع سابق  ،ص12

()3
الصفقات العمومية يف اجلزائر لتجسيد برامج
ينظر حططاش عبد احلكيم  ،زيتوين هند  ،مدى مالئمة نظام َّ
العامة وانعكاساهتا على
العامة للفرتة  ، 4011-4001املؤمتر الدويل حول تقييم آثار برامج االستثمارات َّ
االستثمارات َّ
التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة  ، 4011-4001بتاريخ  14-11مارس ، 4015جامعة سطيف1
 ،سطيف.
()4ينظر عاطف سعدي  ،عقد التوريد اإلداري بني النظرية والتطبيق ( ،رسالة دكتورة)  ،كلية احلقوق  ،جامعة عني

مشس  ، 4001 ،ص415
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حيرر باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدةٍ على األقل  ،كما
ونصت َّ
َّ
املادة  18على أن إعالن املناقصة َّ
األقل يف جريدتني يوميتني
ينشر إجباريا يف " النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي "  ،وعلى ِّ
وطنيتني موزعتني على املستوى الوطين .
على أنَّه برغم ما مضى إالَّ َّ
أن إشكالية اإلشهار تربز يف استثناء العقود اليت يساوي مبلغُها أو يقل عن

مثانية ()09ماليني دج بالنِّسبة خلدمات األشغال أو اللَّوازم وعن أربعة ( )01ماليني دج بالنِّسبة خلدمات

()1
عدم اعتبار املقنِّن هلذه
هو
ذلك
ومرد
،
الصحفي هلا
ِّ
الدراسات أو اخلدمات من إلزامية اإلشهار ِّ
ُ
ٍ
صفقات ع ٍ
مومية  ،معن ذلك َّ
أن العمليات اليت يقل مبلغها عن املبلغني السابقني ال تستوجب
العقود

حمل استشارة بني ثالث ()05متعهدين
إبرام صفقة َوفق ما ينص عليه هذا املرسوم  ،بل جيب أن تكون َّ

السعر وجيب أن يكون هذا النَّوع من
مؤهلني على األقل النتقاء أحسن عرض من حيث اجلودةُ و ِّ
حتدد حقوق األطراف وواجباهتم(. )2
حمل عقود ِّ
الطلبيات َّ

هلذه النقطة كان اإلشهار مهما ليجعل كل املرتشحني على قدم املساواة( ، )3بيد َّ
أن هذه املساواة قد
املادة على َّ
أن طلبيات
نصت نفس َّ
ال تسلَم من بعض احليل يف باب اإلشهار كما هو احلال عليه فيما َّ
الدراسات أو اخلدمات اليت يقل مبلغها
األشغال أو اللَّوازم اليت يقل مبلغها عن  100.000دج وطلبيات ِّ
عن 400.000دج ال تكون وجوبًا حمل استشارة السيَّما يف حالة االستعجال  ،وال تكون حمل إبرام عقد
املادة على " منع جتزئة الطلبات هبدف تفادي االستشارة ".
وجوبًا إالَّ يف حالة ِّ
ونصت نفس َّ
الدراسات َّ

كبريا على العملية التَّنافسية النَّزيهة بني املتعاملني وكذا
خطرا ً
يُعترب هذا االستثناء من عملية اإلشهار ً
على املال العام  ،ذلك أن املقنِّن ترك هامش حرية كبري للمصلحة املتعاقدة الختيار املتعامل املتعاقد ،
حيث ميكن التَّواطؤ مع املقاول والقيام باستشارة شكلية بني ثالثة متنافسني وهيِّني  ،ويُسند العقد ملقاول

َّ
السعر الذي كان ميكن احلصول عليه لو كانت املنافسة نزيهة وفعلية .
حمدد سل ًفا وبسعر أعلى بكثري من ِّ
( )1يف املادة  41من مرسوم  412-11ال تكون حمل استشارة جمموع املبالغ اليت تقل عن  1000000د.ج
لألشغال واللوازم  ،وعن  100000د.ج للخدمات والدراسات .
()2ينظر حططاش عبد احلكيم  ،املرجع السابق.
()3

ينظر عباس عبد اهلادي  ،العقود اإلدارية  ،دار املستقبل  ،دمشق  ،ص112
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نصت على منع جتزئة الطَّلبات هبدف تفادي االستشارة  ،إال َّ
أن الواقع يكشف عن
ورغم أن َّ
املادة َّ
ٍ
الصفقات بتقسيم املشروع الواحد إىل َّ
عدة حصص
ممارسات إدارية خطرية تقوم فيها اإلدارة بالتَّهرب من َّ
للصفقة.
السقف القانوين َّ
أقل من َّ
ليكون مبلغ كل منها َّ
حمل استشارة فقط  ،وبالتَّايل التَّهرب من إجبارية اإلشهار وإجبارية املرور على
وبالتَّايل تكون كل َّ
حصة َّ
للصفقة  ،مما يُتيح ألعوان اإلدارة التَّالعب مبنح املشاريع عن طريق االستشارة وتوزيعها
الرقابية َّ
القنوات َّ

أي أثر يُستدل به على وجود خمالفة للقانون .
الرشوة واحملاباة دون أن يرتكوا َّ
مبعايري ِّ

وكان من املمكن تفادي كل مظاهر الفساد هذه وغلق كل الثغرات واألبواب أمام هذه املمارسات
كل العمليات واملشاريع اليت
َّ
املضرة باخلزينة العمومية وبالتَّنمية الوطنية لو كانت عملية اإلشهار إلزاميةً يف ِّ
تقوم هبا املصلحة املتعاقدة مهما كانت مبالغها.
أن ذلك من ٍ
إالَّ َّ
السري العادي للمشاريع بالنَّظر إىل طول َّ
الزمنية
املدة َّ
جهة أخرى سيكون عائ ًقا أمام َّ

اليت يستغرقها صدور اإلعالن يف اجلرائد وكذا " النَّشرة الَّرمسية لصفقات املتعامل العمومي "(.)1
-0

التصال وتبادل المعلومات بالطريقة اللكترونية

للصفقات العمومية ينص على االتِّصال وتبادل
الرئاسي رقم َّ 451-10أول إطار قانوين َّ
يُعترب املرسوم ِّ

السادس املعنون ب
املعلومات بالطَّريقة االلكرتونية يف الباب َّ

" االتِّصال وتبادل املعلومات بالطَّريقة االلكرتونية " إالَّ َّ
أن واقع احلال يدل على مدى التَّأخر والتَّخلف
الصفقات العمومية بصفة
عامة وإدارة َّ
الذي تعرفه اجلزائر يف جمال استعمال اإلنرتنت يف اإلدارة بصفة َّ
خاصة  ،وذلك مقارنةً ببقية الدول اليت خطَت ُخطوات عمالقة يف هذا املضمار .
للصفقات العمومية يف اجلزائر يف سنة
فرغم صدور النَّص القانوين
املتضمن إنشاء بوابة الكرتونية َّ
ِّ
الصفقات العمومية مازالت تتم ٍ
بطرق بدائية جدا  ،متيِّزها ضبابيةُ املعلومة
 4010إال أن طريقة تسيري َّ

()1ينظر حططاش عبد احلكيم  ،املرجع السابق
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وصعوبة الوصول إليها  ،وال وجود حلد اآلن أي تطبيق عملي هلذا النص القانوين رغم مرور سنوات على
صدوره(.)1
 -0سرعة تسديد المستحقات المالية
املادة  15كيفيات دفع املستحقات املالية للمتعامل املتعاقد بالسعر اإلمجايل واجلزايف  ،بناء
تناولت َّ
على قائمة سعر الوحدة  ،وبناء على النفقات املراقبة  ،بسعر خمتلط.
الصفقة ميكن أن يكون ثابتًا أو قابالً للمراجعة "حتيني األسعار"  ،وفصلت
أقرت َّ
املادة  11بأن سعر َّ
املواد من  11إىل  24يف شروط وكيفيات القيام هبذه املراجعة.
وبالرغم من أن القانون واضح وصارم يف مسألة تسديد املستحقات – حيث ميكن للمقاولة تقدمي
وضعيات األشغال شهريا إىل املصلحة املتعاقدة  ،وعلى أساسها يتم تسديد قيمة األشغال املنجزة خالل
الشهر  ،وحيدد أجل الدفع مبدة أقصاها ثالثون ( )50يوما من تاريخ إيداع وضعية األشغال – إالَّ أن
واقع القطاع يثبت أن املقاوالت تعاين من الناحية املالية جراء التأخر املستمر يف تسديد اإلدارات
العمومية للمستحقات املالية للمتعاملني املتعاقدين وتراكم هذه التأخرات  ،ما يؤدي بدوره إىل الوقوع يف
الصفقة أو الدخول يف نزاع مع
ضائقة مالية  ،وبالتَّايل جترب املقاوالت إما على توقيف األشغال أو فسخ َّ
اإلدارة أو يف أحسن األحوال إىل ختفيض وترية اإلجناز  ،ويف النهاية – وكنتيجة حتمية -يعرف املشروع
تأخرا كبريا يف اإلجناز.
الصفقة  ،أما األشغال اإلضافية والتكميلية الضرورية إلجناز
َهذا بالنِّسبة لألشغال اليت تنص عليها َّ
الصفقة – فهي تستدعي إعداد ملحق للصفقة حىت يتم تسديد
املشروع – وهي غري مذكورة يف بنود َّ
قيمته املالية للمقاولة  ،ويعترب امللحق واحدا من أهم العوائق اليت حتول دون إمتام املشروع يف اآلجال
التعاقدية(.)2

( )1وال زالت كذلك برغم صدور املرسوم اجلديد . 412-11
()2ينظر حططاش عبد احلكيم ،مرجع سابق
36

الفرع الثاني  :مبدأ حرية الوصول للطلبيات العمومية
نتعرف على هذا الفرع من خالل النِّقاط التَّالية
َّ
َّأولا  :تعريف مبدأ حرية الوصول للطلبيات العمومية
ويعين هذا املبدأ حرية الوصول للطَّلبات العمومية أمام سائر األشخاص الطبيعيني واملعنويني مىت
أقرت به حمكمة النَّقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ
توفرت فيهم الشروط املطلوبة  ،وهذا ما َّ
أي أحد أو حرمانه من
 1889/01/45بتبنِّيها مبدأ ِّ
حق األفراد يف التقدم إىل املناقصة َّ
العامة دون منع ِّ
حقه يف التنافس  ،أي َّ
ِّ
أن اإلدارة تقف موقف احلياد من سائر املتنافسني(.)1
ثانياا  :القيود الواادة على هذا المبدأ
يقتضي هذا املبدأ حرية الوصول للطَّلبيات العمومية للجميع  ،وال حيد من إطالق هذا املبدأ إال
ٍ
شروط معيَّنة ترى وجوب توافرها فيمن يتقدم للمناقصة ،
قيدان (( َّأوهلما ما تفرضه اإلدارة من

العامة من استبعاد
وثانيهما يتعلَّق مبا تتخذه اإلدارة من إجراءات وهي بصدد تنظيم أعمال املناقصة َّ

بعض األفراد الذين يثبت هلا عدم قدرهتم الفنية أو املالية ألداء هذه األعمال مستهدية يف ذلك أالَّ يتقدم
للمناقصة إال الصاحلون من األفراد والقادرون منهم))(. )2
هذه املواجهةُ بني ما هو أصل وما هو استثناء  ،أين تنهي حرية املنافسة ومن أين تبدأ حرية التعاقد

وهذا بالتَّحديد مناط احلماية القانونية املستمدة من القانون والقضاء(.)3

ٍ
حاالت معيَّنة ال جيوز هلا الدخول يف املناقصة  ،أشارت إىل
وهلذا استثن املقنِّن اجلزائري من هذا املبدأ
مسمى تأهيل
مالحمهم املواد  10 ، 58 ، 59 ، 52 ، 51 ، 51من مرسوم  451-10حتت َّ
()1
الصفقات العمومية ( ،مذكرة ماسرت)  ،قسم احلقوق ،
ينظر طارق جبادي  ،ضمانات حتقيق مبدأ حرية املنافسة يف َّ

كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة حممد خيضر  ،بسكرة  ، 4011-4015 ،ص11
()2

عبد اللطيف قطيش  ،مرجع سابق  ،ص50

()3ينظر اجلياليل أمزيد  ،احلماية القانونية والقضائية للمنافسة يف صفقات َّ
الدولة  ،منشورات اجمللة املغربية لإلدارة
احمللية والتنمية  ،الرباط  ،ط ، 4009 ، 1ص12
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مسمى حاالت اإلقصاء من املشاركة يف
املرتشحني  ،مث جاءت َّ
املادة  14من مرسوم  451-10حتت َّ
ٍ
إقصاء مؤقَّت أو هنائي لنماذج عددهتم  ،ويف سبيل تطبيق هذه
لتنص صراحةً على
َّ
الصفقات العمومية َّ ،
املادة صدر قرار من الوزير املكلف باملالية مؤرخ يف  49مارس سنة  ، 4011حيدد كيفيات اإلقصاء من
َّ
نص
املشاركة يف َّ
الصفقات العا َّمة  ،إالَّ ما استثناه القانون  ،كما يف حاالت اإلقصاء من املنافسة اليت َّ
املادة . 14
املتمم يف َّ
عليها مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
وعليه َّ
فإن مبدأ حرية املنافسة يتقيَّد مبا متلكه اإلدارة من إمكانية اإلقصاء أو احلرمان لبعض املتنافسني ؛
السابقة مع اإلدارة  ،أو يكون
َّإما حرمانًا جزائيًا الذي يكون عقوبةً إلخالل املرتشح بالتزاماته العقدية َّ
العامة( ، )1ويف كل األحوال جيب أن ينبين اإلقصاء على ٍ
ٍ
شروط
احلرما ُن وقائيًا
ألسباب تتَّصل باملصلحة َّ
ٍ
أشد البعد عن االعتبارات َّ
أي ٍ
تبتعد َّ
أساس كان(.)2
الذاتية أو التَّمييزية على ِّ
موضوعية حم َّددة ُ
الفرع الثالث  :مبدأ المساواة في معاملة المرشحين
املقومات
يعين مبدأُ املساواة يف معاملة املرتشحني لنيل َّ
الصفقة َّ
مجيع املرتشحني لنفس ِّ
العامة أن خيضع ُ

جيد سنده َّأوالً يف الدستور اجلزائري
واملعايري َّ
الضابطة للتنافس العادل  ،وهذا املبدأ ُ

()3

 ،ومن مثَّ يف

العامة املعروفة فقد جاء قانون  14-09املتعلق باملنافسة ليفسح اجملال للتَّنافس العادل
مراسيم َّ
الصفقات َّ
القائم على توازن قُوى السوق وحرية املنافسة ورفع القيود املعرقلة.
بالصفقات
بالصفقة واليت قد يتورط فيها األشخاص املكلفون َّ
علما أن املمارسات غري شرعية املرتبطة َّ
ً

ال تدخل ضمن القضاء اإلداري وإَّنا تدخل ضمن اختصاص القانون اجلزائي  ،وهذه املمارسات ميكن
الصفقات العا َّمة  ،أو املساس مببدأ املساواة بينهم.
امجا ُهلا يف املساس حبرية وصول املرتشحني إىل َّ

()1
العامة يف القانون املصري والقانون الفرنسي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ،
ينظر جابر جاد نصار  ،املناقصات َّ

ص42
()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص181

()3
ادة  48من دستور َّ 1881
املعدل تنص "كل املواطنني سواسية أمام القانون وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود
امل َّ

سببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"
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نص القانون رقم  01-01املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه جيب أن تؤسس
وقد َّ
الشريفة وعلى معايري
الصفقات الع َّامة على قواعد الشَّفافية واملنافسة َّ
اإلجراءات املعمول هبا يف جمال َّ

تكرس هذه القواعد على وجه اخلصوص(.)1
موضوعية وجيب أن َّ

توخي
العامة من املبادئ الثَّالثة املذكورة ال حرج من ِّ
وإضافةً ملا سبق يف ضمان َجناعة َّ
الصفقات َّ
بالسعر املناسب
العامة واملتمثلة باألساس يف معيار ِّ
املعايري احلديثة لضمان َّ
الصفقات واملشرتيات َّ
الشراء ِّ
الشراء يف الوقت املناسب ،
الشراء بالكمية املناسبة  ،ومعيار ِّ
الشراء باجلودة املناسبة  ،ومعيار ِّ
 ،ومعيار ِّ
الشراء من املصدر املناسب
ومعيار ِّ

()2

مهمة يف سبيل ضمان جناعة الطَّلبات العمومية
 ،وهذه معايري َّ

واالستعمال احلسن للمال العام.
العامة
المطلب الثاني  :أاكا عقود َّ
الصفقات َّ
العامة تنتمي إىل دائرة العقد اإلداري َّ
فإن هذا األخري شأنُه شأ ُن سائر
عقود َّ
الصفقات َّ
ملا كانت ُ
العقود ٍ
بوجه عام – ُرغم متيزه عنها – َّ
البد وأن تتوافر أركانه وهي ذات أركان العقد املدين واملتمثلة يف
السبب .
احملل و َّ
ِّ
الرضا و ِّ

السبب فهو موجود يف الفقه
الرضا واحملل  ،أما َّ
ويف الفقه اإلسالمي جند اتفاقا بينه وبني القانون يف ِّ
تبعا
اإلسالمي وإن مل يعد وه من أركان العقد  ،هذا وقد اختلف الفقهاء يف حتديد أركان العقود ً
الختالفهم يف مفهوم الركن()3؛ فبينا يرى األحناف(َّ )4
ألي عقد  ،يرى
أن ِّ
الصيغة هي الركن الوحيد ِّ
مجهور الفقهاء من املالكية
()1

()5

الشافعية
و َّ

()1

()2

واحلنابلة

َّ
أن أركان العقد هي العاقدان واملعقود عليه

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص184

()2
لعامة يف األردن  ،املشاكل واحللول ( ،رسالة ماجستري)  ،كلية
ينظر نور الدين صالح شقري  ،العطاءات ا َّ

الدراسات العليا  ،اجلامعة األردنية  ، 4010 ،ص40-11

( )3الركن هو " الداخل يف حقيقة الشيء احملقق ملاهيته"
 -ينظر النملة  ،عبد الكرمي بن علي  ،مرجع سابق  ،ص191

()4ينظر الزيلعي  ،فخر الدين عثمان بن علي  ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،بريوت ،
ط)5/1( ، 4
()5

سوقي على الشرح الكبري  ،دار إحياء الكتب العربية )5/5(،
ينظر الد ُسوقي  ،مشس الدين حممد عرفة  ،حاشية الد ُ
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الصيغة  ،وعلى كل فهو خالف شكلي ؛ إذ ال يقوم العقد إال على هذه الثَّالثة  ،واليت مىت ثبت
و ِّ
الصحة ؛ وعلى
توافرها غدا العقد
يشب أي ركن من أركانه عيب يَهوي به إىل عدم ِّ
صحيحا طاملا مل ُ
ً
()3
شرعا.
أساس ذلك تكون العقود صحيحة إذا استجمعت أركاهنا وشرائطها املعتربة ً
الصفقات الع َّامة كالتَّايل
وعليه تكون أركان عقود َّ
الفرع األول  :اك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
نكتفي بذكر هذا ال ركن على النَّحو التَّايل
َّأولا  :تعريف الرضـ ـ ــا
وعرفه بقوله " يتم العقد مبجرد أن
تناول املقنِّن اجلزائري يف َّ
املادة  18من القانون املدين ركن الرضا َّ

يتبادل الطَّرفان التَّعبري عن إرادهتما املتطابقتني دون اإلخالل بالنصوص القانونية " .أي أن تتجه إرادة

املتعاقدين واتفاقهما إىل إحداث أثر قانوين معني  ،وال يكون ذلك إال يف ٍ
قالب خارجي يسمى التعبري
الشكلي –الذي سبق
عن اإلرادة اليت
الصفقات الع َّامة يف شكل الكتابة  ،وهو املعيار َّ
تتمظهر يف عقود َّ
ُ

ذكره.-

ومثلَما هو احلال يف العقود األخرى قد يكون ذلك التَّعبري صرحيًا وقد يكون ضمنيًا  ،وهو ما أفادته

املادة  10من القانون املدين بقوهلا "التَّعبري عن اإلرادة يكون باللَّفظ وباإلشارة املتداولة عرفًا كما يكون
َّ

ٍ
ِّ
أي شك يف داللته على مقصود صاحبه  ،وجيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة
باختاذ
موقف ال يدعُ َّ
ضمنيًا إذا مل ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صرحيًا ".

()1ينظر الباجوري  ،إبراهيم  ،حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي  ،مطبعة إحياء الكتب العربية ،
()559/1
()2

ينظر البهويت  ،منصور بن يونس  ،كشاف القناع على منت اإلقناع  ،دار املعرفة  ،بريوت )111/5( ، 1884 ،

( )3الشرط هو " ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته "
 ينظر النملة  ،عبد الكرمي بن علي  ،املرجع السابق  ،ص19141

جمرد سكوت املصلحة املتعاقدة حني يقوم أحد املتعهدين بتوريد مقتنيات معيَّنة
الرضا من َّ
وقد يُستفاد ِّ

يُضيف إليها كميات مل يتفق عليها ومل تعرتض اإلدارة على تلك اإلضافات فتكون ملزمةً بدفع مثنها ،

الرضا(.)1
تعبريا ضمنيًا داال على ِّ
ويكون هذا ً

معن دال على
ويسمى الرضا يف الفقه اإلسالمي ِّ
َّ
بالصيغة اليت تكون بني املتعاقدين  ،وتنعقد ِّ
بأي ً
دل على مقصودها من ٍ
بكل ما َّ
قول
العقد ؛ إذ "
األصل يف املعاوضات وسائر العقود املالية َّأهنا تنعقد ِّ
ُ

()2
أو ٍ
الشرع ال ُقدامى  ،قال الد ُسوقي( )3يف حاشيته
ات الفقهاء وعلماء َّ
فعل"  ،وإىل هذا املعن تُشري عبار ُ

(( وينعقد العقد مبا يدل على الرضا  ،من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من أحدها ))( ، )4وال
جانب و ٍ
ٍ
شك َّ
احد هو يف باب العقد مبعناه العام َّ ،أما العقد الذي يعين التزام
الرضا من
َّ
أن اشرتاط ِّ
رضاها معا لقوله تعاىل ﴿ يا أَيـها الَّ ِذين آمنُوا َل تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالْب ِ
الطَّرفني َّ
اط ِل
َْ
َ َ
َ
َ َ
فالبد من ُ ً
َْ

()5
الرتاضي
إَِّل أَ تَ ُكو َ تِ َج َااةا َعن تَـ َراض ِّمن ُك ْم ۚ ﴿[ ﴾٩٢النساء  ، ]48قال ابن تيمية ((فاشرتط َّ

بالرتاضي َّ
ألن كال من املتعاوضني يطلب ما
وهو الرضا من اجلانبني ( )...ويف املعاوضات ُعلِّق احلكم َّ
عند اآلخر))(.)6

()1
()2

ينظر العقود اإلدارية  ،ص440
عطية عدالن  ،موسوعة القواعد الفقهية املنظمة للمعامالت املعاصرة  ،دار اإلميان  ،االسكندرية  ،ص181

( )3الد ُسوقي مشس الدين حممد بن أمحد بن عرفة أبو عبد اهلل  ،تفقه بالشيخ الدردير والصعيدي واجلربيت  ،له تآليف
عدة منها حاشية على الدردير وحاشية على شرح اجلالل احمللي وغريها  ،تويف سنة 1450ه .
 ينظر ابن خملوف  ،مرجع سابق )141/1( ،()4

سوقي  ،مرجع سابق )5/5( ،
الد ُ

( )5اب ن تيمي ة ه و تق ي ال دين أب و العب اس أمح د ب ن عب د احلل يم احل راين احلنبل ي الدمش قي  ،ش يخ اإلس الم  ،ول د س نة
فع ين بعل وم اإلس الم املختلف ة  ،ح ىت ك ان م ن حب ور العل م  ،م ن آث اره املش هورة
111ه  ،أقبل عل ى العل وم يف ص غره ُ
جمموع الفتاوى والفتاوى الكربى والسياسة الشرعية وغريها  .تويف  249ه .
 ينظر ابن العماد  ،أبو الفالح عبد احلي بن أمحد شهاب الدِّين  ،شذرات َّالذهب يف أخبار من ذهب  ،دار ابن
كثري  ،بريوت ،لبنان  ،ط)99-90/1( ،1891 ، 1
()6
مركز الكتاب للنشر  ،نظرية العقد البن تيمية  ،مصر اجلديدة  ،مصر  ، 1881 ،ص111
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ٍ
تقدح يف ركن الرضا ويُخيَّ ُل َّ
أن
وعلى أساس ذلك فال يُحتج مبا هو ُم َّ
ضمن من بنود غري مألوفة قد ُ

هذه العقود هي أشبه بعقود اإلذعان َّ
ألن اإلدارة تضع شروط التَّعاقد َّ
مقد ًما دون أن تعطي للمتعاقد
()1
نص حك ٍم حملكمة النقض باالسكندرية سنة
فرصةَ مناقشتها  ،واحلق خالف ذلك  ،فقد جاء يف ِّ
 1811ما مفاده

((من خصائص عقود اإلذعان أهنا تتعلق بسلع أو مرافق تعترب من الضروريات

بالنِّسبة إىل املستهلكني أو املنتفعني  ،ويكون فيها احتكار املوجب هلذه السلع أو املرافق احتكاراً قانونيًا
أو فعليًا  ،أو تكون سيطرتُه عليها من شأهنا أن جتعل املنافسة فيها حمدودةَ النِّطاق  ،وأن يكون صدور
ملدة غري َّ
اإلجياب إىل النَّاس كافَّة وبشروط واحدة  ،و َّ
حمددة  ،وإذًا فمىت كانت احلكومة قد أشهرت
شروط مناقصة يف عملية إنشاء طريق  ،وكان من مقتضى هذه الشروط أن يتقدم كل ذي عطاء بشروط
مستمرا لزمن غري َّ
لكل إنسان حرية
العمل  ،وحتديد زمنه وتكاليفه  ،ومل يكن اإلجياب فيه
حمدد  ،وكان ِّ
ً
القبول أو الرفض بعد تقدمي عطائه أصال أو بتضمينه الشروط اليت يرتضيها  ،وتلك اليت ال يقبلها َّ
فإن

عقدا من عقود اإلذعان ))(.)2
التَّعاقد هبذه العملية ال تُعترب ً
العامة تكون أشبه بعقود اإلذعان إذا قبل املتعاقد مبدأ التعاقد فهو ملزم
وعلى ذلك فعقود َّ
الصفقات َّ
بقبول شروط اإلدارة  ،وهذا يكون بعد إيداع العروض واعتماد املناقصة  ،أما قبل ذلك فال متت بصلة
إىل عقود اإلذعان .
ثانيا  :شروط صحة الرضا
لصح ة الِّرض ا م اي لي :
يُشت رط َّ
-1األهليـ ـ ـ ـ ــة
خمتصة بالتَّعاقد وضمن صالحيتها املالية ،
صادرا عن جهة إدارية َّ
يشرت ُ
ط َّ
لسالمة ِّ
الرضا  ،أن يكون ً

َّ
أيضا من توافر أهليتها .
والبد ً

()1

رفيق يونس املصري  ،مناقصات العقود اإلدارية  ،دار املكتيب  ،دمشق  ،ط ، 4010 ، 4ص51

( )2أمحد مسري قرين  ،عقود اإلذعان يف الفقه اإلسالمي  ،دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،ط1431 ،1ه ،
ص441
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العامة تتميَّز َّ
بدهي َّ ،
بأهنا تصد ُر عن املصلحة املتعاقدة وهي شخص
ألن عقود َّ
الصفقات َّ
وهذا أمره َ

معنوي( )1يُباشر أعمالَه عن طريق أشخاص طبيعيني هم العاملني لديه  ،والذين تتوافر فيهم األهلية
القانونية للتعاقد .
كما َّ
أن أُوىل صور التَّحقق من وجود الرضا يف طريقة اختيار األطراف املتعاقدة يتم عن طريق اإلجياب
مادته .18
العامة للعقد من نصوص القانون املدين وال سيَّما يف َّ
والقبول كما هو معروف يف النَّظرية َّ
وحىت تتوافق اإلرادتان وجب أن يكون هناك إجياب من طرف وقَبول من طرف آخر  ،ويُعد اإلجياب
كتعبري َّأويل عن اإلرادة ٍ
ووعد بالتَّعاقد  ،ويُشرتط يف هذا الوعد أن يكون باتا وكامالً وبدون حتفظ ،
املادة  21من القانون املدين االتفاق الذي يعد له كال املتعاقدين أو
ويكون مطاب ًقا ملا نصت عليه َّ
أحدها بإبرام عقد معني يف املستقبل  ،ال يكون له أثر إال إذا عينت مجيع املسائل اجلوهرية للعقد املراد
إبر ُامه واملدة اليت جيب إبر ُامه فيها.

نصت
يوجه إىل صاحب الوعد بالتعاقد  ،وأن يطابق اإلجياب مطابقة تامة َّ ،
َّأما ال َقبول فيجب أن َّ

املادة  11إذا صدر اإلجياب يف جملس العقد لشخص حاضر دون حتديد أجل القبول  ،فإن املوجب
َّ
فورا  ،وكذلك إذا صدر اإلجياب من شخص إىل آخر بطريق
يتحلل من إجيابه  ،إذا مل يصدر القبول ً
اهلاتف أو بأي طريق مماثل غري َّ
فورا  ،إذا مل يوجد ما يدل على أن
أن العقد يتم ولو مل يصدر القبول ً

ينفض جملس
صدر قبل أن َّ
عدل عن إجيابه يف الفرتة ما بني اإلجياب وال َقبول  ،وكان القبول َ
املوجب قد َ

العقد(.)2

خاصة يف اختيار املتعاقد معها  ،وهي ال تتمتَّع
ويتميَّز اإلجياب بصدوره عن اإلدارة اليت حت ُكمها قواعد َّ
حمددة للتعاقد  ،ومن مث َّ
حيث تلتزم باتِّباع أساليب َّ
الرضا" َوف ًقا لألسلوب
يتحدد مدى " ِّ
حبرية يف ذلك ُ
حيدده القانون(.)3
تنتهجه اإلدارة يف اختيار املتعاقد معها والذي ِّ
الذي ُ

( )1الشخص املعنوي هو جمموعة األشخاص أو جمموعة األموال اليت تتكاتف وترصد لتحقيق غرض وهدف مشروع
مبوجب اكتساب الشخصية القانونية  ،اليت تعين القدرة على اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات.
 ينظر حممد الصغري بعلي  ،القانون اإلداري  ،مرجع سابق  ،ص55()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص111

()3

ينظر أمحد سالمة بدر  ،العقود اإلدارية وعقد البوت  ،دار النهضة  ،القاهرة  ،ط ، 4010 ، 4ص11
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وتتمثَّل صيغة العقد عند الفقهاء يف اإلجياب من ٍ
طرف وال َقبول من طرف آخر ؛ واإلجياب عند
يصدر من املالك اململِّك والقبول ما يصدر من اململَّك  ،أما عند احلنفية فما يصدر َّأوالً
اجلمهور هو ما ُ

هو اإلجياب وما يصدر ثانيًا هو القبول(.)1

فيسمى يف
وعليه فهذا الركن يف َّ
الشريعة اإلسالمية ال خيتلف عنه يف القانون إالَّ من ناحية التَّسمية َّ ،

األول هو
َّ
بالصيغة  ،واليت تكون من طرفني متقابلني  ،ويف عقود َّ
الصفقات َّ
الشريعة ِّ
العامة ؛ الطَّرف َّ
الصفقة  ،والطَّرف اآلخر هو املتعامل املتعاقد الذي
املصلحة املتعاقدة وهي اجلهة اإلدارية صاحبة َّ
َّ
يتقدم بعرضه التِّقين واملايل للظََّفر باملناقصة .
-4انتفاء العيوب
لصحة الرضا
فضالً عن شرط توفر عنصر األهلية يف طريف العقد كما يف القانون
اخلاص  ،فيشرتط َّ
ِّ
()2

تشوبه
وتكوين العقد سالمته من العيوب اليت ُ

ويتبع الفقه والقضاء بشأن عيوب الرضا يف العقود

اإلدارية ذات القواعد الواردة يف القانون املدين( )3على النَّحو التَّايل
أ-

الغلـ ـ ـ ـ ـ ــط

يقصد بالغلط احلالة النفسية للمتعاقد اليت حتمله على توهم غري احلقيقة وغري الواقع(.)4
ُ
فيؤدي إىل إبطال العقد بطالنًا مطلقا  ،كما جيوز إبطال العقد إذا كان
 ،فينتُج عنه انعدام الرضا ِّ ،
أي ٍ
صفة جوهرية فيستمر العقد  ،وعلى
الغلط نسبيًا مثل الغلط يف َّ
ميس الغلط َّ
مادة الشيء  ،أما إذا مل َّ
وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله  ،ويشرتط يف الغلط
ذلك جيوز للمتعاقد الذي وقع يف غلط جوهري َ

ليكون جوهريًا أن يبلغ حد ا من اجلسامة حبيث ميتنع معه املتعاقد عن إبرام العقد لو مل يقع يف هذا الغلط
األخص  ،صفةَ الشيء حني يراها املتعاقدان جوهريةً  ،أو جيب
ضمن الغلط اجلوهري على
،
ِّ
ويدخل َ
ُ
نظرا لشروط العقد وحلسن النية(.)5
اعتبارها كذلك ً ،
()1

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،مرجع سابق  ،ص41

()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص111

()3

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص11

()4

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص12

()5

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص111
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مربرا إلبطال العقد املدين َّ ،
فإن هذا النَّوع من الغلط نادر احلدوث يف
وإذا كان الغلط يف القانون يعد ً

جمال العقود اإلدارية  ،إالَّ أنه على فرض حدوثه يثري صعوبة يف إعماله لتعارضه مع القاعدة املستقرة
املتضمنة "ال عذر ألحد جبهل القانون"
و ِّ

()1

 ،ومن مث فإن الفقه يذهب إىل عدم جواز طلب اإلدارة

إبطال العقد للغلط يف القانون  ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن اإلجراءات اليت مير هبا العقد اإلداري
كفيلة بعدم وقوع اإلدارة يف غلط يف القانون  ،وإن حدث ذلك فعليها وحدها تبعة تقصريها  ،ومن مث
يقتصر احلق يف طلب إبطال العقد لغلط يف القانون على املتعاقد مع اإلدارة  ،إذ أنه الشخص الذي
ميكن وقوعه يف هذا الغلط(. )2
ـش
ب -الغـ ـ ـ ّ
وسائل غايتُها تضليل الطرف اآلخر
ومن عيوب الرضا الغش أو اخلداع أو التدليس  ،باستعمال
َ
للحصول على موافقته على التعاقد  ،ويعترب الفقهاء التدليس نوعا من أنواع الغش  ،ويكون باستعمال
تبلغ من اجلسامة حبيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاين
احليلة اليت مغزاها إيقاع الطرف اآلخر يف الغلط ُ ،

العقد ففي هذه احلال جيوز إبطال العقد للتدليس(. )3

العامة أن يعمد املتعاقد مع املصلحة املتعاقدة طرقًا لتضليلها ودفعها إىل
والتَّدليس يف عقود َّ
الصفقات َّ
التَّعاقد كأن َّ
يدعي قيامه بأعمال سابقة تدل على خربته ؛ لذلك افرتض مرسوم  451-10مجلةً من
الصفقة إال
األمور يف تأهيل املرتشحني كما يف َّ
املادة " 51ال ميكن أن ت خ ص ص املصلحة امل ت ع اق دة َّ
املادة " 51ي ت عني
مل ؤس س ة ي ع ت ق د أن ه ا ق ادرة ع لى ت ن ف ي ذه ا ،كيفما كانت كيفية اإلبرام املقررة"  ،و َّ
ع لى املص ل ح ة امل تع اق دة أن ت ت أكد م ن ق درات املرش ح ني واملت ع ه دين ال ت ق ن ي ة واملهنية واملالية قبل القيام
املادة  " 59ت س تع لم امل صل ح ة املت ع اقدة أث ناء ت ق ييم العروض التقنية ع ند
بتقييم العروض التقنية"  ،و َّ
()1

تعترب هذه القاعدة مبدءًا من مبادئ نطاق تطبيق القانون من حيث األشخاص  ،ومفاد هذا املبدأ أنه ال جيوز

االعتذار جبهل القاعدة القانونية  ،للقاضي واملتقاضني مجيعا حيث يفرتض فيهم العلم بالقانون  ،وبالتَّايل فإن مناط
تطبيق هذا املبدأ هو افرتاض إمكانية العلم بالقانون دون وجود حائل مينع ذلك كقوة قاهرة مثال.
 -ينظر هام  ،حممد حممود  ،املدخل إىل القانون  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية  ،مصر ( ،د.ط) 4001،

،ص 541وما بعدها.
()2

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص14

()3

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص112
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االق ت ض اء عن قدرات امل ت ع ه دين ومواصفاهتم املرجعية حىت يك ون اخ ت ياره ا ل هم اخ تي ارا س دي دا
م ست ع م لة يف ذلك كل وس ي ل ة ق ان ون ي ة وال س ي م ا ل دى م ص احل م ت ع اق دة أخرى وإدارات وه ي ئات
م ك لف ة مب هم ة املرف ق الع مومي ولدى البنوك واملمثليات اجلزائرية يف اخلارج".
ت  -اإلكـ ـ ـ ـ ـ ـراء
املمارس على الشخص لدفعه للتعاقد أيضا عيبًا من عيوب الرضا اليت تؤدي إىل إبطال
ويعتربُ اإلكراه
ُ

العقد  ،سواء كان هذا اإلكراه ماديا أو معنويا.
فإذا تعاقد شخص حتت سلطان ٍ
حىت
رهبة بينة بعثها املتعاقد اآلخر يف نفسه دون حق  ،وبذلك َّ
يرتتَّب على اإلكراه إبطال العقد جيب أن يتم استعمال وسيلة من وسائل اإلكراه وأن تدفع هذه الوسيلة
الطرف املعين إىل التعاقد  ،وأن تكون هذه الوسيلة صادرًة من طرف آلخر أو تكون هلا عالقة به(.)1
ث-الغب ـ ـ ـ ــن
عدم تعادل
أما الغنب فيعترب من عيوب الرضا  ،وهو مظهر من مظاهر االستغالل ويكون من نتيجته ُ

كثريا يف النسبة مع
البدل وتفاوت االلتزامات تفاوتًا ً
فاحشا  ،إذا كانت التزامات أحد املتعاقدين متفاوتة ً

وتبني َّ
أن املتعاقد
ما حصل عليه هذا املتعاقد من فائدة مبوجب العقد أو مع التزامات املتعاقد اآلخر َّ ،
املغبون مل يربم العقد إالَّ َّ
استغل فيه ما غلَب عليه من طيش أو هوى  ،جاز
ألن املتعاقد اآلخر قد
َّ
للقاضي بناء على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا املتعاقد(.)2
أن ما ذُكر من عيوب الرضا يف العقود ٍ
عام ٍة ليس هبذه السهولة يف العقود اإلدارية َّ
غري َّ
ألهنا
بصفة َّ

العامة  ،أين تتمتَّع املصلحة
تربم بني أطراف غري متساوية ويتجلى هذا بوضوح حال تنفيذ َّ
الصفقات َّ
ٍ
ٍ
أوسع بكثري مما للطَّرف اآلخر َّ ،
العامة  ،يف
وألهنا تعمل من أجل املصلحة َّ
املتعاقدة بسلطات أو حقوق َ

اخلاصة(.)3
حني يسعى املتعامل إىل حتقيق املصلحة َّ

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص119

()2

ينظر خرشي النوي  ،املرجع السابق  ،ص119

()3ينظر أمحد حميو  ،حماضرات يف املؤسسات اإلدارية  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،ط، 4001 ، 1
ص522
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الصعب أن تكون املصلحة املتعاقدة ُمكرهةً أو مغبونةً مثالً َّ
يعزز َّقوة اإلدارة
لذلك كان من َّ
ألن الذي ِّ
يف التَّعاقد هو ما متل ُكه من امتياز ٍ
العامة  ،تلك
ات استثنائية يف هذا اجملال تساعدها على رعاية املصلحة َّ
وجودا يف العقود اليت تربم يف إطار قواعد القانون اخلاص .
ات اليت ال جند هلا ً
االمتياز ُ
ٍ
صياغة لنصوص العقد ووضع شروطه وقواعده بسلطتها
وتتجلَّى امتيازات اإلدارة فيما تقوم به من
ملزما
التَّقديرية وبإرادهتا املنفردة  ،ويبقى للمتعاقد معها حق قبوهلا أو رفض التَّعاقد أصالً  ،فهو ليس ً

بالتَّعاقد مع اإلدارة بل يتعاقد مبطلق إرادته احلرة  ،ولكنَّه إذا قبل مبدأ التعاقد فهو ملزم بقبول شروط
اإلدارة يف التعاقد دون مناقشة .

وز لإلدارة توقيع العقوبات على املتعاقد معها يف حالة خمالفته لشروط العقد  ،ومن ِّ
حقها فسخ
كما جي ُ

العقد بإرادهتا املنفردة دون اللجوء يف ذلك إىل القضاء إىل غري ذلك من االمتيازات اليت تتمتَّع هبا اإلدارة
يف هذا اجملال.
العامة لعيوب اإلرادة
جتدر اإلشارة إىل أن القاضي االداري وإن كان يَستلهم
املبادئ َّ
َ
ويف النِّهاية ُ
املطبَّقة يف القانون املدين إالَّ أنَّه ال يطبقها بصفة مطلقة وتلقائية  ،بل إنه يراعي يف ذلك التطبيق أن

العامة يف استقرار العقود اليت تُربمها اإلدارة(.)1
يكون مواف ًقا ومطاب ًقا ملا تقتضيه مصلحةُ املرافق َّ

وعليه َّ
ات رضا أحد
فإن هذه العيوب مما
الرضا وتُبطله ِّ ،
تشوب ِّ
وتؤدي إىل فسخ العقود إذا ثبت فو ُ
ُ

العاقدين لتحقق ٍ
املتضرر حق فسخ العقد أو إمضائه مبقتضى ما
عيب من العيوب  ،ويكون للمتعاقد
ِّ
ثبت له من خيار العيب أو الغنب أو فوات الوصف وحنو ذلك(.)2

الفرع الثاني  :اكن المحل
كن يكون من خالل النِّقاط التَّالية
َ
وتناول هذا الر ُ

أ َّولا  :تعريف المحل

الشيء أو العمل أو
العامة
خصوصا يف َّ
عموما ويف عقود َّ
الصفقات َّ
ً
يتمثَّل احملل يف العقود اإلدارية ً
االمتناع عن العمل الذي يَلتزم به املتعاقد يف مواجهة اإلدارة  ،وكذلك فيما تلتزم به اإلدارة يف مواجهة
احملل بأنَّه العملية القانونية اليت تَراضى الطَّرفان على حتقيقها  ،واليت تقتضي
املتعاقد  ،كما ميكن تعريف ِّ

()1

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص20

()2

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،مرجع سابق  ،ص148
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()1
املادة  15من مرسوم  451-10تنص على
إنشاء التزامات على عاتق الطَّرفني  ،ويف هذا جاءت َّ

الصفقات العمومية إحدى العمليات اآلتية أو أكثر إجناز األشغال  ،اقتناء اللَّوازم  ،إجناز
"تشمل َّ
الدراسات  ،تقدمي اخلدمات".
المحل
ثانياا  :شروط
ّ
املادة  84وما يليها من القانون املدين على جواز أن يكون احملل شيئًا مستقبالً َّ
وحمق ًقا وأن ال
أفادت َّ
تضمن العقد ما
معا  ،أو بنوعه فقط إذا َّ
يكون مستحيالً  ،معيَّنا بذاته  ،فإن مل يكن فبنوعه ومقداره ً
يُستطاع به تعيني مقداره وأن يكون قابالً للتعامل فيه  ،وبالتَّايل

-1أ يكو المحل موجودا أو ممكنا

وجوده  ،ومن مثَّ فإذا كان حمل العقد
موجودا أو من املمكن
حمل العقد أن يكون
يشرتط يف ِّ
ُ
ً
مستحيالً كان العقد باطال  ،وترتتب ذات النتيجة إذا كان حمل العقد منعدما  ،ويقصد باالستحالة اليت
تؤدي إىل بطالن العقد هي االستحالة املطلقة سواء كانت طبيعية أو قانونية وقت التعهد بااللتزام(.)2

جوز بيع املعدوم إذا كان ُحمقَّق الوجود يف املستقبل
ويتَّفق ابن تيمية مع القانون يف هذا الركن ؛ فيُ ِّ
حبسب العادة والعرف قال (( فليس يف كتاب اهلل وال سنة رسوله بل وال عن أحد من الصحابة أن بيع
املعدوم ال جيوز ال لفظ عام وال معن عام وإَّنا فيه النهي عن بيع بعض األشياء اليت هي معدومة كما فيه
النَّهي عن بيع بعض األشياء اليت هي موجود ًة وليست العلَّة يف املنع ال الوجود وال العدم بل الذي ثبت
()3
الغرر ما ال يقدر على تسليمه
و
،
صاةِ والغَ َرا»
الح َ
يف الصحيح عن النيب  أنه « نَـ َهى َع ْن بَـ ْي ِع َ
ُ
الشارد وحنو ذلك))(. )4
موجودا أو
سواء كان
معدوما كالعبد اآلبق والبعري َّ
ً
ً

-4أ يكو المحل معينا أو أابال للتعيين

احملل أو
ُ
ويقصد بتعيني احملل حتديد العني موضوع العقل أو قابليتها للتعيني  ،ويكون التَّعيني إما بذات ِّ
بنوعه أو مبقداره  ،وبدرجة اجلودة  ،فإذا مل يبيِّنها العقد فإنه يرجع يف حتديدها إىل الصنف املتوسط من
()1

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص15

()2

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص11

()3

أخرجه مسلم عن أيب هريرة  ،كتاب البيوع  ،باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر  ،رقم 1115

( )4ابن تيمية  ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم أبو العباس  ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  ،مجع وترتيب
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،جممع امللك فهد  ،املدينة املنورة 1141 ،ه )115/40( ،
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اجلودة  ،وإذا مل يكن حمل اإللتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره  ،وإالَّ كان العقد
باطالً(.)1
مر يف املعيار
باحملل موضوع َّ
وبالنَّظر إىل عقود َّ
الصفقات َّ
الصفقة – كما َّ
العامة يتبدَّى لنا أن املقصود ِّ
املوضوعي -الذي يُشرتط أن يكون
موجودا وقت التَّعاقد  ،أو إمكانية وجوده مستقبالً  ،ومعيَّ نًا أو قابالً
ً

العامة فإنَّنا نرى وجودها َّ
يتحقق مستقبالً وليس وقت العقد
للتَّعيني  ،وبالنَّظر إىل موضوعات َّ
الصفقات َّ
 ،غري َّ
املادة  11من
الصفقة  ،وهذا ما أفادته َّ
أن هذا الوجود يكون موصوفا ومعيَّ نًا بدقَّة قبل الشروع يف َّ
ٍ
مرسوم  451-10بقوهلا " حت َّدد ح اج ات امل ص احل املت ع اق دة ال واجب تلبيته ا املعرب عنها ٍ
وحيدة
حبصة

شك َّ
أن هذا التَّحديد يَنفي
أي إجر ٍاء إلبرام صفقة"  ،وال َّ
أو حبصص منفصلة مسبقا قبل ال شروع يف ِّ
العامة من خالل املخطَّطات والتَّصاميم
احملل صفة اجلهالة أو صفة االستحالة ؛ إن يف عقد األشغال َّ
عن ِّ
الرقابة واإلشراف املصاحبة له  ،وإن يف عقد اقتناء اللَّوازم من
اهلندسية مث الشروع يف اإلجناز وعمليات َّ
رد مامل تقبله
يدها والتَّحقق منها بدقة مث حق املصلحة املتعاقدة اخليار يف ِّ
خالل رؤية العيِّنات املراد تور ُ
انعدم العقد وصار
من تلك اللَّوازم َّ ،أما إذا كان حمل عقد َّ
ميكن إجنازه أو تنفيذه َ
الصفقة مستحيالً وال ُ
الغيًا.
الفرع الثالث  :اكن السبب

وتناول هذا الركن يكو ُن من خالل النِّقاط التَّالية
ُ
أول  :تعريف السبب.
حمل
الغرض الذي يرمي املتعاقد
السبب
َ
يُقصد ب َّ
الوصول إليه من وراء التَّعاقد  ،وهو بذلك يتميَّز عن ِّ
ُ

العقد حيث يقصد باألخري اإلجابة عن التساؤل مباذا تعاقد؟  ،بينما السبب هو اإلجابة عن ملاذا تعاقد
؟  ،وهذا معناه أن السبب يعين الباعث أو الدافع إىل التعاقد(.)2
ثانيا  :شروط السبب
املادة  82من القانون املدين " إذا التزم املتعاقد لسبب غري مشروع أو لسبب خمالف للنظام
أفادت َّ
السبب ما يلي
العام أو اآلداب كان العقد باطالً "  ،وبالتَّايل فشروط َّ
()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص118

()2

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص11
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السبب مشروعا
-1أ يكو َّ
يفرتض يف كل ٍ
عقد َّ
مشروعا ولو مل يُذكر هذا السبب يف العقد ما مل يقم الدليل على
أن له سببًا
ِّ
ً
ُ
خالف ذلك.
العامة
السبب كير مخالف للنظام العام واآلداب َّ
-4أ يكو َّ

لسبب ٍ
املتعاقد ٍ
العقد باطالً بطالنًا مطل ًقا ،
التزم
خمالف للنِّظام العام أو لآلداب َّ
غدا ُ
العامة َ
ُ
فإذا ما َ

العامة .
تصور يف عقود َّ
الصفقات َّ
وهذا أيضا ال يُ َّ
ويفرتض يف كل ٍ
تصور هذا إالَّ
العامة َّ
عقد من عقود َّ
الصفقات َّ
اعث تدفع اإلدارة إليه  ،واليُ َّ
أن له بو َ
ُ
العامة وانتظام سريها باضطراد .
العامة من خالل توفري املرافق َّ
يف محاية املصلحة َّ
ويف احلقيقة َّ
فإن كل هذه االفرتاضات تقتضيها طبيعة التَّعامل ويفرضها استقر ُار العالقات القانونية يف
ذات املربرات اليت تكون مقتضا ًة يف العقود اإلدارية مضافًا إليها َّ
أن من
إطار القانون اخلاص  ،وهي ُ

عامل املشروع من حيث املبدأ و َّ
أن هدف اإلدارة يف العقد هو حتقيق مصلحة
مقتضيات حسن اإلدارة التَّ ُ
ٍ
عامة وهلذا تكون كذلك مجيع القرارات اإلدارية املؤدية إىل التَّعاقد ويف أيَّة مرحلة من مراحل العقد
مشروعة إىل أن يثبت العكس .ومعن ذلك يف القانون اإلداري يضاف إىل قرينة سالمة العقد اليت
العامة يف القانون املدين قرينة أخرى هي مشروعيةُ القرارات اإلدارية املنظمة للعقد(.)1
احتوهتا القاعدة َّ
يسميه الفقهاء بكون
وال
خيتلف الفقه اإلسالمي عن القانون يف مشروعية السبب  ،وهو الذي ِّ
ُ
نظرا حلرمته كامليتة والدم  ،وال جيوز بيع ما
املعقود عليه
مشروعا فال جيوز بيع ما ليس مبال يف نظر َّ
ً
الشرع ً

الشرط
شرعا كاخلمر واخلنزير  ،وهذا حمل اتفاق الفقهاء  ،وبفقدان هذا َّ
اليُ َّ
قوم وال يصح االنتفاع به ً
يبطل العقد(.)2
الشريعة
السبب  ،ويف َّ
الرضا واحملل و َّ
وعليه نستخلص مما سبق أ َّن أركان العقد يف القانون ثالثة وهي ِّ

جوهرا.
ثالثة ً
أيضا العاقدان واملعقود عليه والصيغة  ،وال ُ
يكاد التَّمايز بينهما إالَّ لفظًا ال ً

()1

ينظر أمحد سالمة بدر  ،املرجع السابق  ،ص11

()2

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،مرجع سابق  ،ص14
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ومنه َّ
العامة من ُزمرة العقود شأُهنا شأن سائر العقود األخرى تتم بتوافق إرادتني
فإن عقود َّ
الصفقات َّ

معني  ،هو إنشاء التزام أو تعديله  ،و بالتَّايل َّ
فإن حقوق املتعاقدين
تتَّجهان إىل إحداث أث ٍر قانوين َّ
والتزاماهتما َّ
حتدد أصالً طبقا لنصوص العقد .
الصفقات
وعليه وبالنَّظر إىل ما سبق يف تعريف العقد من النَّاحية َّ
الشرعية  ،مثَّ بالنَّظر إىل عقود َّ
ومقوماهتا يتَّضح لنا جلِّيا َّ
أن هذه العقود تندرج ضمن
َّ
العامة يف تعريفها ِّ

الشرعية  ،إالَّ َّ
حمل تأمل  ،أال وهي مشروعية هذه العقود ؛ إذ
النَّظرية العقدية َّ
أن هناك نقط ًة تبقى َّ
الفقهاء – كما سلف -يرون َّ
ثبوت
أن العقد ارتبا ُ
معتربا ً
شرعا  ،وبالتَّايل ُ
ط اإلجياب بالقبول ارتباطًا ً

أحكام
الشرعي  ،فإذا ثبتت مشروعيتُها  ،ثبتت هلا
مشروعية هذه العقود يتوقف على تكييفها وتأصيلها َّ
ُ
الشرعي للعقد  ،وهذا ما سيكون موئل الفصل
شرعا  ،وإن مل تثبُت خرجت عن املعن َّ
العقود املعروفة ً
القادم.
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وحيتوي عىل املبحثني التَّاليني :
الصفقات العا َّمة يف ال َّترشيع اجلزائري
املبحث األول  :أشكال عقود َّ
املبحث الثاين  :ال َّتـوصيف َّ
الصفقات العا َّمـــــة
الشـرعي لعقود َّ
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تمهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
املهم  ،حيث جند على
قسم املقنِّن عقود َّ
الصفقات ا َّ
لعامة إىل أربعة عقود ِّ
األهم إىل ِّ
متدر ًجا من ِّ
َ
العامة مث تأيت العقود األخرى  ،وال خيفى َّ
أن هذا النَّسق يأيت لبيان أهية هذه العقود
رأسها عقد األشغال َّ
خصوصا ملا ِّ
يشكله من أهية على املستوى القانوين أو املستوى العملي .
عموما وعقد األشغال
ً
ً

األمر الذي يستدعي معرفة موقعها من املنظومة الفقهية
وتأيت هذه العقود هبذه التَّسمية والوصف ُ ،
دورا حيويًا
الرفض  ،ومدى تناغُم قواعد َّ
َّ
للشريعة اإلسالمية بال َقبول أو َّ
الشريعة من هذه العقود اليت متثل ً

َّ
للدولة املعاصرة  ،وهذا ما نود التَّعرف عليه ضمن هذا الفصل
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العامة في التشريع الجزائري
المبحث األول  :أشكال عقود َّ
الصفقات َّ
املادة  15من املرسوم الرئاسي  451-10إىل أربعة أشكال من العمليات اليت تُربمها
املادة  1و َّ
تُشري َّ
العامة  ،وعقد اقتناء اللَّوازم  ،وعقد
املصلحة املتعاقدة إزاءَ َّ
الصفقة العمومية وهي عقد إجناز األشغال َّ
الدراسات  ،وعقد تقدمي اخلدمات(. )1
إجناز ِّ
شك َّ
أن هذه العقود تُساهم بشكل كبري يف توفري التَّجهيزات األساسية للبالد اليت تتطلَّبها املصلحة
وال َّ
وتفرضها ضرورات التَّنمية االقتصادية واالجتماعية.
العامة
َّ
ُ
وسيتم يف هذا املبحث التَّطرق إىل هذه العقود األربعة َوفق اآليت
العامة
المطلب األول  :عقد األشغال َّ
العامة وظيف ًة جوهري ًة َّ
للدولة ملا هلذه األشغال من أث ٍر على زيادة إنتاجية االقتصاد
ميثِّ ُل عقد األشغال َّ

القومي  ،ومع تطور دور َّ
العامة اليت
الدولة واتِّساع وظائفها يف الوقت احلاضر زادت أهية األشغال َّ
الدولة احلديثة( ،)2فإذا أعلنت َّ
تضطلع هبا َّ
الدولة مثالً َّأهنا ستفك العزلة عن بعض املناطق ومتد شبكة
ٍ
ٍ
مدة معيَّنة  ،أو َّأهنا تُعلن عن إنشاء ٍ
سكنية يف َّ
مدن جديدةٍ...اخل
جمموعة
املواصالت  ،أو َّأهنا تريد إجناز

َّ ،
العامة (.)3
جيسد ميدانيًا عن طريق عقد األشغال َّ
فإن تنفيذ سائر هذه الربامج االستثمارية َّ

ميتح
العامة حيتل مكانةً مرموقة يف ميدان َّ
الصفقات َّ
عقد األشغال َّ
بات ُ
لذلك َ
العامة  ،وهو يف ذلك ُ
املادة  1من األمر ، 80-12
العامة ؛ إذ جنده يف َّ
من َمعني سائر التَّشريعات اليت نظَّمت َّ
الصفقات َّ

املادة  11من مرسوم -04
املادة  1و َّ
املادة  5من مرسوم  551-81و َّ
املادة  1من مرسوم  ، 111-94و َّ
و َّ

املادة  15من مرسوم  ، 451-10وبالرغم من كل التعديالت الطارئة فقد بقي
املادة  01و َّ
 ، 410و َّ
( )1هناك أنواع أخرى من الصفقات  ،كصفقة الطلبية  ،وعقد الربنامج  ،وصفقة التسوية  ،وهي يف احلقيقة تسميات
ألساليب إبرام  ،ويف كل األحوال تنتظمها أمهات الصفقات األربعة  ،وال سيما اللوازم واخلدمات - .ينظر اخلرشي ،
مرجع سابق  ،ص 110

()2ينظر وليد فاروق مجعة  ،محاية املقاول من الباطن يف إطار عقود األشغال العامة (،رسالة دكتورة) ،كلية احلقوق ،
جامعة عني مشس  ،القاهرة  ، 4000 ،ص 41
()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص 92-91
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حمافظًا على نفس املصطلح والتَّسمية عكس ما جنده يف العقود األخرى اليت طاهلا التَّبديل بني ٍ
تعديل
وآخ ٍر .
نتعرف على هذا العقد يف اخلطوات التَّالية
ومن هنا َّ
العامة
الفرع األول  :تعريف عقد األشغال َّ
على عادة املقنِّن اجلزائري يف كث ٍري من العقود والتَّصرفات القانونية اليت ال ينص على تعريف هلا  ،فإنَّه
املادة 1
املادة  1و َّ
أيضا مل يعط تعري ًفا هلذا العقد مكتفيًا بذكره يف بعض مواد مرسوم  451-10منها َّ
ً

()1
املادة  15إذ أفادت َّ
العامة
املادة  15وهكذا  ،ومكتفيًا بذكر أشكاله كما يف َّ
و َّ
بأن عقد األشغال َّ
ويدخل ضمنه أيضا كل األعمال
يتعلَّق ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم ُمنشأة أو جزأ منها ،
ُ

التحضريية للبناء كاحلفر والردم والتَّهيئة  ،أو األعمال الالَّحقة لعملية البناء كالطِّالء والتَّزيني والتَّسييج

الضرورية الستغالل ال ُمنشأة.
وتركيب األجهزة َّ
للمشرع يف عدم تعريفه َّ
ألن فحوى هذا العقد يف تطوٍر دائم فينبغي عد إعاقته بنص
سب
ِّ
وهذه ميزة ُحت ُ

تشريعي  ،أو نص يصعب التَّقيد به(.)2

الشركات بقصد
يف هذا العقد يف معجم القانون بأنَّه"اتِّفاق بني اإلدارة وأحد األفراد أو َّ
وقد جاء تعر ُ

عامة يف نظري
القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات حلساب شخص معنوي عام وبقصد حتقيق منفعة َّ

ووف ًقا للشروط الواردة يف العقد"(.)3
املقابل املتَّفق عليه َ

الشركات  ،بقصد القيام
عرفه بعض ال ُفقهاء بأنَّه "عبارة عن اتِّفاق بني اإلدارة وأحد األفراد أو َّ
كما َّ
عامة يف نظري املقابل
ببناء أو ترميم أو صيانة ع َقارات حلساب شخص معنوي  ،و بقصد حتقيق منفعة َّ

ووف ًقا للشروط الواردة بالعقد"(. )1
املتَّفق عليه َ ،

()1ذكرت املادة  48من مرسوم  412-11تعريفا للمنشأة بأهنا "جمموعة من أشغال البناء أو اهلندسة املدنية اليت تستويف
نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية".
()2ينظر علي بن شعبان  ،آثار عقد األشغال العامة على طرفيه يف التشريع اجلزائري ( ،سالة دكتورة)  ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية  ،جامعة قسنطينة  ،اجلزائر  ، 4014-4011 ،ص10
()3
جممع اللغة العربية  ،معجم القانون  ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية  ،القاهرة  ، 1888 ،ص 118
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العامة إىل فرد أو شركة ،
وعُِّرف أيضا بأنَّه " العقد الذي مبقتضاه تعهد اإلدارة بتنفيذ األشغال َّ
ٍ
ومقابل مثن َّ
لشروط َّ
حيدد يف العقد"(.)2
حمددة ،
تأخذ على عاتقها تنفيذ هذه األعمال طب ًقا
َ
عقد مقاو ٍلة بني
وهناك من أطلق على هذا العقد تسمية مقاولة  ،حيث ((عقد األشغال َّ
العامة هو ُ
يتعهد املقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء
شخص من أشخاص القانون العام  ،وفرد أو شركة مبقتضاه َّ
عامة مقابل مث ٍن حيدد
الصيانة يف َعقار حلساب هذا َّ
أو َّ
الشخص املعنوي  ،وحتقيقها ملصلحة َّ
الرتميم أو ِّ
يف العقد))(.)3

العامة ال يتميَّ ُز عن عقد املقاولة إالَّ يف خصائصه اإلدارية من حنو التَّعاقد عن
عقد األشغال َّ
أو هو " ُ

جربا على املقاول"(. )4
طريق املناقصات َّ
العامة  ،وإمكان توقيع اجلزاءات دون حكم  ،وتنفيذ العقد ً

العامة وعقد املقاولة رأي غري سديد من ناحية َّ
على َّ
أن عقد
الرأي الذي مزج عقد األشغال َّ
أن َّ
العامة خيتلف عن عقد املقاولة املدين( )5يف طبيعته َّ
الذاتية اليت يتميَّز هبا كل منهما  ،فعقد
األشغال َّ
معني  ،وهو عقد ُملزم للجانبني ومن عقود
عقدا رضائيًا ال يُشرتط يف انعقاده شكل َّ
املقاولة يعترب ً
عقدا رضائيًا باملفهوم املدين  ،أي أنَّه ال يكفي فيه
املعاوضة  ،بينما ال يعترب عقد األشغال َّ
العامة ً
الرتاضي وإَّنا جيب أن تُتَّبع يف إبرامه شروط وإجراءات معيَّنة  ،ومن جهة أخرى يتميَّز عقد األشغال
َّ
العامة متَّصلة اتصاالً وثيقا بالعقارات ،
العامة عن عقد املقاولة من ناحية موضوعه  ،ففكرةُ األشغال َّ
َّ
وذلك خبالف الوضع يف عقد املقاولة الذي قد يكون موضوعه يف املنقوالت  ،باإلضافة إىل َّ
أن عقد

()1
()2
()3

سليمان الطماوي  ،األسس العامة العامة للعقود اإلدارية  ،مطبعة عني مشس  ،القاهرة  ،ط ، 1881 ، 1ص141
وليد فاروق مجعة  ،مرجع سابق  ،ص 10
حممد األعرج  ،نظام العقود اإلدارية والصفقات العمومية  ،مطبعة املعارف اجلديدة  ،الرباط  ،املغرب ط4011 ، 5

 ،ص 59
()4

وليد فاروق مجعة  ،مرجع سابق  ،ص 10

()5

املقاولة عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال لقاء أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر .

ينظر السنهوري  ،عبد الرزاق أمحد  ،الوسيط يف شرح القانون املدين  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت 1811 ،()2/1
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عقدا إداريًا بالنِّسبة لطرفيه  ،بينما يكون عقد املقاولة تارًة مدنيًا وتارًة أخرى
األشغال َّ
العامة يعترب ً
جتاريًا(.)1
ضح لنا َّ
أن عقد األشغال هو عقد إداري  ،يربم بني شخص معنوي عام
ومن خالل ما سبق يتَّ ُ
حمدد بغية حتقيق ٍ
ٍ
لشروط َّ
ومتعامل متعاقد معه على إجناز أشغال َّ
منفعة
حمددة َ ،وف ًقا
حمددة  ،على سع ٍر َّ ُ
عام ٍة.
َّ
العامة
الفرع الثاني  :خصائص عقد األشغال َّ
العامة ٍ
جبملة من اخلصائص هي
تتميَّ ُز عقود األشغال َّ
َّأولا  :أ تتم األشغال لحساب شخص معنوي عام
العامة ما
عام ًة أو َّ
خاص ًة  ،أو مل تكن مملوك ًة له  ،ويعد من األشغال َّ
سواء كانت مملوك ًة له ملكيةً َّ
أعمال على عقار ٍ
ٍ
اخلاصة  ،إذا كانت األعمال جتري
مملوك ألحد األفراد أو املشروعات
جيري من
َّ
ٍ
شخص معنوي عام  ،كأن يكون ما آل الع َق ُار إليه بعد إمتام األعمال أو بعد َّ
مدة من إمتامها ،
حلساب
العامة إذا كانت تتم على ع َقار ٍ
ٍ
لشخص معنوي
مملوك
وبطبيعة احلال تُعد األعمال من قبيل األشغال َّ

الضرورية يف جمال البُنية التَّحتية أو إقامة مشاريع
عام وحلسابه( ، )2من مثل أعمال التَّجهيز والتَّهيئة َّ
العامة واملطارات
العامة واجلسور والسدود واملباين َّ
اهلندسة املدنية مبختلف أشكاهلا مثل إنشاء الطرق َّ
السكك احلديدية  ،وتشييد املشاريع الصناعية بتجهيزاهتا الكهربائية وامليكانيكية وبشبكة
واملوانئ و ِّ
االتِّصاالت املرتبطة هبا  ...اخل(.)3

()1
()2

ينظر وليد فاروق  ،مرجع سابق  ،ص 11

ياقوت عليوات  ،تطبيقات النظرية العامة للعقد اإلداري ( ،رسالة دكتورة)  ،كلية احلقوق  ،جامعة قسنطينة ،

 ، 4008-4009ص 11 - 10

()3ينظر كرمي حلرش  ،مستجدات املرسوم اجلديد للصفقات العمومية  ،سلسلة الالمركزية واإلدارة الرتابية  ،الرباط ،
ط ، 4011 ،1ص11
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ينصب محل العقد على عقاا
ثانياا  :أ
َّ
وفيما يتعلَّق بتحديد ماهية الع َقار جيب اإلحالة إىل قواعد القانون املدين  ،فكل اتِّ ٍ
فاق يكو ُن موضوعه
ُ
ٍ
حىت ولو اعتُرب العقد إداريًا ،
العامة َّ ،
اعتباره من عق ود األش غال َّ
منقوالت مملوكة لإلدارة  ،ال ميكن ُ
ومهما كانت ضخامةُ املنقول .
العامة االتِّفاقات اليت يكون حملها ترميم وصيانة
عقودا من عق ود األش غال َّ
وعلى هذا األساس ال تُعترب ً

الشاحنات .
َّ

عقارا
وعلى العكس من ذلك  ،يُعترب العقد من عق ود األش غال َّ
العامة إذا تناولت األشغال ً
ٍ
الزخرفة
خطوط هاتفية ِّ
بالتَّخصيص كإقامة
الصاحل للشرب  ،أو أشغال َّ
ومد أسالك الكهرباء وقنوات املاء َّ

أو التَّشطيب(. )1

تحقيق منفعة عامة
الهدف من العقد
ثالث ـاا  :أ يكو
ُ
َ
تتم هذه األشغال
يتعني أن يكون
حتقيق منفعة َّ
عامة  ،وال يشرتط أن َّ
ُ
َّ ُ
اهلدف من إبرام هذا العقد َ
على ٍ
خمصص ملرفق عام  ،وهلذا َّ
متصور أن تكون األشغال حلساب
مال عام  ،أو عقار َّ
فإن من ال َّ
شخص عام وتتعلَّق بعقار امللتزم يف حالة عقد التزام املرفق العام َّ ،
ألن الغاية منها هي حتقيق مصلحة
املرفق اليت حتقق النَّفع العام يف هناية املطاف(. )2
العامة العتبة المالية المطلوبة
ابعا  :أ يتوافر في عقد األشغال َّ
اا
بعتبة ٍ
العامة ٍ
املادة  1من املرسوم -10
مالية معيَّنة محلتها َّ
عقد األشغال َّ
حيث َّ
خص املقنِّن اجلزائري َ
ُ

وحددها بأكثر من  9ماليني دينار جزائري  ،وهذا األمر ِّ
َّ 451
يشكل خصيصةً ي ميِّ ز هبا عقد األشغال
مبلغ األشغال يساوي 1
الصفقات األخرى كعقد ِّ
عن باقي َّ
الدراسات وعقد اخلدمات  ،فإن كان ُ

()1

ينظر حممد األعرج  ،مرجع سابق  ،ص 10 - 58

()2

ينظر ياقوت عليوات  ،مرجع سابق  ،ص11 - 10
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ماليني دينار جزائري مثالً فال تلزم اإلدارة بإبرام صفقة عمومية طب ًقا ألحكام املرسوم الرئاسي  ،بل ال
حىت ولو بلغ األمر  9ماليني دينار جزائري(.)1
تُلزم اإلدارة بذلك َّ

خامسا  :حيازة المتعامل المتعاأد على شهادة التخصص والتصنيف
ا
فرض على مجيع املؤسسات اليت تعمل يف إطار
إحدى خصائص عقد األشغال َّ
وهذه َ
العامة  ،حيث تُ ُ
األشغال العمومية ٍ -
العامة -أن تكو َن هلا شهادةُ التَّخصص والتَّصنيف املهنيني
كشرط إلبرام َّ
الصفقات َّ
املتمثلة يف وثيقة تنظيمية بأشغال البناء متتد صالحيتها إىل ثالث سنوات  ،وهلا معايري معينة قانونًا(.)2

ادسا  :مخاط ـ ــر التنفي ــذ
س ا
ٍ
قاوالتية َّ
ط
فإن
العامة املتمثل يف إجناز ُمنشآت ُم
عنصر املخاطرة حيي ُ
نظرا لطبيعة عقد األشغال َّ
َ
ً
ٍ
السبب يف ذلك
بشكل
بأنشطته ويظهر يف هذا العقد
ولعل َّ
تأثريا من العقود األخرى َّ ،
َ
أوضح وأشد ً
()3
يعود باألساس إىل أمرين
-1األمر األول  :مكان التَّنفيذ الذي َّ
يتحكم يف املقاول من خالل املوقع واملساحة وحنوها مما يؤثِّر يف
تكلُفة التَّشغيل وحجم العملية ونوعية اآلالت الواجب استخدامها.
شهورا ورمبا سنوات مما يؤثر يف هيكل التَّنبؤ
-0األمر الثاني  :يعود إىل زمان التَّنفيذ اليت قد تستغرق ً

بأسعار مستلزمات اإلنتاج.

ويف األخري َّ
وتربز
فإن عقد األشغال َّ
العامة خيضع لكافَّة القواعد الضابطة واملميِّزة للعقد اإلداري ُ ،
سلطة اإلدارة يف تعديل العقود وفرض رقابتها على التَّنفيذ إىل حد كب ٍري يف هذا العقد  ،ويُعرتف لإلدارة

هبذه السلطة دون احلاجة إىل النَّص عليها صراحةً  ،ولكن إذا وجدت هذه الشروط فهي تعترب شروطًا

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص 98-99

()2

ينظر عمار بوضياف  ،املرجع السابق  ،ص 98-99

()3ينظر حامد داود الطحلة  ،حماسبة املقاوالت بني النظرية والتطبيق  ،دار اليازوري  ،عمان  ،األردن ، 4015 ،
ص41
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َّ
العامة َّ
الدائم
ميكن تفسري هذه السلطات باتِّصال عقد األشغال َّ
كاشف ًة ومنظمة وليست ُمنشئةً  ،و ُ
باملرفق العام  ،وحتقيق مقتضيات حسن سريه بانتظام واضطراد(.)1
المطلب الثاني  :عقد اأتناء اللَّوازم
املتمم  ،وقد تغايرت
عقد اقتناء اللَّوازم يف مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
هكذا مسَّاه املقنِّن اجلزائري َ
تسمياته بني مرحلة وأخرى ففي أمر  80-12أطلق عيله التَّوريد  ،ويف مرسوم  151-81مسي باقتناء
املواد  ،ويف مرسوم  410-04عاد إىل تسمية التَّوريدات  ،مث أطلق عليه التَّسمية احلالية يف تعديل -09

. )2(559
ٍ
مرسوم وآخر  ،إالَّ أنَّه حافظ على َمكانته وحيويته يف كل املراسيم
وبالرغم من تبدل التَّسميات بني

حيسن بنا الوقوف عند
حالُه حال شقيقه عقد األشغال َّ
العامة  ،ولفهم هذا العقد ُ
الفرع األول  :تعريف عقد اأتناء اللَّوازم

املتمم َّ
أن صفقة اللَّوازم ترمي إىل اقتناء املصلحة
أفادت َّ
املادة  15من املرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املتعاقدة ٍ
مورد أو إجيارها  ،كما يدخل ضمنه
عتاد أو مواد موجهة لتلبية احلاجات املتصلة بنشاطها لدى ِّ
توريد منتجات غري جديدة إذا دعت احلاجة إىل ذلك مادامت مضمونة
عرف بأنَّه " اتِّفاق بني شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد مبقتضاه
وقد ِّ

الفرد أو الشركة بتوريد منقوالت معينة للشخص املعنوي الزمة ملرفق عام مقابل مثن معني"(.)3

()1

ينظر وليد فاروق مجعة  ،مرجع سابق  ،ص11-15

( )2ويف املرسوم األخري  412-11أبقى املشرع على نفس املصطلح وإن أضاف إىل هذا العقد اختصاصا آخر مل يكن
ادة  48بقوهلا
ضمنه يف املرسوم السابق ؛ إذ أحلق به وظيفة ثالثة تتمثل يف البيع باإلجيار ،وعلى ذلك جاءت امل َّ
"ت ه دف ال ص ف ق ة ال ع م وم ي ة ل ل وازم إىل اق ت ن اء أو إي ج ار أو ب يع ب اإلي ج ار ب خ ي ار أو ب دون خ ي ار ال ش راء من ط رف
املص ل ح ة املت عاق دة ل ع ت اد أو م واد م ه م ا كان ش ك ل ه ا م وج ه ة ل ت لب ي ة احل اج ات امل ت ص ل ة ب ن ش اط ه ا لدى م ورد".
()3

أبو راس حممد الشافعي  ،العقود اإلدارية  ،ص 12
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منتوجات أو مع َّد ٍ
ٍ
ات يُربم بني صاحب مشروع
ويف تعريف آخر هو "كل عقد يرمي إىل اقتناء
ومورد"(.)1
ِّ
غري َّ
خاص ،
أن هذا التَّعريف قاصر ألنَّه ذكر صاحب املشروع دون تبيان نوعه هل شخص عامٌّ أو ٌّ
عرفه بأنَّه
لذا فأحسن منه من َّ

"اتِّفاق بني اإلدارة وأحد األشخاص املوِّرد بقصد متوينها وتزويدها

باحتياجاهتا من املنقوالت وهذا لقاءَ ٍ
مقابل تلزم بدفعه وبقصد حتقيق مصلحة عامة"(.)2

ٍ
وغالبا ما يرتِّب هذا العقد تور ٍ
الصناعية املتمثلة
عامة تتمثَّل يف
مقتنيات وسلع  ،دون التَّوريدات ِّ
يدات َّ
ً ُ
يف عقود التَّصنيع أو عقود التَّمويل والتَّعديل(.)3
وعلى ذلك َّ
فإن عقد اقتناء اللَّوازم يُعترب من العقود الفورية اليت تنقضي بتسليم البضاعة املتَّفق عليها

مطابق ًة ألمر التَّوريد وللمواصفات أو العيِّنات املعتمدة ويرتتَّب على ذلك أداء اإلدارة مقابل ما تسلَّمته
من تور ٍ
يدات  ،فموضوع عقد التَّوريد هو باستمرار أشياء منقولة  ،كالبضائع أو مواد التَّموين أو البنزين
 ...اخل  .وال ميكن أن يكون حمله العمل يف عقا ٍر بطبيعته أو بالتَّخصيص وإالَّ أصبح عقد أشغال
عامة(.)4
َّ
العامة من حيث َّ
كما َّ
دائما على
أن عقد اقتناء اللَّوازم خيتلف كلِّيًا عن عقد األشغال َّ
إن األول ينصب ً
منقوال ٍ
دائما على ع َقار .
ت َّ
حمل التعاقد  ،بينما اآلخر ينصب ً

()1

مليكة الصروخ  ،مرجع سابق  ،ص 11

()2

عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص 81-80

()3

ينظر حممود حممد علي صربة  ،ترمجة العقود اإلدارية  ،دار الكتب القانونية  ،القاهرة  ، 4001 ،ص501

()4

ينظر حممد األعرج  ،مرجع سابق  ،ص11
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الفرع الثاني  :خصائص عقد اأتناء اللَّوازم
املتمم َّ
أن عقد اقتناء اللَّوازم يتَّسم مبيزات َّ
عدة
يُستشف من َّ
املادة  15من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ

العامة
متيِّ ُزه عن باقي عقود َّ
الصفقات َّ

َّأولا  :أنه عقد تتجلى فيه القنية والتملك
ٍ
الشراء  ،ويف هذه
وذلك ملا حتتاج إليه املصلحة املتعاقدة كتموينها
بأغذية أو أجهزة أو سل ٍع عن طريق ِّ
احلالة يكون العقد إداريًا ((بطبيعته خلصائصه َّ
الذاتية  ،ولكونه يساهم يف تسيري مرفق عام ))(.)1
ثانياا  :أنه عقد مزدوج من شراء وإيجاا
وذلك ملا تتطلَّبه مصاحل اإلدارة من مشرت ٍ
مفقودا
الشراء  ،أو إجيار عتاد كأن يكون
يات عن طريق ِّ
َ
ً
أيضا نكون أمام عقد إداري َّ
ألن اإلدارة مستأجرة وضمنت العقد
لدى اإلدارة مثالً  ،ويف هذه احلالة ً
شروطًا استثنائية وغري مألوفة.

ثالثاا  :واودء على منقولت فقط
أي َّ
إجيارا فإنَّه ال يرد إال على منقوالت ال على عقارات
أن عقد اللَّوازم وإن اختلف حمله ؛ اقتناءً أو ً

العامة اليت عادة ال تتطلَّب صناعةً.
 ،وهو من نوع التَّوريدات َّ
ابعا  :أنه عقد فواي
اا

مبجرد تسليم البضاعة املوردة  ،أو بانقضاء َّ
مدة إجيار العتاد  ،وليس كما هو احلال يف
حبيث ينتهي َّ
ُ
العامة الذي يرتِّب التز ٍ
كالضمان العشري.
امات طويلة املدى َّ
عقد األشغال َّ

()1

حممد األعرج  ،مرجع سابق  ،ص19
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المطلب الثالث  :عقد إنجاز ِّ
الدااسات
دائما ال يُغفل ذكرها  ،هذا العقد
على النَّقيض من عقود َّ
الصفقات َّ
العامة األخرى اليت كان املقنِّن ً
فمرًة ينص عليه وأخرى ال يذكره  ،وثالثةً يعود فينص عليه وهكذا ،
اضطربت فيه نصوص املقنِّن ؛ َّ
وبالرجوع إىل األمر رقم  80-12جند املقنِّن قد خص عقد الدراسات بفصل بأكمله هو الفصل السادس
من الباب الثاين املواد من  11إىل  ، 11مث جاء املرسوم  111-94خاليا من اإلشارة إىل عقد
املادة  5من املرسوم الرئاسي  410-04معلنة
ِّ
الدراسات  ،واألمر سيَّان مع مرسوم  151-81لتجيء َّ
املادة  11من نفس املرسوم  ،وحاليًا يستمد عقد
عن هذا العقد بالنص الصريح وتأكد ذلك يف َّ
املادة  15من مرسوم . )1(451-10
ِّ
املادة  1و َّ
الدراسات وجوده القانوين من َّ
()2
العامة واحلفاظ عليها  ،وللتعرف عليه
عقد ِّ
الدراسات مهما يف مضمار َّ
الصفقات َّ
وعلى ذلك يظهر ُ

عرج على تعريفه وخصائصه كما يلي
أكثر حيسن أن نُ ِّ
الفرع األول  :تعريف عقد إنجاز الدااسات
الدراسات ومل تُشر إىل تعريفه  ،وقد
املادة  15من مرسوم  451-10على تبيان هدف عقد ِّ
نصت َّ
َّ
عرفه البعض بأنَّه " اتِّفاق بني اإلدارة املتعاقدة وشخص آخر يلزم مبقتضاه هذا األخري بإجناز در ٍ
اسات
َّ
ٍ
جيمع بني
حمددة يف العقد لقاء مقابل تلزم اإلدارة بدفعه حتقي ًقا للمصلحة َّ
العامة  ،كأن يتعلَّق األمر بعقد ُ
الس كن ومكتب دراسات هندسية بغرض إجناز تصاميم هندسية جملموعات سكنية تريد اإلدارة
مديرية َّ
املعنية إقامتها" (.)3

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص 81 - 81

( )2وبقي كذلك يف املرسوم اجلديد  412-11كما يف املادة . 49
()3

ينظر عمار بوضياف  ،املرجع السابق  ،ص 81
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الدراسات ال يعدو كونه خدم ًة فكريةً تتطلَّب مهارًة كبريًة وتقنية عالي ًة تلجأ املصلحة
وأيا كان فعقد ِّ
تنجر على اإلجناز العشوائي
املتعاقدة إليه لتحسني نشاط مرفقها أو تاليف األخطاء احملتملة اليت ميكن أن َّ

 ،أو زيادة فعالية مشاريعها املنجزة(.)1

الدراسات ألوان كثرية على َّ
العامة نوعان
و ِّ
أن أهَّها يف باب َّ
الصفقات َّ
َّأولا  :دااسة نضج
()2
أيضا
"الدراسة املتعلقة مبدى قابلية املشروع موضع ِّ
ويُقصد هبا ِّ
الدراسة للتَّنفيذ من عدمه" َّ ،
وتسمى ً

بدراسات النَّجاعة اليت يتم فيها التَّعاقد مع مكتب دراسات بُغية دراسة املشروع وحتديد شروطه التِّقنية
وال مالية(.)3
ثانياا  :دااسة جدوى

ومدى
َّ
أيضا بدراسات املالءمة ؛ إذ يقصد هبا قياس املشروع املراد إجنازه اقتصاديًا واجتماعيًا َ ،
وتسمى ً
العامة  ،من خالل أساليب ٍ
علمية َّ
حمددة تستخدم يف مجيع البيانات واملعلومات
أهيته إلشباع احلاجات َّ
مدى جدوى املشروع من عدمه(. )4
املطلوبة وحتليلها هبدف التَّوصل إىل نتائج قاطعة عن َ

فإن املصلحة املتعاقدة حفاظًا على املال العام من اهلدر والتَّبذير َّ
إضافةً إىل ذلك َّ
فإهنا تعم ُد قبل
العامة إىل التَّأكد املسبَّق وتعميق هذه
الشروع الفعلي يف عملية اإلجناز وال سيَّما يف عقد األشغال َّ
يسمح للمهندس املعماري من إعداد ُخططه  ،وف ًقا للمعلومات اليت نتجت عن هذه
الدراسات  ،مبا
ِّ
ُ
الدراسات  ،ويتعلق األمر على اخلصوص مبجالني

()1ينظر مانع عبد احلفيظ  ،طرق إبرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها يف ظل القانون اجلزائري ( ،رسالة
ماجستري)  ،كلية احلقوق  ،جامعة أيب بكر بلقايد  ،تلمسان ( ، 4009-4002 ،غري منشورة)  ،ص10
()2

ينظر نبيل عبد السالم شاكر  ،دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات اجلديدة  ،ص 110

()3ينظر فتيحة حايب  ،النظام القانوين لصفقة إجناز األشغال العمومية ( ،مذكرة ماجستري)  ،كلية احلقوق  ،جامعة
مولود معمري  ،تيزي وزو  ، 4015 ،ص24
()4

ينظر نبيل عبد السالم شاكر  ،مرجع سابق  ،ص 45
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أ-دااسة الترب ـ ــة
مدى قابليَّة األرض للبناء واستيفائها لشروطه  ،من خالل التَّأكد من
تتمثَّل هذه ِّ
الدراسات مبعرفة َ
دراسة طبيعة الرتبة وتركيبتها ومدى ُمقاومتها  ،والتَّأكد من مدى سالمة األرضية من عيوب انزالق الرتبة
خلو األرض من خماطر االهنيار واالنشقاق واخلسف وخطر الزالزل وخطر
وظاهرة التَّعومي  ،والتأكد من ِّ
حرائق الغابات وحنو ذلك(. )1

ب-ال ّدااسة الطبوكرافيّة
الدراسة الطبوغرافية  ،إىل مساعدة املهندس املكلف بإجناز التصاميم بالوضع بني يديه رسوم
هتدف ِّ
ٍ
بيانية ومعلوماتية تتعلق على اخلصوص برسم املخططات العقارية البلدية لتحديد هوية املالكني  ،ووضع
املعامل الضرورية للسطح ورسم إحداثيات القطعة األرضية  ،وحتديد نقاط اإلحداثيات ضمن أعمال
التثليث  ،وإقامة حد أو حدود بني ملكيتني عقاريتني ورسم املعامل  ،ووض
ملكي ٍة عقار ٍية واحدة(. )2

ع حدود مستقبلية داخل

الفرع الثاني  :خصائص عقد إنجاز الدااسات
العامة عمليةً متكامل َة األبعاد تأخذ
ال يَخفى أن عقود ِّ
الدراسات جتعل عملية إبرام عقود َّ
الصفقات َّ

يف اعتبارها كافَّة العوامل اليت ميكن أن تؤثِّر على أداء املشروع وهو ما جيعل عملية حساب املخاطر
.
أهم خصائص
الواردة على َّ
الصفقات عملي ًة دقيقةً وبأقل درجة ممكنة من عدم التأكد  ،لذلك كان من ِّ

هذه العقود مايلي
بكل دقَّة من حيث موضوعُها ومداها َّ
الدراسات َّ
يتسن إجراء
صفقات ِّ
َّأولا :
ومدة تنفيذها حىت َّ
حمددة ِّ
ُ
منافسة بني أصحاب األعمال(. )3

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص12

()2

ينظر خرشي النوي  ،املرجع السابق  ،ص20

()3

ينظر كرمي حلرش  ،مرجع سابق  ،ص 11
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تسمى مرحلة التَّعريف ألجل حتديد األهداف
تضم صفقات ِّ
الدراسات مرحلةً أوليةً َّ
ثانياا  :ميكن أن َّ
املرجو بلوغها أو التقنيات اليت جيب استعماهلا  ،أو الوسائل البشرية واملادية اليت توفريها(. )1
والنَّجاعة ِّ
السابقة اليت تتمثَّل يف حتديد التَّصاميم
ثالثـاا  :يُعد عقد ِّ
الدراسات مرحلةً ُوسطى بني مرحلة التَّصميم َّ
املعمارية ومواصفاهتا الفنية  ،وبني مرحلة التَّنفيذ من خالل التَّطبيق العملي ملا رسم على التَّصاميم ،
واليت يكون فيها املهندس هزَة وصل ٍ
دائمة بني اإلدارة واملقاول يف مالحظة ومراقبة مشاريع اإلجناز وفق
َ
السالفة(. )2
ال ِّدراسات َّ
تظهر أهيتُه خبصوص اإلجراءات اهلندسية بوضع التَّصميمات
فاملهندس يف عقد ِّ
وبالتَّايل
الدراسات ُ
ُ

بالدراسة املالئمة وتصور النِّظام الذي
وحل الصعوبات اليت تطرأُ أثناء تنفيذ عمليات البناء فهو يقوم ِّ
ِّ
الدراسة وحتديد النظام اإلنشائي املقرتح
يطابق احتياجات البناء مث إعداد مشروع تفصيلي مبا انتهت إليه ِّ
الشخصي مما يضع على عاتقه
ويظهر الباعث على التعاقد مع املهندس االستشاري هو الثِّقةُ واالعتبار َّ

التز ًاما ببذل العناية الكافية اليت ترقى ملستوى الثقة واالعتبار  ،لذلك قيل وحبق َّ
إن وظيفةَ املهندس هي

اخلاصة باجملال اإلنشائي لكي تتحول إىل صورة مادية قابلة للتنفيذ(.)3
إعطاء املعلومات َّ
المطلب الرابع  :عقد تقديم الخدمات

ال تلجأُ اإلدارة املتعاقدة حال ممارسة نشاطا هتا هبدف خدمة اجلمهور إىل إبرام عقد األشغال وعقد
األولني إىل إبرام عقد آخر هو عقد اخلدمات .
اللَّوازم فقط  ،بل حتتاج أيضا وإىل جانب العقدين َّ
ٍ
َّ
خدمات كثرية للجم هور سواء كانت إدارًة مركزية أو والية أو بلدية أو
تقدم
إن اإلدارة وإن كانت ِّ
جامعة أو مستشفى أو معهد للتكوين املهين وغريها من اإلدارات كثري فإهنا هي األخرى حتتاج قطعا ألن
ختدم يف جانب معني من أوجه النشاط .

()1

ينظر كرمي حلرش  ،املرجع السابق  ،ص 11

()2

ينظر إبراهيم عبد الرشيد نصري  ،إدارة مشروعات التشييد  ،دار النشر للجامعات  ،القاهرة  ، 4010 ،ص19

()3ينظر خالد عبد الفتاح حممد  ،املشكالت العملية يف قانون املناقصات واملزايدات ( ،د.ن)( ،د.ت)  ،ط ،1ص
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ومن هنا تأيت أهية عقد اخلدمات كونه اإلطار القانوين والتَّعاقدي الذي ميكن جهة اإلدارة من
ونظرا ألهية عقد اخلدمات فقد جاء ذكره
االستفادة من خدمة معينة يقدمها الغري مبقابل تلزم بدفعه ً ،

املادة  15من املرسوم الرئاسي 451-10
املادة  1و َّ
الصفقات العمومية يف اجلزائر فذكرته َّ
يف كل قوانني َّ
املادة  1من األمر 80-12
املادة  5من املرسوم الرئاسي  410-04و َّ
ساري املفعول وقبل ذلك ذكرته َّ

املادة  5من املرسوم التنفيذي  151-81ومل يعرفه املقنِّن يف كل هذه
املادة  1من املرسوم  . 111-94و َّ
و َّ
النصوص تاركا هذه املهمة للقضاء اإلداري والفقه(.)1
الفرع األول  :تعريف عقد تقديم الخدمات
عُِّرف عقد تقدمي اخلدمات بأنَّه "اتِّفاق ب ني اإلدارة وشخص آخر طبيعي أو معنوي قصد تقدمي
خدمات حيتاجها املرفق العام يف إدارته وتسيريه"( ، )2أو هو "كل عقد يكون موضوعه إجناز أعمال
()3

خدماتية اليت ال ميكن وصفها بأشغال أو بتوريدات"

 ،وهذا التَّعريف األخري يشبه ما ذكره املقنِّن

املادة  15من مرسوم . 451-10
اجلزائري يف هدف صفقات اخلدمات يف َّ
الفرع الثاني  :خصائص عقد تقديم الخدمات
من خصائص عقد تقدمي اخلدمات م ا ي لي
َّأولا  :الطابع العادي والتكرااي
ٍ
عماالً مؤهلني
فال يتطلَّب عقد اخلدمات
متطورة  ،وال يَشرت ُ
ط َّ
إمكانات معرفية كبرية أو تكنولوجيا ِّ
()4
مؤس ٍ
السهر على تنظيف
تقنيًا وذوي خربات علمية  ،كأن يتعلَّق األمر بالتَّعاقد مع َّ
سة للتنظيف قصد َّ
مرفق عام  ،أو كأن تتعاقد البلدية مع مؤسسة إعالمية إلقامة شبكة نظام لإلعالم اآلل ي وحنو ذلك(.)5

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص 85 -84

()2

حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدارية  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،عنابة  ،اجلزائر  ، 4001 ،ص45

()3

مليكة الصروخ  ،مرجع سابق  ،ص12

()4

ينظر مانع عبد احلفيظ  ،مرجع سابق  ،ص18

()5

ينظر حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدارية  ،مرجع سابق  ،ص45
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ثانياا  :صعوبة تحديد عقد الخدمات
حيث موضوع اخلدمة  ،أو االمتداد العيين للخدمة  ،أو مستويات اخلدمة  ،أو َّ
مدة اخلدمة
َّإما من ُ

()1

لعل ذلك يعود باألساس
 ،األمر الذي انس َحب على ضحالة النصوص القانونية املنظمة هلذا العقد  ،و َّ
ٍ
العامة
إىل أهنا ال تتطلب
عامة مثلما هو احلال بالنِّسبة لعقد األشغال َّ
اعتمادات مالية كبرية كقاعدة َّ

وعقد اللَّوازم ؛ بل َّ
الصفقات العمومية إذا كان
إن هناك خدمات تستفيد منها اإلدارة وال ختضع لقانون َّ
ٍ
اعتمادات مالية كبرية(.)2
موضوع اخلدمة بسيطًا وال يكلِّف جهة اإلدارة

الصفقات املتعلِّقة باخلصوص بأعمال صيانة التَّجهيزات واإلنشاءات و َّ
املعدات وإصالحها ،
ومثاهلا َّ

وأعمال التَّنظيف  ،وحراسة احملالَّت اإلدارية والبستنة(.)3
ثالثـاا  :اختالف عقد الخدمة عن عقد العمل

حيث َّ
وحتت
إن عقد العمل هو "اتِّفاق يُلزم مبقتضاه شخص بوضع نشاطه يف خدمة شخص آخر َ
إشرافه مقاب َل أجر"  ،وبالتَّايل قد يتشابه مع عقد اخلدمات  ،بيد َّ
حيث
أن بينهما فرقًا هاما ؛ فمن ُ

املادة 9من القانون -80
َّ
الشكل عقد العمل ال يُشرتط فيه عنصر الكتابة  ،وهو ما أشارت إليه صراحة َّ

املتمم بقوهلا " تنشأ عالقة العمل ٍ
بعقد
 11املؤرخ يف  41أفريل  ، 1880املتعلق بعالقات العمل املعدَّل و َّ

مكتوب أو غري مكتوب وتقوم هذه العالقة على أيَّة ٍ
ٍ
مبجرد العمل حلساب ُمستخدم ما"  ،بينما
حال َّ
العامة شرط الكتابة فيه الزم ؛ بل هو ركن من أركان العقد  ،هذا
عقد اخلدمات ألنَّه من عقود َّ
الصفقة َّ
من جهة ومن جهة أخرى خيتلف عقد اخلدمات عن عقد العمل يف املوضوع مثل طرق اإلبرام أو قواعد
الرقابة وحنوها(.)4
َّ

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص11

()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص85

()3

ينظر مليكة الصروخ  ،مرجع سابق  ،ص19

()4

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص91
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المبحث الثاني  :التَّوصيف َّ
العامة
الشرعي لعقود َّ
الصفقات َّ
العامة جمموعة من العقود اليت مل تُتناول هبذا املصطلح يف السابق  ،ومبا أنَّنا سنتناول
عقود َّ
الصفقات َّ
ُ

جامعا
توصيفها من منظور شرعي  ،فإنَّنا سننطلق من التَّوصيف القانوين الذي ذكرناه آن ًفا باعتباره ً

املهمة يف هذه العقود األربعة واملميِّزة هلا عن غريها من العقود .
للعناصر َّ

ومن ثَ َّم َّ
العامة يتوقف على صيغة التَّكييف الفقهي هلذا
فإن بيان احلكم َّ
الشرعي لعقود َّ
الصفقات َّ
العقود  ،ويُقصد بالتَّكييف( )1تلك العملية ِّ
الذهنية اليت يُراد من خالهلا حتقيق حكم الشَّرع أو القانون

على الواقع  ،وهذا ما يعين إعطاءُ الفعل املرتكب الوصف املناسب الذي ينطبق عليه من بني كافَّة
()3
()2
أحد
انطبق ُ
األوصاف األخرى  ،أو حتر ُير املسألة وبيا ُن انتمائها إىل األصل املعترب ً
شرعا  ،فإذا ما َ

وحكمه  ،وإذا مل ينطبق كان العقد من
األوصاف املبيَّنة يف العقود سل ًفا على العقد اجلديد أخذ ص َفته
َ
ٍ
الشريعة
خرج
حينئذ خترجيًا آخر يطابق أحكام َّ
فئة العقود املستحدثة اليت مل يرد هلا أصل تُقاس عليه فتُ َّ
ومقاصدها.
ووفق هذين األصلني َّ ،أما ما
لذلك سينكب تكييف هذه العقود  -يف اجلملة  -على هذين النَّظرين َ

كان من التَّفصيالت اليت يَن وء هبا كل عقد -كالشروط واآلثار وأساليب التَّعاقد وحنو ذلك  -فسيأيت
الشرعي ضمن املباحث الالَّحقة .
تكييفها وتصويرها َّ

وعليه يأيت هذا املبحث لتوضيح ذلك يف مطلبني كاآليت

( )1تكييف الشيء يف اللغة معناه

قطعه وجعل له كيفية معلومة  ،وكيفية الشيء حاله وصفت ه

 -ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص902

()2ينظر شحاتة حممد نور عبد اهلادي  ،سلطة التكييف يف القانون اإلجرائي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة (،د.ط)
 ، 1885 ،ص 01
()3

رواس قلعة جي  ،حامد صادق قنييب(معاصر)  ،مرجع سابق  ،ص115
حممد َّ
ينظر َّ
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المطلب األول  :التوصيف الشرعي من خالل إلحاأها بالعقود المشابهة لها
العامة اليت اعتمدها املقنِّن
توصيف
سنتناول يف البداية
الصيغ األربعة لعقود َّ
الصفقات َّ
وتصوير ِّ
َ
َ
اجلزائري على سبيل اإلمجال  ،من حيث حماولةُ تنزيلها على ٍ
الشرعية املعروفة يف باب
عقد من العقود َّ
ُ
الشكل التَّايل
املعامالت الفقهية برابط املشاهبة واملقايسة بينهما  ،على َّ
العامة
الفرع األول  :عقد األشغال َّ
عقد املقاولة املعروف يف القانون
يسمى هذا العقد بعقد األشغال َّ
َّ
العامة وهو يُضارع يف تسميته َ
()1
العامة بعكس اآلخر  ،من هنا يتحتَّم
األول باملرافق َّ
املدين  ،وإن اختل َفا يف املوضوع من حيث تعل ُق َّ
الشرعية من خالل النِّقاط التَّالية
فهم هذا العقد من النَّاحية َّ
ُ

العامة
َّأولا  :تعريف عقد األشغال َّ
العامة باملعن الذي عرفه القانون  ،بيد أنَّه ملا
مل يعط فقهاء َّ
الشريعة املعاصرون تعري ًفا لعقد األشغال َّ

شبيها بعقد املقاولة( )2يف القانون املدين َّ
عامة
عرفه بأنَّه "عقد بني جهة إدارية َّ
فإن البعض منهم َّ
كان ً
عامة  ،تقوم ببناء ع َقار ٍ
حمددةٍ  ،لقاءَ ٍ
مقابل َّ
مدةٍ َّ
ات أو ترميمها أو صيانتها  ،يف َّ
حمد ٍد
ومنشأة َّ
خاصة أو َّ
ُ
 ،يدفع على ن ٍ
جوم "(.)3
ُ
ُ

()1ينظر مفتاح خليفة عبد احلميد  ،إهناء العقد اإلداري  ،دار املطبوعات اجلامعية  ،اإلسكندرية  ، 4002 ،ص
415

( )2عرف جممع الفقه اإلسالمي عقد املقاولة يف القرار رقم  )11/5( 148بأنه

" عقد يتعهد أحد طرفيه مبقتضاه بأن

ادة وهو
يصنع شيئاً أو يؤدي عمالً مقابل بدل يتعهد به الطرف اآلخر  -وهو عقد جائز سواء قدم املقاول العمل وامل َّ
املسمى عند الفقهاء باالستصناع  ،أو قدم املقاول العمل وهو املسمى عند الفقهاء باإلجارة على العمل ".
 ينظر جملس جممع الفقه اإلسالمي  ،قرار رقم  )11/5( 148بشأن عقد املقاولة والتعمري  ،الدورة  ، 11الدوحة 11-11 ،يناير  ، 4005موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ، www.fiqhacademy.org.sa ،تاريخ البحث
4015/01/40
()3

رفيق يونس املصري  ،مرجع سابق  ،ص42
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صادرا عن جهة إدارية  ،بيد َّ
ويُالحظ َّ
أن هذا التَّعريف َّ
أن هذا ال
عد هذا العقد ً
عقدا إداريًا لكونه ً

العقد اإلداري عن غريه .
يكفي َّ
حىت يَمتَح هذا العقد من دائرة البنود والشروط غري املألوفة اليت متيِّز َ

الصفقات
العامة املعروف يف تنظيم َّ
أيضا على هذا التَّعريف  -مبقارنته بعقد األشغال َّ
ويُالحظ ً
شخصا
يفرتق معه يف كون الطَّرف املتعاقد مع اإلدارة ال ينبغي أن يكون إال
العمومية اجلزائري  -أنَّه ُ
ً

ملادة 4
خاصا وليس شخصا عاما غري إداري  ،وهو مامل يتطابق فيه التَّعريف مع مرسوم  451-10يف ا َّ

العامة  ،وعليه يُعتمد التَّكييف.
 ،وأيا ما كان األمر فال حرج من اعتماد التَّعريف القانوين لعقد األشغال َّ
العامة
ثـاني ـاا  :تكييف عقد األشغال َّ
املادة  15من مرسوم َّ 451-10
أن عقد األشغال يرمي إىل " قيام املقاول ببناء أو
جاء يف نص َّ
صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم م ٍ
نشأة أو ُجزء منها".
ُ
أي َّ
حيث
أن َّ
حمل العقد يتمثَّل يف هذه املذكورات  ،وهذا لون من ألوان اإلجارة يف الفقه اإلسالمي ؛ ُ
املتوخاة من هذا العقد ؛ إما منفع َة ع ٍ
السيَّارة مثالً  ،أو منفع َة
يراد من خالهلا متلك املنافع َّ
ني كركوب َّ
()1
عمل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
شرتك( ، )2فإذا ما كان
م
ري
أج
أو
خاص
ر
أجي
من
تكون
قد
األعمال
إجارة
إن
مث
،
كبناء مثالً
ُ َ
مقدم ًة
مقدمةً من املستصنع فهذه إجارة  ،وإذا كانت َّ
نع شيء  ،وكانت َّ
املادة َّ
املادة َّ
موضوعُ العمل ُ
صَ
الصانع فهو استصناع( .)3وعلى أساس ذلك يكون
من َّ

()1ينظر أمحد حممد عساف  ،األحكام الفقهية يف املذاهب اإلسالمية األربعة  ،دار إحياء العلوم  ،بريوت  ،ط، 5
)121/4( ، 1899

( )2قال ابن قدامة "واألجري على ضربني خاص ،ومشرتك ،فاخلاص هو الذي يقع العقد عليه يف مدة معلومة،
يستحق املستأجر نفعه يف مجيعها ،كرجل استؤجر خلدمة ،أو عمل يف بناء أو خياطة ،مسي خاصا الختصاص املستأجر
بنفعه يف تلك املدة دون سائر الناس .واملشرتك الذي يقع العقد معه على عمل معني ،كخياطة ثوب ،وبناء حائط،
مسي مشرتكا ألنه يتقبل أعماال الثنني وثالثة وأكثر يف وقت واحد".
 ينظر ابن قدامة  ،أبو حممد موفق الدين  ،املغين  ،مكتبة القاهرة )599/1( ، 1819 ،( )3وإَّنا قلنا استصناعا ومل نقل مقاولة ألن التخريج مداره على إحلاق عقود الصفقات العامة بالعقود الشبيهة هبا يف
الفقه اإلسالمي.
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العامة
-1عقد اإلجااة وعالأته بعقد األشغال َّ
العامة يف النِّقاط التَّالية
تربز عالقة عقد اإلجارة بعقد األشغال َّ
تعريف عقد اإلجااة

أ-

عرف عقد اإلجارة لغة واصطالحا كاآليت
يُ َّ

 في اللغة :

اإلجارة من األجر وهو الثَّواب  ،واألُجرة الكراء  ،وآجره َّ
الد َار أكراها(.)1
 في الصطالح :
عرفها األحناف َّ
بأهنا "عقد
ال تكاد خترج تعريفات الفقهاء لإلجارة عن مفهوم متليك املنافع ؛ فقد َّ
()2
عقد معاوضة على متليك ٍ
وعرفها املالكية َّ
ٍ
منفعة بعوض"(،)3
على املنافع
بعوض هو مال " َّ ،
بأهنا " ُ

ٍ
مقصودة َمعلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم"( ،)4وعند احلنابلة
وعند َّ
الشافعية هي "عقد منفعة ُ
هي "عقد على منفعة مباحة معلومة من ٍ
عني معيَّنة أو موصوفة يف ِّ
مد ًة معلومةً أو ٍ
الذ َّمة َّ
عمل معلوم

()5
اقعا من مثل بيعني على ع ٍ
ني ملنفعة مباحة
بعوض معلوم"  ،وعند َّ
الزيدية هي "عقد بإجياب وقَبول و ً
()6
ٍ
َّ
معلومة بعوض معلوم"( ،)7وعند
متليك منفعة
مد ًة معيَّن ًة بأجرة معيَّ ٍنة "  ،وعند اإلمامية هي " ُ
()1
()2

ينظر الرازي  ،خمتار الصحاح  ،مرجع سابق  ،ص40
السرخسي  ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس الدين  ،املبسوط  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط)21/11( ، 1

( )3الدردير  ،أمحد بن أمحد أبو الربكات  ،الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  ،دار املعارف ،
القاهرة )1/1( ، 1891 ،

( )4الشربيين  ،مشس الدين حممد بن اخلطيب  ،مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  ،اعتناء حممد خليل العيتاين  ،دار
املعرفة  ،بريوت  ،ط)142/4( ، 1882 ، 1
()5

النجدي  ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع  ،ط1589 ، 1ه )485/1( ،

()6

الصنعاين  ،أمحد بن القاسم العنسي  ،التاج املذهب ألحكام املذهب  ،دار احلكمة اليمانية  ،صنعاء ، 1885 ،

()19/5

()7احللي  ،أبو القاسم جنم الدين جعفر  ،املختصر النافع يف فقه اإلمامية  ،دار األضواء  ،بريوت  ،ط، 1891 ، 5
ص121
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()1
كل شيء له منفعة
اإلباضية هي "بَ َدل مال أو عناء َبعناء"  ،وعند الظَّاهرية "اإلجارةُ جائزة يف ِّ
كل ما ال حيل بيعه إباحةَ
بيعا وهي جائزة يف ِّ
اجر ليُنتفع به وال يُستهلك عينه ( ، )...واإلجارة ليست ً
فيؤ َ

املؤجر َّ
احلر والكلب مع أنه أُمجع على جواز
انتفاع فقط َّ
ٍ
بالشيء َّ
بيعا ملا أُجيز إجارة ِّ
،ألهنا لو كانت ً
إجارهتما"(. )2
ظ على هذه التَّعريفات َّأهنا جاءت َّ
منافع
واملالح ُ
لتدل على ماهية اإلجارة بكوهنا ً
عقدا يقع على َ
غامضا إىل حد
مقابل عوض مايل  ،وقد أتت يف أغلبها واضحةً ما خال تعريف اإلباضية فإنَّه قد جاء
ً

()3
فملخص مفهوم
"عناء" ،وقد فُ ِّسرت على َّأهنا احلالل  ،وهذا قصور يف التَّعريف  ،إذن َّ
ما يف كلمة َ

اإلجارة أهنا عقد من عقود املعاوضات اليت يراد منها متلك منفعة ما.
ب-

حكم عقد اإلجااة

األول( ، )4ألدلة كثرية منها قوله
عقد اإلجارة مشروع وجائز عند مجيع فقهاء األمصار و َّ
الصدر َّ
ال إِنِّي أُ ِاي ُد أَ ْ أ ِ
تعاىل ﴿ أَ َ
ْج َرنِي ثَ َمانِ َي ِح َجج ۚ فَِإ ْ
ُنك َح َ
ك إِ ْح َدى ابْـنَتَ َّي َهاتَـ ْي ِن َعلَ ٰى أَ تَأ ُ
ك ۚ ستَ ِج ُدنِي إِ َشاء اللَّـهُ ِمن َّ ِ ِ
ت َع ْشرا فَ ِمن ِع ِ
ين
ند َك ۚ َوَما أُ ِاي ُد أَ ْ أَ ُش َّق َعلَْي َ
َ
أَتْ َم ْم َ ا ْ
الصالح َ
َ
َ
واُه َّن ۚ َوأْتَ ِم ُروا بَـ ْيـنَ ُكم
﴿[ ﴾٩٢القصص  ، ]42وقوله تعاىل ﴿ فَِإ ْ أ َْا َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
بِم ْعروف ۚ وإِ تَـعاسرتُم فَستُـر ِ
ث
ض ُع لَهُ أُ ْخ َر ٰى ﴿[ ﴾٦الطالق  . ]1ومنها قوله َ « ما بَـ َع َ
َ َ َْ ْ َ ْ
َ ُ

()1

أطفيش  ،حممد بن يوسف  ،شرح كتاب النيل وشفاء العليل  ،دار الفتح  ،بريوت  ،ط)10/10( ، 1824 ، 4

( )2ابن حزم  ،أبو حممد علي بن أمحد  ،احمللى باآلثار  ،حتقيق عبد الغفار سليمان البنداري  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط)5/2( ، 4005 ، 1
()3

()4

ينظر أطفيش  ،حممد بن يوسف  ،مرجع سابق )10/10( ،
ابن رشد احلفيد  ،حممد بن أمحد أبو الوليد  ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط، 1898 ، 1

()518/4
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ط ِألَ ْه ِل
ت ؟ ف َق َ
اها َعلَى أَـ َرااي َ
ال  « :نَـ َع ْم ُ ،ك ْن ُ
ص َحابُه  :وأنْ َ
ت ْأا َع َ
اهللُ نبيَا إَِّل َا َعى الغَنَ َم »  ،ف َقال أَ ْ

الدرهم(.)2
الدينار أو ِّ
َم َّكةَ »( ،)1ويف احلديث مشروعية اإلجارة  ،وذكر األجرة بالقرياط وهو جزء من ِّ

السائب( ، )3قال دخلنا على عبد اهلل بن
ويُستدل ملشروعية اإلجارة كذلك مبا ورد عن عبد اهلل بن َّ
ِ
معقل فسألناه عن املزارعة ،فقال زعم ثابت َّ
اج َرةِ ،
أن رسول اهلل َ « نهى َع ِن الـ ُم َز َاا َعة َ ،وأَ َم َر بالـ ُمـ َؤ َ
س َبها» (.)4
َوأَ َ
ال :لَ بَأْ َ
()5

وهذا احلديث يدل على مشروعية اإلجارة  ،حيث نقل النووي

(( فيه دليل على جواز كراء

األرض ))(.)6
ت-أاكا عقد اإلجااة
بناءً على اختالف الفقهاء يف حتديد الركن من غريه –كما سبق-اختلفوا يف أركان اإلجارة ؛ إذ تنعقد

باإلجياب والقبول بلفظ اإلجارة أو الكراء عند األحناف  ،أضاف اجلمهور إىل ذلك العاقدان واملنفعة
واألجرة (. )7
()1

أخرجه البخاري  ،كتاب اإلجارة  ،باب رعي الغنم على قراريط  ،رقم 4414

()2

ابن حجر العسقالين  ،مرجع سابق )111/1( ،

( )3عبد اهلل بن السائب بن صيفي املخزومي القرشي  ،أخذ عنه أهل مكة  ،وقرأ عليه جماهد وغريه من أهل مكة ،
وكان شريك النيب  يف اجلاهلية .
 ينظر ابن األثري عز الدين  ،مرجع سابق  ،ص121()4
()5

أخرجه مسلم  ،كتاب البيوع  ،باب يف املزارعة واملؤاجرة  ،رقم 1118

حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري بن حسن النووي الشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم ،ولد سنة151ه

بنوى  ،برع يف خمتلف العلوم  ،وبارك اهلل له يف العمر اليسري  ،فصنَّف مصنفات كثرية شهرية منها شرح مسلم واألذكار
ورياض الصاحلني وغريها  .تويف سنة 121ه
حممد
 ينظر السبكي  ،تاج الدِّين أبو نصر عبد الوهاب بن علي ،طبقات الشافعية الكربى  ،حتقيق عبد الفتاح َّحممد الطناحي  ،دار إحياء الكتب العربية  ،القاهرة  ،مصر  ،ط)100-581/9( ،1811 ، 1
احللو وحممود َّ
()6
النووي  ،حيىي بن شرف  ،صحيح مسلم بشرح النووي  ،دار الكتاب العريب ،بريوت )189/10( ،
()7

أمحد حممد عساف  ،مرجع سابق )129/4( ،
74

لزم بالعقد وال جتوز إالَّ بأجل(.)1
و اإلجارة من العقود الالَّزمة للطَّرفني تَ ُ
العامة
ث -عالأة عقد اإلجااة بعقد األشغال َّ
العامة املشاهبةُ من حيث َّ
إن كال منهما عقد على منفعة
والعالقة بني عقد اإلجارة وعقد األشغال َّ
ٍ
أجريا خاصا ال يشتغل إالَّ حلساب جهة واحدة
أشخاص وهو َّ
املسمى بإجارة األشخاص  ،وقد يكون ً

ٍ
مصلحة إدارية واحدة ال َّ
أجريا مشرتًكا
كما هو احلال يف املقاول الذي يشتغل مع
يتعداها  ،أو يكون ً
كما هو احلال يف املقاول الذي يشتغل حلساب جهات إدار ٍية َّ
عدة ويف كال األمرين جتوز هذه اإلجارة .
ومادام احلال كذلك وكان موضوع اإلجارة واملقاولة مباحاً  ،والعمل واألجرة معلومني  ،فال حرج يف
هذه العقد.
أن املفارقة بينهما َّ
غري َّ
العامة يف املفهوم القانوين يقوم فيه املتعامل املتعاقد بإجناز
أن عقد األشغال َّ
املشروع مع تقدمي املو ِّاد والعمل مجيعا منه  ،أما اإلجارة فهي بدون أن يلتزم األجري بتقدمي مواد العمل .
نتعرف على
فمن هذه اجلهة مل يناسب تكييف عقد األشغال َّ
العامة بعقد اإلجارة  ،لذلك حيسن أن َّ

ٍ
تكييف آخر كما يف النقطة املوالية .

العامة
-4عقد الستصناع وعالأته بعقد األشغال َّ
العامة بعقد االستصناع كمايلي
تتحدد عالقة عقد األشغال َّ
أ-

تعريف عقد الستصناع

يُعرف عقد االستصناع لغة واصطالحا على النَّحو التَّايل

( )1ابن يونس  ،حممد بن عبد اهلل التميمي الصقلي  ،اجلامع ملسائل املدونة  ،إعداد عبد اهلل بن صاحل الزير  ،دار الفكر
 ،بريوت  ،ط)524/11( ، 4015 ، 1
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 في اللغة :
الشيء أي عمله  ،واستصنع فالنا كذا طلب منه أن يصنع له(.)1
كلمةُ االستصناع أصلها صنَع َّ
 في الصطالح :
بالدرجة األوىل  ،أما بقية املذاهب فلم يُنقل عنهم هذا املصطلح إالَّ
عقد االستصناع مصطلح َحنفي َّ
ٍ
كداللة اصطالحية عليه يف أبواب متفرقة من كتبهم كما يف
من باب الوضع اللغوي  ،أو ما ذُكر ضمنًا
عقدا مستقال كما فعل احلنفية َّ ،
السلم .
وإَّنا أدرجوه حتت مظلَّة عقد َّ
باب َّ
السلَم مثالً  ،فلم جيعلوه ً

السلف  ،ونُقلت عنهم
السلم أو َّ
لذلك سنكتفي مبا أشار إليه املالكية حني تناولوه ضمن أبواب َّ
()2
قول ٍ
الرجل يستصنع طَستًا أو
عبارات تَشي هبذا الغرض  ،فقد قال اإلمام ُسحنون
((ما ُ
مالك يف َّ
وجعل
ضرب للسلعة اليت استعملها أجالً ً
مقما أو قُلنسوة ()...قال أرى يف هذا أنه إذا َ
بعيدا َ
تَوًرا أو قُ ً
ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة وليس من شيء بعينه يَريبه إيَّاه يعمله منه ومل يشرتط أن

يعمله رجل بعينه َّ ،
وقدم رأس املال أو دفع رأس املال بعد يوم أو يومني ومل يَضرب لرأس املال أجالً ،
السلَف جائز ))(.)3
فهذا َّ

()1
()2

ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص141

أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي  ،ولقب سحنون باسم طائر حديد البصر باملغرب

يسمونه سحنونا حلدة ذهنه وذكائه  ،ولد سنة  110ه  ،ومسع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغريهم  .تويف سنة
410ه .
 -ينظر ابن فرحون  ،الديباج املذهب  ،مرجع سابق )10-50/4( ،

الزمان  ،حتقيق إحسان عباس  ،دار
 ينظر ابن خلِّكان  ،أبو العباس مشس الدِّين  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء َّصادر  ،بريوت  ،لبنان ( ،د.ط) )194-190/5( ،1881 ،
()3
مالك بن أنس  ،املدونة  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط)120/5( ، 1881 ، 1
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ونقل الد ُسوقي َّ
السرج َسلَم  ،سواء كان الصانع املعقود معه دائم العمل أم
السيف و َّ
أن ((استصناع َّ

سرجا صفته كذا بدينار  ،فال َّ
بد من تعجيل رأس املال
ال  ،كأن تقول إلنسان اصنع يل سيفا  ،أو ً
وضرب األجل  ،وأن ال يعني العامل وال املعمول منه ))(.)1

أي شيء مما
السلَم وأجازوا استصناع ِّ
إذن هذا صنيع املالكية مع االستصناع حني جعلوه من ضروب َّ
الشافعية واحلنابلة فال يكادان خيتلفان إال يف القليل من الفروع التَّطبيقية ،
يعمل الناس يف أسواقهم  ،أما َّ
عقدا مستقال وإن خالفوا املالكية يف كونه ال يكون إال
أيضا أشاروا إليه يف باب َّ
السلَم ومل جيعلوه ً
وهم ً

أجناسا مقصود ًة ال تتميَّز(.)2
من جنس واحد فقط ال ما مجع
ً

الصنائع بقوله (( َّأما صورة
عرفه صاحب بدائع َّ
من هنا فاالستصناع مصطلح حنفي  ،وقد َّ
صفار أو غريها  -اعمل يل ُخفا  ،أو آنيةً
االستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع  -من خفاف أو ُ

من أدمي أو حناس  ،من عندك بثمن كذا  ،ويبني نوع ما يعمل وقدره وصفته  ،فيقول الصانع نعم .

وأما معناه فقد اختلف املشايخ فيه  ،قال بعضهم هو ُمواعدة وليس ببيع  ،وقال بعضهم هو بيع

الصحيح ؛ بدليل َّ
حمم ًدا رمحه اهلل ذكر يف جوازه القياس
 ،لكن للمشرتي فيه خيار  ،وهو َّ
أن َّ
واالستحسان  ،وذلك ال يكون يف الع َدات  ،وكذا أثبت فيه خيار الرؤية  ،وأنه خيتص بالبَياعات  ،وكذا
جيري فيه التقاضي  ،وإَّنا يتقاضى فيه الواجب  -ال املوعود  -مث اختلفت عباراهتم عن هذا النَّوع من

البيع .
الذ َّمة  ،وقال بعضهم هو عقد على مبيع يف ِّ
قال بعضهم هو عقد على مبي ٍع يف ِّ
الذ َّمة ُشرط فيه
العمل .
وجه القول األول َّ
الصانع لو أحضر عينًا  ،كان عملها قبل العقد  ،ورضي به املستصنع ؛ جلاز ،
أن َّ
ولو كان شرط العمل من نفس العقد ؛ ملا جاز ؛ َّ
الشرط يقع على عمل يف املستقبل  -ال يف
ألن َّ

الصحيح هو القول األخري ؛ َّ
ألن االستصناع طلب الصنع  ،فما مل يُشرتط فيه العمل ال
املاضي  -و َّ
()1

سوقي  ،مرجع سابق )412/5( ،
الد ُ

()2ينظر علي أمحد السالوس  ،فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعاصر دراسة يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون  ،دار
الثقافة  ،الدوحة  ،ط ، 4009 ، 2ص181
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وألن العقد على مبيع يف ِّ
استصناعا ؛ فكان مأخ ُذ االسم دليالً عليه ؛ َّ
يسمى َسلَ ًما  ،وهذا
يكون
الذ َّمة َّ
ً
الصانع بع ٍ
ني
استصناعا  ،و
سمى
دليل اختالف املعاين يف األصل و َّأما إذا أتى َّ
العقد يُ َّ
ُ
ً
اختالف األسامي ُ
ٍ
صنعها قبل العقد  ،ورضي به املستصنع ؛ َّ
آخر  ،وهو التَّعاطي
فإَّنا جاز ال بالعقد َّ
األول  ،بل بعقد َ
َ
برتاضيهما ))(.)1
وأيا ما كان َّ
معا  ،وبذلك فهو ميتاز عن عقد
فإن عقد االستصناع عقد
ٌّ
مستقل حمله العمل والعني ً
السلم الذي حمله
البيع الذي حمله العني فقط  ،وعن عقد اإلجارة اليت حملها العمل فقط  ،وعن عقد َّ
العني املوصوفة يف ِّ
الذ َّمة(.)2

ب-حكم عقد الستصناع
عامة األحناف استحسانًا(. )3ملا ثبت عندهم من(( اإلمجاع الثَّابت بالتَّعامل
عقد االستصناع أجازه َّ
ُ

َّ ،
تصناع فيما فيه تعامل من غري نكري))( ، )4ومل خيالف يف هذا
فإن النَّاس يف سائر األعصار تعارفوا االس َ

إالَّ اإلمام ُزف ر(. )5

( )1الكاساين  ،أبو بكر بن مسعود عالء الدِّين  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،حتقيق علي حممد معوض  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط )91/1( ، 4005 ،
()2ينظر ناصر أمحد إبراهيم النشوى  ،عقد االستصناع التكييف الشرعي والقانوين  ،دار الفكر اجلامعي  ،االسكندرية
 ،ط ، 4002 ، 1ص109
()3

االستحسان هو " ترك القياس واألخذ مبا هو أرفق للناس  ،وهو اسم لدليل من األدلة األربعة يعارض القياس

اجللي ويعمل به إذا كان أقوى منه  ،ومسوه بذلك ألنه يف األغلب يكون أقوى من القياس اجللي فيكون قياس
ِ ِ َّ ِ
سنَهُ ۚ ﴿[ ﴾٨١الزمر ." ]19
ين يَ ْستَ ِمعُو َ الْ َق ْو َل فَـيَتَّبِ ُعو َ أ ْ
مستحسنا  ،قال تعاىل ﴿ فَـبَش ِّْر عبَاد الذ َ
َح َ
 ينظر اجملددي الربكيت  ،املفيت السيد حممد عميم اإلحسان  ،التعريفات الفقهية  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،ط ، 4005 ، 1ص41
()4

ابن اهلمام احلنفي  ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي  ،شرح فتح القدير  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت

ن ط)109/2( ، 4005 ، 1

( )5زفر بن اهلذيل العنربي  ،ولد سنة 110ه أحد تالمذة اإلمام أيب حنيفة  ،ومن أكثرهم فقها وعلما  ،قال عنه أبو
حنيفة "أقيس أصحايب"  ،تويف بالبصرة سنة 119ه .
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()1
َّ
بيع املعدوم  ،واختلفوا يف كونه ُمواعد ًة أو ُمعاقدة ،
وإَّنا خالف زفر مذهبه من باب القياس ألنَّه ُ
()2

األصح أنَّه ُمعاقدة َّ
قياسا واستحسانًا  ،وللمشرتي فيه خيار الرؤية
لكن
َّ
و َّ
ألن فيه ً
تتحقق هنا َّ
املعدوم ال َّ
وقت التعاقد(.)3
ألن َّ
حمل العقد يف االستصناع موجود َ

 ،غري َّ
أن مسألةَ

العامة
ت  -عالأة الستصناع بعقد األشغال َّ
العامة وعقد االستصناع هو َّ
فرتض
ووجهُ َّ
الشبَه بني عقد األشغال َّ
أن كال منهما عقد على أم ٍر ُم َ
معدوما عند التَّعاقد  ،حيث َّ
الصا نع يلتزم بصناعته يف املستقبل ،وهذا يتحقق يف عقود
فيه أن يكون
إن َّ
ً
العامة  ،كما َّ
وقدرا ،
األشغال َّ
أن الثَّمن ال جيب تعجيلُه يف االستصناع  ،وإَّنا جتب معلوميتُه ً
نوعا ً
العامة كذلك.
قسطًا  ،وهذا واقع يف عقد األشغال َّ
معجالً أو َّ
فيمكن أن يكون َّ
مؤجالً كله أو ُم َّ

العامة  ،وال سيَّما و َّ
أن قرينَه يف
وبناءً عليه فإنَّه ميكن أن تطبَّق أحكام االستصناع على عقود األشغال َّ

الش ِّق املدين وهو عقد املقاولة ُكيِّف – يف األرجح -على أساس االستصناع  ،و(( املقاولة يف القانون
ِّ
الشريعة االسالمية االستصناع وإجارة االعمال  ،وتلك
تشمل نوعني من املعاملة يف َّ
الوضعي ُ
مشاحة فيه كما َّقرر
اصطالحات اصطلح عليها كلٌّ من الفقهني اإلسالمي والوضعي  ،واالصطالح ال
َّ

ذلك العلماء  ،هذا باإلضافة إىل َّ
أن حتديد الفقه اإلسالمي أدق وأضبط من التَّحديد الوارد يف القانون

طبيعته العقدية ))(.)4
الوضعي  ،إذ العموم الوارد يف القانون الوضعي يُفقد
َ
االستصناع َ

حممد احلنفي  ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  ،حتقيق عبد
حممد أبو َّ
 ينظر ابن أيب الوفاء  ،عبد القادر بن َّحممد احللو  ،هجر للطباعة والنشر  ،اجليزة  ،مصر ،ط ، 1885 ، 4ص409-402
الفتاح َّ
( )1القياس هو " تقدير الفرع باألصل يف احلكم والعلة ".
 -ينظر اجملددي الربكيت  ،مرجع سابق  ،ص128

()2ينظر املوصلي  ،عبد اهلل بن حممود  ،االختيار لتعليل املختار  ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون  ،دار الرسالة
العاملية  ،دمشق  ،ط)81/4( ، 4008 ، 1
()3
()4

ينظر ناصر أمحد إبراهيم النشوى  ،مرجع سابق  ،ص111
ناصر أمحد إبراهيم النشوى  ،مرجع سابق  ،ص599
79

العامة
 -5التَّخريج المناسب لعقد األشغال َّ
املادة  15من مرسوم
العامة املشار إليه آنفا يف َّ
بناءً على ما سبق وبالنَّظر إىل تعريف عقد األشغال َّ
املتمم  ،حني تَعمد املصلحة املتعاقدة إىل التَّعاقد مع ٍ
مقاول  -رست عليه املناقصة
 451-10املعدَّل و َّ
 من أجل ٍٍ
معني ،
بناء أو
صيانة أو ترمي ٍم أو هدم ُمنشأة عمومية يف فرتة زمنية معينة  ،لقاءَ أج ٍر َّ
ستلزمها عملية األشغال ،
حينذاك يعمد املقاول إىل الشروع يف اإلجناز مت ِّ
ذر ًعا بعمله وما عنده من مو َّاد تَ ُ
ٍ
كم َّ
قدم نقدي ضمن
وال يكون من اجلهة اإلدارية إالَّ أجره آخذةً بعني ال ُحسبان إمكانيةَ دفع تسبيق مايل ُ
الصفقة .
التَّسوية النهائية  ،ويكون هذا قبل البدء بإجناز َّ

معا  ،أو تقدمي العمل فقط َّ
فإن تكيي َفه يَقبس
وعلى أساس أنَّه يتم يف هذا العقد تقدمي املواد والعمل ً

من مشكاة عقدين شرعيني ؛ إما عقد إجارة  ،أو عقد استصناع كما سبق ِّ
الذكر .

العامة كما رمسه املقنِّن اجلزائري  ،وكما جيري يف الواقع؛ إذ يتم فيه
غري أنَّه بالتأمل يف عقد األشغال َّ
تقدمي مواد اإلجناز من ٍ
آالت وسل ٍع وحنوها  ،والعمل املتمثل يف البناء واحلفر والطالء من طرف العمال
يقدمهما املقاول وال تقدم له املصلحة املتعاقدة إال األرضي َة اليت سيقوم عليها
وحنو ذلك  ،هذا األمران ِّ

ناهيك عن َّ
أن املقاول ال يستحق التَّسبيق املايل إال بعد عملية التَّسييج يف حدود األرض اليت
املشروع ،
َ
ٍ
ٍ
ٍ
وخشب وحنوها داخل السياج  ،ومع
وحديد
إمسنت
يقام عليها املشروع  ،وبعد وضع مواد البناء من
حينذاك وبعد معاينة اللَّجنة املختصة تفرتض له تسبي ًقا ُجزافيًا ال جياوز
إثبات ذلك بفواتري شرائها.
َ
األويل للصفقة  ،مع األخذ يف االعتبار أن املقاول قد ال يأخذ هذه التسبيقات أو رَّمبا
السعر َّ
 %11من ِّ
يتعرض لتقيي ٍم غري عادل يف نسبة التَّسبيق أو حنو ذلك من اإلجراءات البريوقراطية.
َّ

وبناءً على ما سبق َّ
شرعا ،
فإن عقد األشغال َّ
العامة –إمجاال-يأخ ُذ صيغةَ عقد االستصناع املعروف ً

وقد سلَف ِّ
الذكر َّ
أن عقد االستصناع عقد مشروع شريطةَ معلومية الثَّمن سواء عُ ِّجل أو تَّ تأجيلُه أو
تَقسيطُه  ،وقد صدر بشأن عقد االستصناع رقم  )2/5( 11من جممع الفقه اإلسالمي جاء فيه

(( َّأوالً َّ
إن عقد االستصناع وهو عقد وارد على العمل والعني يف ال ِّذ َّمة – ُملزم للطَّرفني إذا توافرت فيه
األركان والشروط.
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بيا ُن جنس املستصنَع ونوعه وقدره وأوصافه

ثانياً يُشرتط يف عقد االستتصناع ما يلي أ.
املطلوبة ب .أن ُحي َّدد فيه األجل

ثالثاً جيوز يف عقد االستصناع تأجيل الثَّمن كلِّه أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال َّ
حمددة .
يتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائياً مبقتضى ما اتَّفق عليه العاقد ما مل تكن هناك
رابعاً جيوز أن َّ

ظروف قاهرة))(.)1

وعليه َّ
العامة -خترجيًا على عقد االستصناع -أنَّه مشروع  ،غري أنَّه
فإن احلكم َّ
الشرعي لعقد األشغال َّ

تعكري صفو هذا التخريج
قد تَعرتض هذا التَّ َ
كييف ُ
بعض االعرتاضات وااللتباسات اليت من شأهنا ُ

العتراض األول َّ :
السلَم ال َّ
بد فيه من تعجيل الثمن أو
عقد َسلَم  ،و َّ
أن هذا العقد هو يف حقيقته ُ
العامة يتم تسليم ٍ
جزء من املبلغ وقد ال يُسلَّم فيكون العقد
املثمن  ،ويف األشغال َّ
رأس املال كامالً قبل َّ
باطالً هلذا الغرر .
ويُجاب على هذا َّ
السلَم وبني عقد االستصناع يتمثل يف وجوب
أن هناك فرقًا جوهريًا بني عقد َّ
املثمن يف جملس العقد  ،خبالف عقد االستصناع إذ ال يُشرتط
السلَم  ،وتأجيل َّ
تسليم رأس املال يف عقد َّ

فيه ذلك  ،ولذلك افرتض املقنِّن اجلزائري يف مرسوم  451-10يف دفع التَّسبيقات احتماليةَ وإمكانية
املادة  " 25ال ي رتتَّب ع لى دفع م ا ي ح تم ل من تس ب ي ٍ
قات و/
وقوعها ال َّأهنا واجبة  ،وعلى ذلك جاءت َّ
ُ
أو دفع ع لى احل س اب أي أث ٍر من ش أنه أن ي خ ِّفف م س ؤول ي ة امل ت ع امل امل ت ع اق د من ح يث ال تَّ ن ف ي ذ
ال ك امل وامل ط ابق والويف للخدمات املتعاقد عليها  .وب ه ذه ال ص ف ة ف إن ه ذه ال دف ع ات ال ت م ثِّل ت س دي ًدا
املادة  " 28ميكن أن ي دفع ال تَّ س ب يق اجل زاف ي م رة واحدة ك ما مي كن أن يدفع يف ع َّدة
هنائيًا" ،وجاءت َّ

الصفقة على تعاقبها الزمين"  .وهذه النصوص دالَّة على َّ
العامة
أقس اط تنص َّ
أن األجرة يف عقد األشغال َّ
ليست واجبةَ َّ
الصفقة.
الدفع قبل تسلم موضوع َّ
()1

جملس جممع الفقه اإلسالمي  ،قرار رقم  )2/5( 11بشأن عقد املقاولة والتعمري  ،الدورة  ، 1جدة  11-08 ،ماي
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عقد بي ٍع ٍ
العتراض الثاني َّ :
املثمن ،
ألجل الذي يُفرتض فيه
تأجيل الثَّمن وتعجيل َّ
أن هذا العقد هو ُ
ُ

عجل بعض الثَّمن  ،غري َّ
أن
إجنازه  ،وقد يُ َّ
ويف عقد األشغال َّ
العامة يتم تأجيل َّ
املثمن وهو املشروع املراد ُ
ٍ
ٍ
ٍ
موصوف يف ِّ
الفرق بينهما يتمثَّل يف َّ
وقت العقد
معدوم
أن عقد االستصناع يُعقد على
الذ َّمة غري موجود َ
 ،بينما عقد البيع ألجل ال يكون إىل على عني موجودة فال شبَه بينهما إذ اجلهة َّ
منفكة بني صفة

العقدين ؛ ذلك َّ
وجود
أن عقد البيع باألجل على موجود وعقد االستصناع عقد على غري موجود  ،فال َ
لشبَ ٍه بينهما .
العامة هو عقد استصناع  ،و َّ
رشح من سابق التَّكييفات َّ
أن
أن عقد األشغال َّ
ويف األخري الذي يَ ُ
النيب  اصطَنَ َع خاَمتًَا من ٍ
خترجيه الفقهي يقرتب منه  ،وقد ثبت يف صحيح البخاري َّ
ذهب ،
أن َّ

ٍ
نرب  ،فَ َحم َد اهللَ وأث َن
وجعل فَ َّ
اتيم من ذهب َ ،فرق َي امل َ
الناس خو َ
صهُ يف بَطن َكفِّه إذا لَب َسهُ  ،فاصطَنَع ُ
الناس(. )1
عليه فقال « إني ُ
كنت ْ
اصطَنَـ ْعتُهُ  ،وإني ل ألْبَ ُ
سه فَـنَبَ َذءُ » فَنَبَ َذ ُ
شرعا َّأما ما فعله 
وحمل َّ
الشاهد هنا االستصناع وليس حكم التَّختم بالذهب  ،فذلك ممنوع ً
متأخرا))( ، )2ومعلوم أنَّه  مل يكن صانعاً حىت يصنع اخلات بنفسه ومل
ف ((لُبسه كان َّأوالً  ،وجتنبه كان ً

نسميَها إجارة َّ
فدل ذلك على جواز هذا العقد .
الصانع َّ
مادة َّ
يثبت أنه أعطى َّ
الصنعة من عنده حىت ِّ

نص شرعي جييزه فالعرف ٍ
كاف للقول جبوازه  ،ومن القواعد
يُضاف إىل ذلك حىت ولو مل يكن هناك ٌّ

مدار كثري من أبواب الفقه والسيَّما املعامالت  ،قاعدة " العادة
الكربى يف هذا اجملال وعليها ُ
حكمة"( ، )3وبناء أيضا على جوازية استحداث ٍ
مُ َّ
عقود جديدةٍ كما سيأيت يف املطلب الثَّاين من هذا
ً
املبحث.

()1

أخرجه البخاري  ،كتاب اللباس  ،باب من جعل فص اخلات يف بطن كفه  ،رقم 1921

()2

ابن دقيق العيد  ،تقي الدين  ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  ،حتقيق أمحد حممد شاكر  ،مكتبة السنة ،

ط ، 1881 ، 1القاهرة  ،ص194
()3

علي حيدر  ،مرجع سابق - ، )11/1( ،ينظر أيضا عطية عدالن  ،مرجع سابق  ،ص14
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الفرع الثاني  :عقد اأتناء اللَّوازم
ٍ
حسن الوقوف عند النِّقاط التَّالية
لفهم هذا العقد ووضع توصيف شرعي مناسب له يَ ُ
َّأولا  :تعريف عقد اأتناء اللَّوازم
العامة الذي مل يضع له الفقه اإلسالمي املعاصر تعري ًفا َّ ،
فإن عقد اقتناء
على عكس عقد األشغال َّ

()1
ويسمى أيضا بعقد االسترياد( ، )2وال فرق بينهما  ،هذا العقد
أيضا عقد التَّوريد َّ ،
اللَّوازم الذي َّ
يسمى ً

قد ُوضعت له مجلة من التَّعريفات من ُلدن بعض الفقهاء املعاصرين  ،ومن هذه التعريفات

-0عقد اأتناء اللَّوازم هو "عبارة عن اتِّ ٍ
فاقية بني اجلهة املشرتية واجلهة البائعة  ،على َّ
أن اجلهة
سلعا أو مواد َّ
حمدد َة األصناف يف تواريخ مستقلَّة معيَّنة لقاءَ مث ٍن معلوم
البائعة ِّ
تورد إىل اجلهة املشرتية ً
متَّفق عليه بني الطَّرفني"(. )3
تضمن إشارًة إىل َّ
بيعا ملواد وسلع َّ
حمددة ومعيَّنة
الحظ على هذا التَّعريف أنَّه َّ
أن هذا العقد يكون ً
ويُ َ
أن البيع يقع على أشياء موصوفة يف ِّ
 ،بيد أنَّه مل يُشر إىل َّ
املورد له وهو اإلدارة إال بعض
الذ َّمة ال يرى َّ
عمم هذا العقد فقد يكون إداريًا وقد
شرتى  ،يُضاف إىل ذلك أنه َّ
الوحدات الدالَّة على ال ُم َ
العيِّنات و َ
يكون مدنيًا ؛ غري َّ
أن ما يعنينا هنا هو جانبه اإلداري ال املدين .
خاصة على توريد أصناف َّ
حمددة
ومنشأة َّ
-0عقد اأتناء اللَّوازم هو "عقد بني جهة إدارية َّ
عامة ُ

معني يُدفع على جنوم "(.)4
يخ معيَّنة لقاء مثن َّ
األوصاف يف توار َ

( )1كما يف أمر  ، 80-12ويف مرسوم  ، 410-04حيث مسي يف كليهما بعقد التوريد .
()2ينظر مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعاصرة  ،املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة  ،جامعة اإلمام حممد
بن سعود  ،السعودية  ،ط 1151 ، 1ه  ،اجمللد الثاين  ،ص114

( )3العثماين  ،حممد تقي  ،حبوث يف قضايا فقهية معاصرة  ،دار القلم  ،دمشق )101/4( ، 4015 ،
()4

رفيق يونس املصري  ،مرجع سابق  ،ص48
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حيدد طبيعة عقد التَّوريد أهو بيع أم ال ،
يُالحظ على هذا التَّعريف أنَّه على عكس سابقه مل ِّ
وأضاف زياد ًة مل تأت يف سابقه وهي إمكانيةُ تقسيط الثَّمن يف التَّوريد  ،وإن كان من حماسنه أنَّه أشار

إىل َّ
املادة  15من مرسوم . 451-10
إداري مثلما اعتربه املقنِّن اجلزائري يف َّ
أن هذا العقد ٌّ

األولية َّ
للدوائر احلكومية
 -0عقد اأتناء اللَّوازم هو " :التَّعهد بتقدمي اللَّوازم واألرزاق واملواد َّ

الشركات واملعامل واملدارس"(.)1
و َّ

ويالحظ على هذا التَّعريف وإن َّ
املؤسسات
حدد اجلهة اليت تكون طرفا وهي الدوائر احلكومية أو َّ
َ
العامة وهذا عقد إداري  ،إالَّ أنَّه ذكر هذه املعاملة بالتعهد  ،بينما حنن أمام ٍ
عقد وليس وع ٍد .
َّ
عرفت عقد التَّوريد أو بلغة املقنِّن اجلزائري عقد اقتناء اللَّوازم ،
هذه جمموعة من التَّعريفات اليت َّ
واملالحظ من خالهلا َّ
أن هذا العقد من عقود املعاوضات املالية اليت يأخذ فيها كل من املتعاقدين مقابالً
مستوردا أصنافا من املقتنيات َّ
احملددة األوصاف واملقادير ،
ملا يُعطي  ،فتأخذ املصلحة املتعاقدة باعتبارها
ً
ٍ
مورًدا مثنًا َّ
((يرد
ويأخذ املتعامل املتعاقد باعتباره ِّ
ودفعات  ،وبالتَّايل فهذا العقد ُ
حمد ًدا  ،على أقساط ُ
وصف َّ
وحتدد َوفق ضوابط معينة  ،وتُدفع إىل اجلهة
غالبًا على أشياء غري موجودة وقت التَّعاقد  ،وإَّنا تُ َ
الطَّالبة )) (. )2

كل ٍ
حال ومع هذه احلسنات اليت ُحسبت هلذه التَّعاريف يف حماولتها تعريف عقد التَّوريد ،
وعلى ِّ

قصرت هذا
إالَّ أن من سلبياهتا – بالنَّظر إىل هذا العقد من َّ
الزاوية القانونية يف التَّشريع اجلزائري َّ -أهنا َ

املادة  15من مرسوم -10
السلع والبضائع فقط  ،بينما جند املقنِّن اجلزائري يف َّ
العقد على مسألة توريد ِّ

 451أضاف إىل هذه املسألة مسألةَ إجيار العتاد إىل املصلحة املتعاقدة.
وعليه ميكن أن يقال يف تعريف عقد اقتناء اللَّوازم " أنه عقد يَلتزم فيه بتوريد سلعة أو تأجري عتاد

العامة".
لفائدة املصلحة املتعاقدة وهي اإلدارة  ،لقاء مثن حمدد  ،بغية حتقيق املصلحة َّ

()1

الزرقاء  ،مرجع سابق )540/1( ،

( )2عبد احلكيم أمحد حممد عثمان  ،عقد التوريد وتكييفه يف امليزان الفقهي املقارن  ،دار الفكر اجلامعي  ،اإلسكندرية
 ،ط ، 4002 ،1ص88
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ثانيــا  :تكييف عقد اأتناء اللَّوازم
مبا َّ
املادة  15من مرسوم  451-10اعتربت عقد اقتناء اللَّوازم يتأتَّى من خالل
ص القانوين يف َّ
أن النَّ َّ
توفري مقتنيات ٍ
بصفة دورية لفائدة املرفق العام ((فلو تصورنا أن اإلدارة املعنية هي اخلدمات اجلامعية و َّ
أن
العقد املربم هو عقد تور ٍ
يد بينها وبني أحد اخلبَّازين أو بائعي اخلضر أو بائعي اللحوم فإن املتعهد أو
ُ
حمل التَّعاقد
ملزم بأن يضع حتت تصرفها َّ
املادة َّ
الطَّرف الذي أبرمت إدارة اخلدمات اجلامعية معه العقد َ ،

مدة يقع االتفاق عليها يف العقد))( ، )1وبناءً عليه َّ
حىت تقوم مبهمتها يف إطار الطَّلبة وهذا خالل َّ
فإن

العامة  ،ويف هذه احلالة تكون
عقد اقتناء اللَّوازم يتبدَّى يف عمليتني اثنتني ؛ اقتناء أغراض متس املصلحة َّ
عقد شراء أو عقد بيع  ،والعملية الثَّانية تتمثَّل يف إجيار ٍ
عتاد لفائدة املرفق
املصلحة املتعاقدة ُمشرتي ًة فهو ُ
ُ
العام  ،ويف هذه احلالة تكون املصلحة املتعاقدة مستأجرًة فهو عقد إجيار إذن  ،وهذه األخرية ال نطيل
فيها ألنَّنا قد ذكرنا فيما سبق جواز اإلجارة على املنافع  ،وما يعنينا أكثر احلالة األوىل وخترجيها  ،وألن

عقد اللَّوازم يف التَّشريع اجلزائري ال يتم إالَّ بعد عرض جمموعة من العيِّنات املراد اقتناؤها فهو من هذه
الصفة  ،حيث َّ
إن الوصف
الزاوية يعترب من قبيل بيوع املواصفات أو العقد على املبيع الغائب على ِّ
يسميه
لبعض عيِّنات البضاعة هو وسيلةُ التَّعريف باملبيع ال الرؤية واملشاهدة الكلية له  ،وهذا الذي ِّ
بعض الفقهاء البيع على الربنامج أو البيع باألَّنوذج  ،ومن جهة ثانية َّ
فإن املصلحةَ املتعاقد َة مع املتعامل
وم َد ٍد خمتلفة
املتعاقد وهو ِّ
ازم املرفق العام َّ
املورد قد تشرتي منه لو َ
مرًة واحد ًة  ،وقد تشرتي منه على فَرتات ُ
يسميه بعض الفقهاء ببيع االستجرار  ،وعلى أساس ما
لتوفري حاجات املرفق على طول العام وهذا الذي ِّ
سبق يكون ختريج عقد اقتناء اللَّوازم على هذين العقدين كما يلي

-0عقد البيـ ــع على البرنامج وعالأته بعقد اأتناء اللَّوازم
ميكن أن يُقال عنه عقد ال ِّشراء بالنَّظر إىل اجلهة املقتنية للبضائع وهي
عقد البيع على الربنامج و ُ
بيعا  ،وملعرفة
املصلحة املتعاقدة  ،ال بالنَّظر إىل اجلهة ِّ
املوردة وهو املتعامل املتعاقد الذي يكون يف جانبه ً

نقف عند النِّقاط التَّالية
هذا اللَّون من الع ُقود ُ

()1

عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص80
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أ-

معنى البيع على البرنامج

ومصطلح البيع على الربنامج تفرد به املالكية دون سواهم  .ونُقلت عنهم إشارات يف هذا املعن من
السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول
اإلمام مالك ((األمر عندنا يف القوم يشرتون ِّ
ذلك ما قاله ُ
لرجل منهم البز الذي اشرتيت من فالن قد بلغتين صفته وأمره فهل لك أن أُرحبك يف نصيبك كذا وكذا
فيقول نعم فريحبه ويكون شري ًكا للقوم مكانه فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغاله قال مالك ذلك الزم له
وال خيار( )1له فيه إذا كان ابتاعه على ب رنامج( )2وصفة معلومة  ،قال مالك يف الرجل يقدم له أصناف
من البز وحيضره الس َّوام ويقرأ عليهم برناجمه ويقول يف كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة
سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي هلم ( )...قال مالك وهذا األمر الذي مل يزل عليه الناس عندنا جييزونه
بينهم إذا كان املتاع موافقا للربنامج ومل يكن خمالفا له )) ( ، )3ويسميه األحناف بيع املواصفة  ،وهو بيع
الشيء بالصفة من غري رؤية(. )4
()5
املسمى عندهم بالعيِّنة بأن يأخذ البائع
يسميه الشافعية البيع باألُن موذج  ،و(( واألَّنوذج هو َّ
كما ِّ

قدرا من البِّز ويريه للمشرتي))(، )6
ً

( )1الربنامج كلمة فارسية "برنامه"  ،ومعناها سجل احلساب  ،أو الورقة اجلامعة للحساب اليت يستعملها التجار.
 -ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص14

( )2أجاز اجلمهور اخليار يف هذا البيع  ،وهو ما أتى به مرسوم  412-11من جوازية اخليار وعدمه يف عقد اللوازم
()3

مالك بن أنس  ،املوط أ  ،توثيق صدقي مجيل العطار  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،بريوت  ،ط، 4004 ، 5

ص109
()4

ينظر اجملددي الربكيت  ،مرجع سابق  ،ص18

( )5كلمة فارسية "َّنوذه" ،ومعناها مثال الشيء.
 ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،ص811()6

البجريمي  ،سليمان بن حممد  ،حاشية البجريمي على املنهج  ،املكتبة التجارية الكربى  ،القاهرة )192/4( ،
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()1

ويبيعه

صاعا مثال من صربة
ويسميه احلنابلة بيع الصربة (( وهو ما يدل على صفة الشيء بأن يريَه ً
الصربة على أهنا من جنسه))( ، )2أو هو بيع الشيء يف ظرفه كالصوف يف الفراش  ،والثوب يف اجلراب ،
وحنوه مما يباع على الصفة(.)3
ب-

حكم البيع على البرنامج

السلَم جبامع تأجيل املبيع َّ ،
السلَم معناه (( بيع َّ
يتقدم
ألن بيع َّ
وهذا البيع قد يبدو يف أنه يُشابه بيع َّ
()4
َّ ِ
آمنُوا إِذَا
فيه رأس املال ويتأخر َّ
ين َ
ألجل))  ،وهذا العقد جائز لقوله تعاىل ﴿ يَا أَيـ َها الذ َ
املثمن َ
ف فِي َش ْيء
َجل م َس َمى فَا ْكتُبُوءُ ۚ ﴾ [البقرة  ، ] 494ولقوله َ « م ْن أَ ْسلَ َ
تَ َدايَنتُم بِ َديْن إِلَ ٰى أ َ

ِ
َجل َم ْعلُوم»(.)5
إلى أ َ
ففي َك ْيل َم ْعلُوم َوْوز َم ْعلُوم َ

السلَم فشرطه تعجيل
السلَم خيتلف عن بيع الربنامج يف تأجيل الثمن  ،أما َّ
ولكن يف احلقيقة بيع َّ
تأجل فيه البَ َدالن  ،وحتقَّق فيه الوصف  ،لذلك فقد اختلف فيه
الثمن  ،وعلى ذلك فبيع الربنامج بيع َّ

الفقهاء إىل فريقني

( )1الصربة الكومة اجملموعة
 ينظر حممد رواس قلعة جي  ،مرجع سابق  ،ص420()2

البهويت  ،منصور بن يونس  ،شرح منتهى اإلرادات  ،مكتبة نزار مصطفى الباز  ،مكة املكرمة  ،ط، 1882 ، 4

()119/4
()3
()4
()5

ينظر ابن حزم  ،احمللى  ،مرجع سابق )501/2( ،
سوقي  ،مرجع سابق  ،ص181
الد ُ

أخرجه البخاري  ،كتاب السلم  ،باب السلم يف وزن معلوم  ،رقم 4141
ابن حجر  ،مرجع سابق )149/1( ،87

 الفريق األول
حكم هذا العقد اجلواز  ،وهو مذهب احلنفية

()1

 ،واملالكية

()2

()4

 ،والشافعية( ،)3والظاهرية

،

والزيدية( ، )5واإلمامية(.)6
للداللة عليه َّ ،
ويرى هذا الفريق َّ
ألن رؤية البعض
احدا فيكتفى برؤية بعضه ِّ
أن املبيع إذا كان شيئا و ً

تفيد العلم جبميع املبيع(. )7

قال يف القوانني الفقهية (( جيوز بيع ما يف األعدال من الثياب على وصف الربنامج))( ، )8أما إذا كان
متعددة لكنَّها متماثلة ال ختتلف آحادها كال مكيالت واملوزونات وحنوها جاز بيعه على
املبيع أشياءً ِّ
ناجزا أو على اخليار  ،وتكون العيِّنة املنتقاة أمارًة عند
الصفة سواء كان
ِّ
حاضرا أو غائبا  ،وسواء كان ً
ً
صنف و ٍ
املقومات وجوازها إن كانت من ٍ
احد(، )9
التَّنازع والتَّقاضي  ،وما قيل يف املثليات يقال أيضا يف َّ

()1

ينظر ابن جنيم  ،زين الدين إبراهيم بن حممد  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1

)51/1( ، 1882 ،
()2

ينظر املواق  ،حممد بن يوسف  ،التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  ،مطبعة السعادة  ،القاهرة  ،القاهرة 1548 ،

)485/1( ،

()3ينظر

الرملي  ،مشس الدين حممد بن أمحد  ،هناية احملتاج  ،مطبعة مصطفى البايب احلليب  ،القاهرة 1591 ،ه ،

()118/5
()4

ينظر ابن حزم  ،احمللى  ،مرجع سابق )441/2( ،

()5

ينظر الصنعاين  ،مرجع سابق )551/4( ،

()6ينظر احللي  ،أبو القاسم جنم الدين  ،املختصر النافع يف فقه اإلمامية  ،دار األضواء  ،بريوت  ،ط،1891 ، 5
ص111
()7
ابن جنيم  ،زين الدين إبراهيم بن حممد  ،مرجع سابق )51/1( ،
( )8ابن جزي  ،حممد بن أمحد الغرناطي  ،القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية  ،حتقيق ماجد احلموي  ،دار
ابن حزم  ،بريوت  ،ط ، 4015 ، 1ص155

()9ينظر

الصاوي  ،أمحد بن حممد  ،بلغة السالك ألقرب املسالك  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط، 1881 ، 1

()15/4
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ويف املبيع إذا كان أشياءَ متفاوتةً  ،منعه الشافعية
كالبيض واجلوز وحنوه(.)3

()1

 ،وأجازه احلنفية

()2

 ،واملالكية إذا كان متقاربًا

َّ ِ
آمنُوا َل تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُكم بَـ ْيـنَ ُكم
ين َ
هذا وقد استدلوا بأدلة كثرية ؛ منها قوله تعاىل ﴿ يَا أَيـ َها الذ َ
بِالْب ِ
اط ِل إَِّل أَ تَ ُكو َ تِ َج َاااة َعن تَـ َراض ِّمن ُك ْم ۚ ﴿[ ﴾٩٢النساء  ، ]48أي َّ
أن التَّعاقد على العني
َ
تعاقدا صحيحا غري خمال ٍ
الشريعة وأصوهلا(، )4
ف لقواعد َّ
الغائبة املوصوفة وقع على وجه َّ
الرتاضي  ،فيكون ً
ً

ولقوله َ « م ِن ا ْشترى مالَ ْم يَرءُ فَـلَهُ الخيَا ُا إِذَا َاآءُ»( ،)5ومادام له اخليار َّ
دل ذلك على اجلواز.
َ
 الفريق الثاني

حكم هذا العقد عدم اجلواز  ،وهو قول احلنابلة ( )6وقول اإلباضية( ، )7وذلك َّ
ألن من شروط املعقود
عليه العلم  ،والعلم ال َّ
يتحق ُق إال بالرؤية جلميع املبيع رؤيةً عينيةً حقيقية  ،فلما انتفت الرؤية مل ي ُجز
الصفة.
البيع على هذه ِّ
ٍ
جبملة من األدلَّة منها
واستدلوا
الحصاةِ َوالغَ َرا»
أنَّ ه  « نَـ َهى َعن بَيع َ
كالغرر وال يصح .

()8

الداللة منه َّ
أن بيع الربنامج بيع غائب فهو
 ،ووجه ِّ

()1

ينظر البجريمي  ،مرجع سابق )192/4( ،

()2

ينظر ابن جنيم  ،زين الدين إبراهيم بن حممد  ،مرجع سابق )51/1( ،

()3

ينظر املواق  ،حممد بن يوسف  ،مرجع سابق )485/1( ،

()4

ينظر علي حممد قاسم  ،مرجع سابق  ،ص105

()5
أخرجه رواه البيهقي يف السنن الكربى  ،كتاب البيوع ،باب من قال جيوز بيع العني الغائبة  ،وذكره مسنداً ومرسالً

قال احلافظ ابن حجر "وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع  ، "...ينظر التلخيص احلبري ()15/5()6ينظر املرداوي  ،عالء الدين علي بن سليمان  ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط)481/1( ، 1882 ، 1
()7
()8

ينظر أطفيش  ،مرجع سابق )115/1( ،
سبق خترجيه يف هذا البحث  ،ص19
89

ِ
حاضرا عندك وال غائبًا يف ملكك وحتت
س ِع ْن َد َك» ( ، )1أي ما ليس
ً
ومنها قوله « لَ تَب ْع َما لَْي َ

حوزتك(. )2

الراجح
القول َّ
باإلضافة إىل ما سبق فقد استدل الفريقان بأدلة كثرية  ،على َّ
أن القول الراجح من كالم الفريقني
اجلواز  ،وصحة بيع الربنامج أو العينة وجواز االكتفاء برؤية بعض املبيع مادام يدل بصورة كافية على
بقيته  ،وهذا ما يلتقي فيه الفقه مع القانون يف حتمية مطابقة املبيع للعينة(.)3
ت-

عالأة البيع بالبرنامج بعقد اأتناء اللَّوازم

املادة  15من
معرف يف التَّشريع اجلزائري يف َّ
وتطبي ًقا -ملا سبق ذكره -على عقد اقتناء اللَّوازم ال َّ
فإن بيع الربنامج أو العيِّنة ميكن ختريج عقد اللَّوازم عليه وال سيَّما و َّ
مرسوم َّ ، 451-10
أن احملذور
املصورة باإلعالم اآليل  ،أو املشاهدة
َّ
الشرعي ينتفي فيه بناءً على الرؤية البعضية عن طريق النَّماذج َّ
اجملردة  ،ذلك َّ
((الصفة يف بيع الربنامج تنُوب عن الرؤية))( ، )4وبالتَّايل تنتفي اجلهالة لرؤية
أن
ِّ
بالعني َّ

هذه العيِّنات (( ،فمىت حصل العلم جاز  ،ومىت انتفى العلم مل يَ ُج ز))( ، )5كما ينتفي الغرر املنهي عنه
جهل مبقداره وصفاته حني العقد))( ، )6وهذا غري و ٍ
ألن ((الغرر ما عُقد على ٍ
يف عقد اللَّوازم َّ
ارد يف عقد
اللَّوازم.

()1

أخرجه أبو داود  ،كتاب اإلجارة  ،باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده  ،رقم  ، 5105وأخرجه الرتمذي  ،كتاب

البيوع  ،باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عنده  ،رقم ، 1410والنسائي  ،كتاب البيوع  ،باب ما ليس عند البائع ،
رقم  . 1114وصححه األلباين  ،مرجع سابق )154/1( ،
()2
()3

الشوكاين  ،حممد بن علي بن حممد  ،نيل األوطار  ،دار ابن حزم  ،بريوت )111/1( ، 4000 ،
ينظر حممد عقلة  ،بيع العينة األَّنوذج يف الشريعة والقانون  ،دار الضياء للطبع والنشر والتوزيع  ، 1891 ،ص92

()4

ابن يونس  ،مرجع سابق )852/11( ،

()5

السعدي  ،عبد الرمحن بن ناصر  ،الفتاوى السعدية  ،مكتبة املعارف  ،الرياض  ،ط ، 1894 ، 4ص504

()6

ابن حزم  ،احمللى  ،مرجع سابق )492/2( ،
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-0عقد بي ـ ـ ــع الستج ـ ـ ـ ـ ـراا وعالأته بعقد اأتناء اللَّوازم
أ-معنى بيع الستجراا
االستجرار مصطلح حنفي َّ
ويعرفُونه بقوهلم "هو ما يستَجره اإلنسان من البَياع
بالدرجة األُوىل ِّ ،
إذا حاسبه على أمثاهنا بعد استهالكه"( ، )1وإَّنا مسي استجر ًارا ل َج ِّر املشرتي البضاعة شيئًا فشيئًا  ،فهي

()3
()2
جر الشيءَ إذا َّ
سحب
ت
اليت
أي
،
"
تها
بأزم
ر
ج
ت
اليت
اإلبل
ة
اجلار
"
يقال
لذلك
و
،
شده إليه
َّ
َّ
ُ
من َّ
ُ
َ
َُ

السلعة شيئًا فشيئًا.
 ،ويف هذا البيع يَسحب املشرتي ِّ

"الشراء من دائم
وقد عُرف هذا البيع عند املذاهب األخرى بتسميات أخرى  ،فاملالكية يسمونه ِّ
العمل  ،أو بيعة أهل املدينة"(. )4
السعر  ،أي مسألة البيع بسعر السوق  ،أو حني جيهل املشرتي قيمة
ِّ
ويسميه احلنابلة "مسألة ِّ

السلعة"(.)5
ِّ

ويكاد يشبه بيع االستجرار بيع املعاطاة  ،على أن الفرق األبرز بينهما هو أن بيع االستجرار أعم ،
ألن ه قد يكون بإجياب وقبول  ،وقد يكون بالتعاطي  ،كما أن الغالب يف االستجرار تأجيل الثمن ،
وعدم حتديده يف بعض الصور(. )6
ب-حكم بيع الستجراا
اسعا  ،تَ ًبعا الختالفهم يف احلكم على صوره
وقد اختلف الفقهاء يف هذا النَّوع من البيوع اختالفا و ً

مؤخر  ،ومسألة االستجرار بثمن
ِّ
املتعددة  ،وإن كان جيمع شتاتَها مسألتان مسألة االستجرار بثمن َّ
()1
()2

اجملددي الربكيت  ،مرجع سابق  ،ص12
ينظر حممد رواس قلعة جي  ،مرجع سابق  ،ص18

()3

الرازي  ،خمتار الصحاح  ،مرجع سابق  ،ص18

()4

عليش  ،مرجع سابق )591-591/1( ،

()5

ابن قدامة  ،مرجع سابق )19/1( ،

()6

ينظر وزارة األوقاف الكويتية  ،املوسوعة الفقهية )15/8( ،
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ٍ
َّ
متنوعة( ،)1وما يُهمنا يف حبثنا هذا حالة االستجرار بالثَّمن
لكل
مسألة من هاتني حاالت ِّ
مقدم  ،و ِّ
للمادة  15من
املؤخر  ،وهي الصورة املعروفة يف عقد اقتناء اللَّوازم املعروف يف التشريع اجلزائري طبقا َّ
َّ
مرسوم  ، 451-10وعليه فاحلالة املعنية تتمثل يف أخذ املشرتي البضائع شيئًا فشيئًا مع معرفته بالثمن
وقت العقد  ،واالتِّفاق على التَّسديد الح ًقا .
رد احملتار
وهذه احلالة أجازها األحناف واملالكية  ،فقد قال صاحب حاشية ِّ

((ما يستجره

اإلنسان من البياع إذا حاسبه على أمثاهنا بعد استهالكها جاز استحسانًا ( )...قلت ما يف النهر مبين

على َّ
بيعا بثمنه
أن الثمن معلوم  ،لكنَّه على هذا ال يكون من بيع املعدوم بل كلما أخذ شيئًا انعقد ً
الول َوال جيَة( )2دفع دراهم إىل خباز فقال اشرتيت منك مائة من من خبز  ،وجعل
املعلوم قال يف َ
()3
خبزا غري مشار إليه ،
يأخذ كل يوم مخسة أَمنَاء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه ؛ ألنه اشرتى ً
فكان املبيع جمهوال ولو أعطاه الدراهم  ،وجعل يأخذ منه كل يوم مخسة أمناء ومل ي ُقل يف االبتداء

اشرتيت منك جيوز وهذا حالل وإن كان نيته وقت الدفع الشراء ؛ ألنَّه مبجرد النِّية ال ينعقد البيع  ،وإَّنا
صحيحا  .ا ه .
ينعقد البيع اآلن بالتَّعاطي واآلن املبيع معلوم فينعقد البيع
ً
ووجهه َّ
بيعا بالتَّعاطي وقت األخذ مع دفع الثمن قبله  ،فكذا إذا
قلت
ُ
أن مثن اخلبز معلوم فإذا انعقد ً
ُ
معلوما وقت األخذ مثل اخلبز واللَّحم َّأما إذا كان
تأخر دفع الثمن باألوىل  ،وهذا ظاهر فيما كان مثنه ً

تصرف فيه اآلخذ وقد دفعه
مثنه جمهوالً فإنَّه وقت األخذ ال ينعقد بيعا بالتعاطي جلهالة الثمن  ،فإذا َّ

()1
()2

ينظر العثماين  ،حممد تقي  ،مرجع سابق )11/1( ،

لصاحبها عبد الرشيد بن أيب حنيفة بن عبد الرزاق الولواجلي  ،نسبة إىل ولواجل من أعمال بذخشان خلف بلخ ،

فقيه حنفي  ،ولد سنة 112ه  ،من أشهر كتبه الفتاوى الولواجلية  ،تويف سنة  110ه .
 ينظر كحالة  ،عمر بن رضا  ،معجم املؤلفني  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت )440/1( ،()3
من وغريه  ،والتثنية َمنَ َوان واجلمع أَمناء.
أمنَاء واحده ال َمنَ ا وهو من املوازين القدمية  ،وهو الذي يُكال به َّ
الس ُ

 -ينظر ابن األثري جمد الدين  ،املبارك بن حممد أبو السعادات  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،حتقيق حممود

الطناحي  ،املكتبة اإلسالمية )411/1( ،
92

بيعا))
البَياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه التعويض عنه مل ينعقد ً
تأخر ويصري بيع معاطاة.
معلوما ولو َّ
يصح إذا كان الثَّمن ً

()1

 ،وواضح هنا َّ
أن البيع

الشراء من دائم العمل  ،قال الد ُسوقي ((
وعند املالكية أن هذه احلالة من البيع جائزة ويسموهنا ِّ
اجلزار ٍ
املثمن
وجاز ِّ
الشراء من دائم العمل كاخلبَّاز و َّ
بنقد وبغريه فال يُشرتط تعجيل رأس املال وال تأجيل َّ
حكما فأجازوا التَّأخري لنصف شهر كما أشار لذلك بقوله
بل يُشرتط الشروع يف األخذ حقيق ًة أو ً
يدم فهو َسلَم))( ، )2ودليلهم يف ذلك أنَّه من البيوعات اليت كانت معروفةً آنذاك فقد
وهو بيع وإن مل ُ

اجلزارين باملدينة
ُروي عن سامل بن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل تعاىل عنهم قال "كنا نبتاع اللَّحم من َّ
املنورة بأنوار النيب  بسعر معلوم كل يوم رطلني أو ثالثة بشرط دفع الثَّمن من العطاء"( ، )3قال اإلمام

بأسا إذا كان وقت العطاء معروفًا  ،أي ومأمونًا"  ،قال
مالك رضي اهلل عنه يف شرحه "ال أرى به ً
تسمى بيعةَ أهل املدينة الشتهارها بينهم وهي يف كتاب التِّجارة إىل
صاحب منح اجلليل ((هذه املسألة َّ
السلم  .قال يف كتاب التِّجارة وقد كان الناس يتبايعون اللَّحم بسعر
أرض احلرب من املدينة يف أوائل َّ
معلوم يؤخذ كل يوم شيء معلوم ويشرع يف األخذ ويتأخر الثمن إىل العطاء  ،وكذلك كل ما يُباع يف
يسمى ما يأخذ كل يوم وكان العطاء يومئذ مأمونًا ومل يروهُ دينًا بدي ٍن
األسواق ويكون أليَّام معلومة َّ

واستخفوه وذكروا أنه جيوز تأخري الشروع يف األخذ عشرة أيام وحنوها ))(.)4

بيع املعاطاة  ،ذك ر صاحب مغين احملتاج هذا
وبالنِّسبة للشافعية فهو بيع جائز على رأي من يُجيز َ
وهو يتحدث عن البيع وشرطه املتمثل يف اإلجياب والقبول قال ((قال يف َّ
الذخائر وصورة املعاطاة أن
ومثم ن  ،ويعطيا من غري إجياب وال قبول  ،وقد يوجد لفظ من أحدها  ،واختار املصنف
يتَّفقا على مثن َّ
ومجاعة منهم املتويل والبغوي االنعقاد هبا يف كل ما يعده الناس بيعا ؛ ألنَّه مل يثبت اشرتاط لفظ فريجع
للعرف كسائر األلفاظ املطلقة()...قال يف اجملموع و َّأم ا إذا كان يأخذ من البياع وحياسبه بعد مدة
()1

ابن عابدين  ،حممد أمني بن عمر  ،رد احملتار على الدر املختار  ،دار الكتب العلمية )112/1( ، 1884 ،

()2

سوقي  ،مشس الدين حممد عرفة  ،مرجع سابق )412-411/5( ،
الد ُ

( )3العطاء ما يعطاه اجلنود وحنوهم من بيت املال سنويا.
حممد رواس قلعة جي  ،مرجع سابق  ،ص511()4

عليش  ،مرجع سابق )591-591/1( ،
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ويعطيه كما يفعل كثري من النَّاس فإنَّه باطل بال خالف ؛ ألنَّه ليس ببي ٍع لفظي وال معاطاة  ،فليعلم
ذلك وليحذر منه وال يغرت بكثرة من يفعله ( ، )...وقوله " إنه ال يعد معاطاة " وال بيعا فيه نظر بل
معلوما هلما عند األخذ والعطاء وإن مل يتعرضا له
قدر مثن احلاجة ً
يَعده الناس بيعا  ،والغالب أن يكون ُ

لفظا))(.)1

أما احلنابلة فقد ُروي يف رواية عن أمحد جوازه  ،قال أبو داود يف مسائله ((مسعت أمحد سئل عن

الرجل يبعث إىل َّ
البقال  ،فيأخذ منه الشيء بعد الشيء ،مث حياسبه بعد ذلك ،قال أرجو أن ال يكون
َّ
بذلك بأس ،قيل ألمحد يكون البيع ساعتئذ ؟ قال ال))(.)2

رجا أمحد جواز هذا البيع ألن البيع مل يكن وقت القبض وإَّنا كان وقت التَّحاسب  ،وهذا ما
وإَّنا َ
يفهم من قوله "أيكون البيع ساعتئذ؟ " أي وقت التحاسب  ،مث ألهنما اتفقا على الثَّمن بعد قبض
املبيع والتَّصرف فيه(.)3
ت-عالأة بيع الستجراا بعقد اأتناء اللَّوازم
مر -أنَّه عقد بني املصلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد على
ال ُم َّ
تصور يف عقد اقتناء اللَّوازم –كما َّ
توريد ٍ
يتم االتِّفاق بينهما على سع ٍر َّ
ترسو
سلعة َما  ،على أن َّ
حمدد حسبما تأيت به أحكام املناقصة اليت ُ
جهة و ٍ
معني  ،وأحيانا يكون التَّوريد من ٍ
احدة على توفري حاجات املرفق العام بصفة َدورية ،
مورٍد َّ
على ِّ
املورد الثَّمن بعد كل تور ٍ
يدة بناءً على الفاتورة.
ويتسلَّم ِّ ُ
وعليه َّ
شرعا لألدلَّة اليت
فإن عقد اقتناء اللَّوازم هو من بيع االستجرار الذي ذكرنا صورته  ،فيجوز ً
ُسقناها يف البيع على الربنامج َّ
ألن اجلميع ضمن بُيوع املواصفات .
 -0شبهات تعترض عقد اأتناء اللَّوازم
قد تبدو بعض الشبهات الفقهية يف سبيل رفض هذا العقد وعدم جوازه كالتَّايل
()1

الشربيين  ،مرجع سابق )2/4( ،

()2

أبو داود  ،سليمان بن األشعث السجستاين  ،مسائل اإلمام أمحد  ،مكتبة ابن تيمية  ،ط ، 1888 ، 1ص411

()3

ينظر ابن تيمية احلراين  ،مرجع سابق )488/1( ،
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أ-
َّ
إن التعلل بالغرر

شبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
()1

األول
السلعة  ،فقد سبق يف الفصل َّ
معدومية ِّ
يف عقد اقتناء اللَّوازم من جهة ُ

احملل عن املعدوم نُ ِّ
شفعه مبا ذكره ابن القيم يف أقسام املعدوم لتتَّضح حقيقة الغرر  ،قال
حديث يف ركن ِّ

األول معدوم موصوف يف ِّ
الذ َّمة  ،فهذا جيوز بيعه اتِّفاقًا  ،الثَّاين معدوم تابع للموجود  ،وإن كان
(( َّ

بدو صالح
أكثر منه  ،وهو نوعان نوع متَّفق عليه  ،ونوع خمتلف فيه ؛ فاملتَّفق عليه بيع الثمار بعد ِّ
مثرة واحدة  ،فاتَّفق النَّاس على جواز بيع ذلك ِّ
بدا صالح واحدة منه  ،وإن كانت بقيَّةُ
الصنف الذي َ
تبعا للموجود  ،والنَّوع املختلف فيه  ،كبيع
أجزاء الثِّمار معدوم ًة وقت العقد  ،ولكن جاز بيعها ً
ال م َقاثئ( )2وال َمباطخ( )3إذا طابت  ،فهذه فيها قوالن أحدها أنه جيوز بيعها ُمجل ًة  ،ويأخذها
بدو صالحها  ،وهذا هو
املشرتي شيئًا بعد شيء  ،كما جرت به العادة  ،وجيري جمرى الثَّمرة بعد ِّ
غن هلم عنه  ،ومل يأت باملنع منه كتاب وال سنة
َّ
استقر عليه عمل َّ
الصحيح من القولني الذي َّ
األمة  ،وال ً
 ،وال إمجاع  ،وال أثر  ،وال قياس صحيح .

النَّوع الثالث معدوم ال يُدرى حيصل أو ال حيصل  ،وال ثقةَ لبائعه حبصوله  ،بل يكون املشرتي منه

غررا.)4())...
الشارع بيعُه ال لكونه
على خطر  ،فهذا الذي منع َّ
ً
معدوما  ،بل لكونه ً

يتماشى مع واقع الناس  ،وال يتصادم مع النصوص  ،ألنَّه ال
وهذا الذي ذكره اإلمام ابن القيم َ
السلعة موجود ًة وقت العقد  ،أو مملوكة للبائع َّ ،
احتمال
وإَّنا يُشرتط فيها أن يكون
ُ
يُشرتط أن تكون ِّ

وجودها غالبًا(. )5

( )1الغرر هو ما كان مستور العاقبة  ،أي يشمل ملا ال يدرى حصوله واجملهول.
 ينظر الضرير الصديق حممد األمني  ،الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة  ،دار اجليل  ،بريوت ،ط ، 1880 ، 4ص51
()2
مجع قثاء  ،وهو اخليار  .ينظر املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص211
()3

مجع مبطخة  ،وهي املكان الذي ينبت فيه البطيخ بكثرة  .ينظر املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص11

()4

ابن قيم اجلوزية  ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر  ،زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،مؤسسة الرسالة ، 1891 ،

()209/1
()5

ينظر علي حممد قاسم  ،مرجع سابق  ،ص101
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املثمن مع انعقاد البيع
وقد ُسئلت اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن حكم تأخري الثَّمن و َّ

حاال ؟ .

موجودا  ،كبيت وسيارة وحنو ذلك  ،قد
املثمن إذا كان البيع معينًا
فأجابت ((
تأخري الثَّمن و َّ
ً
َ
ُ
الربوية  ،وإال فيجب التَّقابض
وصف مبا يزيل اللَّبس مع انعقاد البيع حاال جائز ما مل يكونَا من األجناس ِّ

ب بِ َّ
الصامت( )1رضي اهلل عنه  ،عن النَّيب  قال « َّ
الذ َه ِ
ب
يف جملس العقد ؛ حلديث عُبادة بن َّ
الذ َه ُ
 ،وال ِْف َّ ِ ِ ِ
الش ِعير بِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ْح ِمثْ اال بِ ِمثْل
ْح بِال ِْمل ِ
الشعي ِر َ ،والت َّْم ُر بالت َّْم ِر َ ،والْمل ُ
َ
ضةُ بالْفضَّة َ ،والْبُـر بالْبُـ ِّر َ ،و َّ ُ
سواء بِسواء ي ادا بِيد  ،فَِإذَا ا ْختـلَ َف ْ ِ ِ
ف ِش ْئتُ ْم إِذَا َكا َ يَ ادا بِيَد »(.)3()))2
َصنَ ُ
اف  ،فَبِيعُوا َك ْي َ
َ
ت َهذء ْاأل ْ
ََ ا ََ َ َ

أن ُشبهة الغرر الواردة يف عقد اقتناء اللَّوازم ال تَعنيه ؛ َّ
ضاف إىل ما سبق َّ
ألن الغرر املنهي عنه
ويُ ُ
العقد يتعلَّق جبهات َّ
عدةٍ (( َّإم ا من جهة اجلهل بتعيني املعقود عليه  ،أو تعيني العقد ،
والذي يُبطل َ
وإما
أو من جهة اجلهل بوصف الثَّمن  ،واملثمون املبيع  ،أو بقدره  ،أو بأجله إن كان هناك أجل َّ ،

()4
مبعن آخر
أو
،
من جهة اجلهل بوجوده  ،أو تعذ ر القدرة عليه  ،وإما من جهة اجلهل بسالمته ))
ً

خطرا يَلحق أحد املتعاقدين فيؤدي إىل ضياع ماله))(، )5
املنهي عنه هو (( البيع الذي َّ
ُ
يتضمن ً
الغرر ُ

( )1عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم األنصاري اخلزرجي  ،شهد العقبة األوىل والثانية  ،شهد بدرا وأحدا واخلندق
واملشاهد كلَّها مع رسول اهلل  ، أحد اخلمسة الذين مجعوا القرآن يف عهد رسول اهلل  ، ويل قضاء فلسطني زمن
عمر بن اخلطاب  ،تويف سنة 51ه .
 ينظر ابن األثري عز الدين  ،علي بن حممد أبو احلسن  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة  ،دار ابن حزم ،بريوت  ،ط ، 4014 ، 1ص151-150
()2

أخرجه مسلم  ،كتاب املساقاة واملزارعة  ،باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  ،رقم 1192
-صحيح مسلم  ،مرجع سابق  ،ص211

()3

أمحد بن عبد الرزاق الدويش  ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ،دار العاصمة  ،الرياض  ،ط، 1

)118/15( ، 1888
()4

ابن رشد احلفيد  ،مرجع سابق )415/4( ،

()5

الزحيلي  ،وهبة  ،موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرة  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ط)188/1( ، 4014 ، 5
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أو خطرا يؤدي إىل ((اختالل الرضا ويرتتب على ذلك أكل املال بالباطل  ،وهو مظنة العداوة
والبغضاء))(.)1
شك َّ
أن هذه غري ِّ
متحققة يف عقد اقتناء اللَّوازم ألنَّه عقد تُعلم فيه أوصاف املقتنيات بدقَّة ،
وال َّ
أن خطر ضياع مال املتعاقدين غري و ٍ
وي حدَّد مثنه بدقَّة ٍ
بالغة ألنَّه يتعلَّق باملال العام  ،كما َّ
ارد
ُ
لالعتبارات ا َلواردة يف هذا العقد اإلدارية والتقنية  ،وعليه فال يدخل يف النَّهي يف بيع الغ رر  ،أو يف بيع
الرِّد.
كل األحوال جيوز للمصلحة املتعاقدة اخليار يف ال َقبول أو َّ
املعدوم  ،ويف ِّ
ب-

شبهة الكالئ بالكالئ

من الشبهات اليت تعرتض طريق عقد اقتناء اللَّوازم شبهة "الكالئ بالكالئ"  ،أو ما يسمى مسألة
الدين بالدين( ، )2وهي اليت استدل هبا صحيح مذهب احلنابلة على بطالن البيع املوصوف يف الذمة إذا
مل يقبض الثمن(.)3
ومسألة "الكالئ بالكالئ"( )4األصل فيها حديث مروي عن رسول اهلل  أنه « نَـ َهى َع ْن بَـ ْي ِع
ال َكالِ ِئ بِال َكالِ ِئ» ( ،)5أي النسيئة بالنسيئة يقال كأل الدين كلوءًا فهو كالئ  ،إذا تأخر .
()1

أبو غدة  ،عبد الستار وآخرون  ،أساسيات املعامالت املالية واملصرفية اإلسالمية  ،دار األمان  ،الرباط  ،ط، 1

 ، 4011ص55
()2

ينظر حممد مخيس العجيمي  ،عقود املناقصات اإلدارية  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط ، 4014 ، 1ص401

()3ينظر

ابن مفلح  ،برهان الدين بن حممد  ،املبدع شرح املقنع  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط، 1882 ، 1

()42/1
()4
الدين تأخر  ،فهو كالئ .
الكالئ من كأل ُ
 -ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص285

( )5أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  ،كتاب البيوع  ،باب مجاع أبواب الربا ( . )480/1والدار قطين يف سننه  ،كتاب
البيوع  ،باب البيوع ( . )21/5واحلاكم يف مستدركه  ،كتاب البيوع  ،باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (. )12/4
وابن حجر يف التلخيص احلبري(.)14/5
اختلفت أنظار العلماء يف هذا احلديث تصحيحا وتضعيفا  ،وقد مجع بعض الباحثني أسانيده وحكم عليها ،حتت عنوان عقد الكالئ بالكالئ تدليال وتعليال  ،وانتهى إىل تصحيح احلديث.
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تأخرا(.)1
ومنه قوهلم " بلغ اهلل بك أكأل العمر "  .أي أطوله وأكثره ً
()2

وبناءً على داللة اللَّفظ عند أهل اللغة تراوحت أنظار الفقهاء يف معن الكالئ بالكالئ
الدين َّ
لتناول تلك التسمية ألمثلة خمتلفة  ،لذلك نكتفي مبا ذكره بعض املالكية يف َّ
بالدين الذي جيري
 ،تبعا

بالدين  ،وإن كان بيع َّ
الدين َّ
بالدين وابتداء َّ
الدين َّ
الدين وبيع َّ
الدين يف َّ
على ((ثالثة أقسام ؛ فسخ َّ
الدين
كل و ٍ
بالدين يشمل الثَّالثة لغةً إالَّ َّ
َّ
احد منها باسم خيصه))(.)3
أن الفقهاء مسَّوا َّ
وره ث الث
وعلى هذا َّ
الرأي ف ُ
ص ُ
الدين في َّ
 الصواة األولى  :فسخ َّ
الدين
مؤجل من جنسه  ،ومثاله (( بيع ٍ
أي بيع َّ
ثوب إىل أجل حبيوان
للمدين بثمن َّ
الدين الذي َّ
ُ
حل وقته َ

أدخل يف باب الكالئ بالكالئ))(. )4
على بائعه إىل أجل ُ

 ينظر سامي السويلم  ،قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي  ،اهليئة اإلسالمية لالقتصاد والتمويل  ،الرياض ،ص148
()1

ينظر ابن األثري جمد الدين  ،مرجع سابق )181/1( ،

( )2واستشكل بأن الدين مكلوء ال كالئ وإَّنا الكالئ صاحبه ؛ ألن كال من املتبايعني يكأل صاحبه أي حيرسه ألجل
ما له قبله ولذا وقع النهي عنه إلفضائه للمنازعة واملشاجرة وأجيب إما بأنه جماز يف املفرد أطلق على املكلوء لعالقة
﴿خلِ َق ِمن َّماء َدافِق ﴿[ ﴾٦الطارق  ، ]1على مدفوق  ،أو جماز يف
املالزمة كما يف إطالق دافق يف قوله تعاىل
ُ
شة َّا ِ
اضيَة ﴿[ ﴾٢القارعة  ]2أي مرضية ،
إسناد الفعل ملالبسه أي كالئ صاحبه  ،كقوله تعاىل ﴿ فَـ ُه َو فِي ِعي َ

أو يقدر اإلضمار يف احلديث أي هنى الرسول  عن بيع مال الكالئ مبال الكالئ.

 ينظر اخلرشي  ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  ،شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل  ،املطبعة األمريية ،بوالق  ،مصر 1512 ،ه )21/1( ،
()3

اخلرشي  ،املرجع نفسه )21/1( ،

()4

الباجي  ،أبو الوليد سليمان الباجي  ،املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك  ،مطبعة دار السعادة  ،القاهرة )55/1( ،
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الدين َّ
 الصواة الثانية  :بيع َّ
بالدين
أي بيع َّ
أج ٍل  ،فإذا
الدين املؤجل للمدين إىل أجل بزيادة عليه  ،ومثاله ((أن يشرتي الرجل شيئًا إىل َ

حل األجل مل جيد ما يقضي به  ،فيقول بعنيه إىل أجل آخر  ،بزيادة شيء  ،فيبيعه منه وال جيري
َّ
بينهما تقابض))(.)1

الدين َّ
 الصواة الثَّالثة  :ابتداء َّ
بالدين
ذمة العاقدين َّ ،
أي َّ
أن َّ
املؤجل بالعقد( ، )2ومثالُه
وإَّنا أُنشئ االلتزام بالثَّمن َّ
الدين مل يكن مستقرا يف َّ
السداد يكون يف أجل كذا.
السلعة إىل أجل كذا و َّ
بعين هذه ِّ
وهذه الصورة األخرية أخف من األُولَيني  ،وفيها فُسحة للنَّظر الفقهي( ،)3لذلك حاول بعض الفقهاء

مؤخر سابق التَّقرر يف ِّ
الذ َّمة
بيع َدين َّ
سائر "صور الكالئ بالكالئ"  ،فأفاد أنَّه (( ُ
أن جيعل ضابطًا يَنتظ ُم َ
بدين مثله لشخص ٍ
ثالث على نفس املدين – سواء َّاحت َّد أج ُل َّ
وقدرها أو اختُلف –
َ
وجنسهما ُ
الدينني ُ
مؤجل إىل ٍ
للمدين نفسه
بدين جديد َّ
أو َ
أجل آخر – من غري جنسه أو من جنسه مع زيادة يف القدر – َ
مؤخر مل يكن ثابتًا يف ِّ
مؤخر كذلك  ،سواء اتَّفق أجل َّ
الدينني
بدين َّ
أو لغريه – وكذا بيع دين َّ
الذ َّمة َ
وجنسهما وقدرها أو اختلف))( ، )4غري َّ
أن بعضهم أدخل سائر الصور يف املنع والتَّحرمي لثبوت النَّص

واإلمجاع  ،لذلك فالكالئ بالكالئ (( بيع أنشأ دينا وخال عن القبض))(.)5
وبناءً على ما سبَق َّ
الدين َّ
فإن مسألة الكالئ بالكالئ أو َّ
بالدين ال تنطبق على عقد اقتناء اللَّوازم
بدين  ،بل من قبيل البُيوعات املوصوفة اليت ترى فيها
أل َّن عقد اقتناء اللَّوازم ليس هو من قبيل َدين َ
()1
()2

ابن األثري جمد الدين  ،مرجع سابق )181/1( ،
ينظر ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى  ،مرجع سابق )114/40( ،

()3ينظر العياشي فداد  ،البيع على الصفة للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة  ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،
مكتبة امللك فهد  ،جدة  ،السعودية 1141 ،ه  ،ص95
( )4نزيه محاد  ،بيع الكالئ بالكالئ يف الفقه اإلسالمي  ،مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي  ،جدة  ،السعودية  ،ط، 1
1101ه  ،ص51
()5

سامل السويلم  ،مرجع سابق  ،ص 111
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يتعني فيها املبيع
السعر بدقَّة  ،أي اليت َّ
السلعة كما هي بدقَّة وتتَّفق مع املتعامل على ِّ
املصلحة املتعاقدة ِّ

حني التَّعاقد حقيق ًة أو حكما  ،وقد سلَف ِّ
الذكر َّ
أن عقد اقتناء اللَّوازم يشمله ما يعرف عند املالكية
ً
بأن دوام العمل مبنزلة تعني املبيع  ،و َّ
بالشراء من دائم العمل  ،وقد علَّلوا جوازه َّ
أن البائع ميلك أصل املبيع
ِّ
 ،وإذا كان املبيع متعينا مل يكن مضمونا يف ِّ
الشراء من دائم العمل إذا مات
الذ َّمة  ،فينفسخ العقد يف ِّ
الدين املضمون يف ِّ
العامل أو عجز عن العمل لعذر  ،وهذا خبالف َّ
الذ َّمة فال يسقط بالعجز أو

العذر(. )1

سلعة ٍ
بدين َّ ،أما عقد اقتناء اللَّوازم فهو مبادلةُ ٍ
كما َّ
بنقد ،
أن صورة الكالئ بالكالئ هي مبادلة َدين َ

الربا وال سيَّما ربا النَّسيئة الذي جاء هذا احلديث داال عليه  ،وحىت على
وبالتَّايل فال َّ
يتطرق إليها حم ُذور ِّ
مستقرين يف ِّ
بدين فال يدخل يف الصورة املنهي عنها َّ
ألن َّ
الذ َّمة
ليسا
َّ
فرض أنه َدين َ
الدينني فيه ُمنشآن  ،و َ

الدين َّ
يصدق عليه اسم َّ
بالدين .
َّأوالً قبل االتِّفاق والتَّعاقد حىت ُ
ت-الجمع بين البيع واإلجااة

جيمع بني البيع واإلجارة  ،وإن كان
من الشبهات اليت تعرتض طريق عقد اقتناء اللَّوازم كونه قد ُ
املادة  15من
خول املصلحة املتعاقدة االختيار بني االقتناء واإلجيار  ،وهذا ما يُفهم من سياق َّ
املقنِّن قد َّ

مرسوم  451-10؛ إذ ورد فيها " هتدف صفقة اللَّوازم إىل اقتناء املصلحة املتعاقدة أو إجيار عتاد
. )2("...

و َّ
حني تَقتين اإلدارة سلعةً
الشاهد يف حرف "أو" اليت تفيد االختيار  ،ولكن على فرض اجلمع بينهما َ ،
السلعة فقط  ،وال
السلعة  ،فال يكون العقد هنا منصبا على ِّ
ما تكون مقرونةً بأداء عمل يتعلَّق بتلك ِّ
على أداء العمل فقط َّ ،
فقها باجلمع بني البيع واإلجارة.
معا  ،وهذا ما َّ
يسمى ً
وإَّنا يكون منصبا عليهما ً

()1

ينظر سامل السويلم  ،املرجع السابق  ،ص112

()2جدير بالذكر أن مرسوم  412-11قد أضاف البيع باإلجيار  ،وهو من الناحية الشرعية جيمع بني عقدين من عقود
املعاوضة ؛ البيع واإلجيار  ،وهو جائز عند املالكية بشروطه  ،ممنوع عند غريهم  ،وقد صدر قرار سنة  4000عن جممع
الفقه اإلسالمي بشأن اإلجيار املنتهي بالتمليك وذكر فيه ضوابط املنع واجلواز  ،وضابط املنع "أن يرد عقدان خمتلفان
يف وقت واحد على عني واحدة يف زمن واحد".
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وقد اختلف الفقهاء يف حكم اجلمع بينهما إىل قولني
القول األول  :المن ـ ـ ـ ـ ــع
وهذا قول احلنفية( ،)1والشافعية( ،)2واحلنابلة(.)3
ومن أبرز ما استدلوا به ما ورد أنَّه  « نَـ َهى َع ْن بَ َيع ْتي ِن في بَـ ْيـ َعة »( ،)4وأنَّه  قال « ل
س ِع ْن َد َك »(. )5
يَ ِحلٌّ َسلَ ٌ
ف َوبَـ ْي ٌع َ ،ول َش ْرطَا ِ فِي بَـ ْيع َ ،ول ِابْ ُح َما لَ ْم ت ْ
ض َم ْن َ ،ول بَـ ْي ُع َما لَْي َ
ووجهُ هذين احلديثني( )6هنيُه  عن َعقدين يف عقد  ،والبيع واإلجارة عقدان فيشملهما  ،والنَّهي
()7
َّ
عدم جواز
َّايل
ت
وبال
،
املنهي عنه
ُ
يقتضي الفساد  ،والفساد إَّنا حصل من َجهل صيغة العقد فهو الغرر ُ
الشريعة َّإَّنا
مؤداها التَّنازع والتَّخاصم  ،و َّ
اجلمع بني البيع واإلجارة ملا يف يُفضي إليه من اجلهالة اليت تكون َّ
جاءت بنقيض ذلك .

()1

ينظر املرغيناين  ،أبو احلسن علي بن أيب بكر  ،اهلداية شرح بداية املبتدي  ،املكتبة اإلسالمية )19/5( ،

()2ينظر النووي  ،حيىي بن شرف  ،اجملموع شرح املهذب  ،حتقيق حممد جنيب املطيعي  ،مكتبة اإلرشاد  ،جدة ،
()114/8
()3

ينظر ابن البنا  ،أبو علي احلسن بن أمحد  ،املقنع يف شرح خمتصر اخلرقي  ،مكتبة الرشد  ،الرياض )189/4( ،

( )4أخرجه الرتمذي يف كتاب البيوع  ،باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة  ،رقم  ، 1451وأخرجه النسائي يف
كتاب البيوع  ،باب بيعتني يف بيعة  ،رقم  ، 8281وحسنه األلباين  ،إرواء الغليل ()110/1

( )5أخرجه أبوداود يف كتاب البيع  ،باب يف الرجل يبيع ماليس عنده  ،رقم  ، 5101والرتمذي يف كتاب البيوع  ،باب
ماجاء يف كراهية بيع ماليس عندك  ،رقم  ، 1451والنسائي يف كتاب البيوع  ،باب شرطان يف بيع  ،رقم ، 1111
وأمحد يف مسند املكثرين من الصحابة  ،رقم  ، 1155وحسنه األلباين يف إرواء الغليل ()112/1

( )6وهناك روايات عدة يف املوضوع اختلفت فيها األنظار احلديثية والفقهية  ،بني مصحح ومضعف  ،ومبيح ومانع.
 ينظر القره داغي  ،علي حمي الدين  ،حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة  ،دار البشائر  ،بريوت  ،ط، 1 ، 4001ص515

()7ينظر ياسني أمحد إبراهيم درادكة  ،نظرية الغرر يف الشريعة اإلسالمية  ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون
واملقدسات اإلسالمية  ،األردن  ،ص115
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القول الثاني  :الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز
()1
أحد ستَّة
وهو مشهور مذهب املالكية  ،قال ابن ُجزي
اجلمع يف صفقة واحدة بني البيع و َ
(( ُ
الشركة والنِّكاح والقراض  ،وجيمعُها قولُك "جص مشنق " ،
الصرف وال ُمساقاة و ِّ
عقود  ،وهي ال ُجعالة و َّ

فيمنع ذلك يف املشهور  ،وأجازه أشهب وفاقًا هلم  ،وجيوز اجلمع بني البيع واإلجارة خالفًا هلما ))(، )2
وقد نظَم تلك العقود اليت ال جتتمع مع البيع بعضهم فقال
نق
وجيمعُها يف اللَّفظ ج ٌّ
ص ُمش ُ

مع البي ع ستَّة
عقود َم َ
نعناها َ
وصرف وال ُمساقاةُ شرَكة
فجعل َ
ُ
الوهاب البغدادي
وقال القاضي عبد َّ

َّق
نكَ اح قراض َمن ُع ه َذا ُحمق ُ
()4

()3

(( وجيوز عندنا مقارنةُ البيع واإلجارة يف ٍ
عقد

ٍ
حص َاده))(.)5
زرعا ويَشرت ُ
واحد  ،مثل أن يشرتي ً
ط على البائع َ

( )1ابن جزي حممد بن أمحد أبو القاسم الكليب الغرناطي  ،اإلمام احلافظ العمدة املتفنن  ،أخذ عن ابن الزبري وابن
الشاط وابن رشيد  ،له تآليف كثرية منها وسيلة املسلم واألقوال السنية وتقريب الوصول والقوانني الفقهية وحنوها ،
تويف شهيدا يف واقعة طريف سنة 211ه .
 ينظر ابن خملوف  ،مرجع سابق )501/1( ،()2

ابن جزي  ،مرجع سابق  ،ص159

( )3احلطاب  ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد الرعيين  ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  ،ضبط زكريا عمريات  ،دار
عامل الكتب  ،الرياض )111/1( ، 4005 ،
()4

القاضي عبد الوهاب  ،كان حسن النظر جيد العبارة نظاراً ناصراً للمذهب  ،وتفقه على كبار أصحاب األهبري

كابن القصار وابن اجلالب  ،وألف يف املذهب واخلالف واألصول تآليف كثرية منها كتاب النصرة واملعونة وغريهم ،
ويل القضاء  ،تويف سنة144ه .
 -ينظر ابن فرحون  ،الديباج املذهب  ،مرجع سابق )48-41/4( ،

( )5القاضي عبد الوهاب  ،عبد الوهاب بن نصر البغدادي  ،عيون اجملالس  ،حتقيق امباي بن كيبا كاه  ،مكتبة الرشد ،
الرياض  ،ط ، 4000 ، 1ص1181
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َّ
وإَّنا جاز اجلمع بني البيع واإلجارة لتوافق أحكامهما يف األركان والشروط غالبًا( ،)1قال اإلمام مالك
كنوع و ٍ
عقد و ٍ
يف حديثه عن اإلجارة (( وال بأس باجتماعها مع البيع يف ٍ
احد َّ
احد ))(.)2
ألهنما ٍ
َ
ناقشوا أدلَّة الفريق األول ٍ
جبملة من األدلَّة منها ما ُروي عن َجابر بن َعبد
واستدلوا ملذهبهم بعد أن ُ

()3
ال فَلَح َقين النَّيب 
اهلل رضي اهلل عنهما " أَنَّهُ َكا َن يَسريُ َعلَى َمجَ ٍل لَهُ قَد أَعيَا  ،فَأ ََر َاد أَن يُ َسيِّبَهُ  ،قَ َ
ِ ِ ِ ()4
ال « بِ ْعنِ ِيه »
ت َال ُ ،مثَّ قَ َ
ضَربَهُ  ،فَ َس َار َسي ًرا َمل يَسر مث لَهُ  ،قَ َ
فَ َد َعا يل َ ،و َ
ال « بِ ْعنيه بِ ُوأيَّة »  ،قُل ُ
ٍ
ت،
ت أَتَيتُهُ باجلَ َمل ،فَنَ َق َدين َمثَنَهُ ُ ،مثَّ َر َجع ُ
ت َعلَيه ُمح َالنَهُ إ َىل أَهلي  ،فَلَ َّما بَلَغ ُ
 ،فَبعتُهُ ب ُوقيَّة َ ،واستَث نَ ي ُ
()5
ك»
فَأَر َس َل يف أَثَري  ،فَ َق َ
ك فَـ ُه َو لَ َ
ك َ ،و َد َا ِاه َم َ
ك ُ ،خ ْذ َج َملَ َ
ك ِآل ُخ َذ َج َملَ َ
ال « أَتُـ َرانِي َما َك ْستُ َ
أن جابرا اشرتط اإلجارَة وقد باع مجلَه َّ
أيضا ما ُروي َّ
ص َهيبًا
فدل على اجلواز ،
ويشبهه ً
"أن ُ
ُ
 ،ووجهُ َّ ً
()6
اع َداره من عُث َما َن
بَ َ

()7
َّ
ي
مت
َن
أ
روي
ما
ه
ل
ومث
،
اها َك َذا َوَك َذا"
ُ
َ
يما الدَّار َّ
َ ،واشتَ َر َط ُسكنَ َ
ً

()1

ينظر الدردير  ،مرجع سابق )12/1( ،

()2

ابن يونس  ،مرجع سابق )519/11( ،

( )3جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري اخلزرجي  ،شهد العقبة الثانية  ،وشهد مع النيب  مثان عشرة غزوة
 ،وكان من املكثرين يف احلديث احلافظني للسنن  ،مات سنة 21ه .
 ينظر ابن األثري عز الدين  ،علي بن حممد أبو احلسن  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة  ،دار ابن حزم  ،بريوت ،ط ، 4014 ، 1ص112-111

( )4وقية  ،وأوقية مبعن واحد  ،وهي معيار للوزن  ،وأوقية الفضة تساوي 118غ  ،وأوقية الذهب تساوي 48.21غ ،
ومن غريها 142غ.
حممد رواس قلعه جي  ،مرجع سابق  ،ص82()5

أخرجه البخاري  ،كتاب الشروط  ،باب إذا اشرتط البائع ظهر الدابة إىل مكان مسمى جاز  ،رقم 4219

()6

صهيب الرومي  ،يعرف بذلك ألنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغري ،وهو َّنري من النمر بن قاسط  ،وهو

سابق الروم إىل اإلسالم  ،مات سنة 59ه.
 ينظر ابن عبد الرب  ،االستيعاب  ،مرجع سابق )490/4( ،()7

أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب البيوع واألقضية  ،باب الرجل يبيع داره ويشرتط فيها سكن  ،رقم 45512
ابن أيب شيبة  ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد  ،املصنف  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط)245/2( ، 4001 ، 1113

()1
َّ
وسى ُرَّد َعلَي َها اب نُ َها َوأُعطيَت
اها َحيَاتَهُ " َ ،وقَ َ
بَ َ
اع َد َارهُ َواشتَ َر َط ُسكنَ َ
مثل ِّأم ُم َ
ال " إَّنَا َمثَلي ُ
"أ َّ
اعتَا َد َارين َهلَُما
ضاع َها "( ،)2ومثلُه ما َجاء يف األَثر َعن َجاب ٍر َعن َعام ٍر
أَجَر َر َ
َن امَرأَتَني بَ َ

ال َعامر تَس ُكنَان َح َّىت متَُوتَا"( .)3قالوا فهذه اآلثار وغريها تدل على
اها َحيَاتَ ُه َما  ،فَ َق َ
َواشتَ َرطَتَا ُسكنَ َ
جواز اجلمع بني البيع واإلجارة  ،و َّ
الربا
الربوية  ،فجاء النَّهي سدا لذريعة ِّ
أن املقصود من النَّهي هو احليلةُ ِّ

 ،واجتماعُ البيع واإلجارة ليس من هذا النَّوع
الق ـ ـ ــول الراجـ ـ ــح
لعل القول الثاين أقرب إىل الرجحان َّ
األو ُل إفضاءُ اجلمع بني
ألن احملذور الذي خيشى منه الفريق َّ
َّ
ٍ
موجود يف اجلمع بني البيع واإلجارة َّ
يؤدي إىل
متاما  ،وليس فيهما ما ِّ
ألهنما خمتلفني ً
عقدين إىل ربًا غريُ
بُطالهنما كالغرر واجلهالة .

وبتَطبيق ما سلَف على عقد اقتناء اللَّوازم فإنَّه جيوز اجلمع بني البيع واإلجارة لعموم احلاجة ولألدلَّة

السالفة  ،وملعلومية العقدين ابتداءً وانتهاءً .
َّ
الفرع الثالث  :عقد إنجاز ِّ
الدااسات

الدراسات اهلندسية يتعلَّق ٍ
اخلاصة للمصلحة املتعاقدة يكون
عقد ِّ
بعمل خاص يطابق االحتياجات َّ
لُب ه األداءُ ِّ
قدرا من املعرفة الفنية والعقلية .
الذهين للمهندس الذي ميتلك ً
ولفهم هذا العقد من النَّاحية الفقهية نعقد النِّقاط التَّالية

( )1متيم الداري متيم بن أوس بن حارثة ،وقيل خارجة بن ُسود ،كان نصَرانيًا ،وكان إسالمه يف سنة تسع من اهلجرة ،
مات سنة 10ه .

 -ينظر ابن عبد الرب  ،االستيعاب  ،مرجع سابق )420/1( ،

()2أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب البيوع واألقضية  ،باب الرجل يبيع داره ويشرتط فيها سكن  ،رقم ، 45519
املصنف()245/2

()3أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب البيوع واألقضية  ،باب الرجل يبيع داره ويشرتط فيها سكن  ،رقم ،45518
املصنف()245/2
114

َّأولا  :تعريف عقد إنجاز الدااسات
العامة فهذا العقد أيضا مل يضع له الفقهاء تعري ًفا  ،لذلك ال حرج من
على غرار عقد األشغال َّ
يقدم مشورًة فنيةً ،
االستعانة بالتَّعاريف األخرى ومن ذلك أنَّه عُ ِّرف بعقد املهندس املستشار الذي ِّ
منتجا أو
ويعمل مستقال عن ِّ
أي مصلحة جتارية قد تؤثر على رأيه الفين  ،فاملهندس املستشار ال يكون ً

الدراسات
يقدم أداءً ذهنيا حني يقوم بإعداد ِّ
مورًدا ملواد البناء  ،وال مقاوالً ملتزما بتشييد البناء  ،وإَّنا ِّ
ِّ
والرسومات واملواصفات التَّفصيلية  ،وفحص املباين القائمة وحنوها(.)1
ثاني ـاا  :تكييف عقد إنجاز الدااسات
تكييف هذا العقد الذي يتم بني مكتب دراسات وإدارٍة ما على إعداد دراسة معينة  ،أو
ميكن
ُ
اإلشراف على املشاريع ال منجزة ؛ وعليه فاملهندس َّإما أجري وتطبَّق آنَ ٍ
أحكام اإلجارة  ،وتسري
ئذ عليه
ُ
ُ َ
ُ
عليه أحكام األجري املشرتك  ،مثلما سبق ذكره  ،أو هو وكيل عن اإلدارة يف إشرافه ورقابته وفحصه
رب العمل ووكالة عنه َّ
ألن الوكالة
إجنازها كسكنات أو طرق أو حنوها  ،وهذه نيابة عن ِّ
للمشاريع املراد ُ
()2
للمادة  15من
غريه فيما يقبل النِّيابة"  ،وهذا كله طبقا َّ
يف الفقه اإلسالمي تعين "استنابةَ اإلنسان َ

مرسوم  ، 451-10إذن فهو جيمع بني اإلجارة والوكالة  ،على َّ
عي غري
أن األصل يف الوكالة َّأهنا عقد تب ر ٌّ

أنَّه إذا تعلَّقت به األجرة صار إجارةً  ،فلما قارنت عقد اإلجارة وهو عقد معاوضة  ،خرجت عن
مقصودها التب رعي وصارت من املعاوضات  ،فتجري عليها النقاط اليت ذكرناها يف اجلمع بني البيع
َّ
تربعا مطل ًقا
واإلجارة  ،جاء يف القواعد النورانية الفقهية
((ألن ذلك التربع إَّنا كان ألجل املعاوضة  ،ال ً

 ،فصار جزءًا من العوض ))(.)3

الدراسات َّ
الصفقة ،
وبالنَّظر إىل عقد ِّ
أجرا على أتعابه حني اإلشراف على تنفيذ َّ
فإن املتعاقد يأخذ ً

ينقلب العقد من وكالة إىل إجارة  ،مما يوجب مراعاة أحكام عقد اإلجارة فيه ،جاء يف تبصرة
وبالتَّايل
ُ
()1ينظر هشام عبد الرحيم مريغين  ،عقود البناء تطبيقا على عقد املقاولة  ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،
عدد ،11صفر 1151ه  ،ص 511
()2

أمحد حممد عساف  ،مرجع سابق )405/4( ،

()3

ابن تيمية  ،أمحد بن عبد احلليم  ،القواعد النورانية الفقهية  ،مكتبة املعارف  ،الرياض  ،ط1101 ، 4ه  ،ص111
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ض أو بغري ع ٍ
عو ٍ
وض  ،فإن كانت بعوض فهي إجارة تُلزمهما بالعقد  ،وال
احلكام ((الوكالة جائزة ب َ
أجل مضروب  ،ويف ٍ
يكون لواحد منهما التَّخلِّي  ،وتكون بعوض مسمى  ،وإىل ٍ
عمل معروف  ،وإن
كانت بغري ٍ
عوض فهي معروف من الوكيل تُلزمه إذا قَبل))(.)1
الفرع الرابع  :عقد تقديم الخدمات
الشرعية خنتصره يف النِّقاط التَّايل
عقد ختدمي اخلدمات للتَّعرف عليه من النَّاحية َّ
َّأولا  :تعريف عقد تقديم الخدمات
عقد إجيار اخلدمات ،
عرفه بعض الفقهاء املعاصرين بقوله (( َّ
َّ
يسمى هذا العقد يف القانون اإلداري َ
الشخصية إىل َّ
الدولة  ،كعقد
يتعهد أحد األشخاص وطنيًا أو أجنبيًا بتقدمي خدماته َّ
وهو عقد مبقتضاه َّ
اخلاص مقابل عوض يُتَّفق عليه ))(.)2
العمل يف النِّظام
ِّ

ثاني ـاا  :تكييف عقد تقديم الخدمات
هذا العقد ال يعدو مثل عقد اقتناء اللَّوازم يف كونه ينصب على إجارة خدمات من أشخاص  ،وال
شك َّ
أن هذه من ضروب اإلجارة املشرتكة( ، )3اليت يُستدل جلوازها بقوله تعاىل ﴿أَالُوا يَا ذَا الْ َق ْرنَـ ْي ِن
َّ

وج ُم ْف ِس ُدو َ فِي ْاأل َْا ِ
ك َخ ْر اجا َعلَ ٰى أَ تَ ْج َع َل بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم َس َدا
ض فَـ َه ْل نَ ْج َع ُل لَ َ
وج َوَمأ ُ
إِ َّ يَأ ُ
ْج َ
ْج َ
﴿[ ﴾٢٩الكهف .]81

( )1ابن فرحون  ،إبراهيم بن علي اليعمري  ،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام  ،تعليق مجال مرعشلي ،
دار عامل الكتب  ،الرياض  ،طبعة خاصة )151/1( ، 4005 ،
()2

خالد بن عبد اخلضري  ،مرجع سابق  ،ص191

()3

حاول بعض الباحثني أن يقرتح تسمية أخرى لإلجارة الواقعة على املنافع  ،أال وهي عقد االستنفاع  ،بيد أنه يف

احلقيقة ال خيرج عن أحكام اإلجارة املعروفة.
 ينظر حممد الصحري  ،االقتصاد اإلسالمي رؤية مقاصدية  ،جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية(الكرتونية) ،اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية  ،عدد  14ماي  ، 4015تاريخ البحث ، 4011/08/45
www.giem.info
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ب
ومبا ورد عن علي بن أيب طالب
وعا َشد ً
ت َمَّرًة بال َمدينَة ُج ً
يدا  ،فَ َخَرج ُ
أنَّه قال " ُجع ُ
ت أَطلُ ُ
يد بَلَّهُ  ،فَأَتَيتُ َها فَ َقاطَعتُ َها ُك َّل
ال َع َم َل يف َع َوايل ال َمدينَة  ،فَإ َذا أَنَا بامَرأ ٍَة قَد َمجَ َعت َم َد ًرا  ،فَظَنَ نتُ َها تُر ُ
َذنُ ٍ
ت منهُ ُ ،مثَّ أَتَيتُ َها
وب َعلَى َمتَرٍة  ،فَ َم َدد ُ
َصب ُ
اي ُ ،مثَّ أَتَي ُ
ت ال َماءَ فَأ َ
ت ستَّةَ َع َشَر َذنُوبًا َ ،ح َّىت َجمَلَت يَ َد َ
ت
ني يَ َدي َها َ ،وبَ َس َ
ت ب َكف َّ
َّي َه َك َذا  ،بَ َ
يل يَ َديه َو َمجَ َع ُه َما  ،فَ َعدَّت يل ستَّةَ َعشَر َمتَرًة  ،فَأَتَي ُ
فَ ُقل ُ
ط إمسَاع ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَيه و َسلَّم فَأَخبَ رتُهُ « ،فَأَ َكل َم ِعي ِم ْنـ َها » "(َّ . )1
فدل هذا على جواز تأجري النَّفس وأنَّه
الن َّ
َّيب َ
َ
َ َ
()2

من أشرف األعمال وال يُعد دناء ًة
العمل على عدد معلوم من األجرة(. )3

 ،كما أنه يدل على جواز اإلجارة معاددة أي بعدد معلوم من

وتقع على املتعاقد يف عقد اخلدمات نفس األحكام املتعلقة باألجري املشرتك الذي يعمل للمؤجر ولغريه
 ،وعقده يقع على العمل  ،وال تصح إجارته إالَّ ببيان نوع العمل َّأوالً َّ ،
ألن املعقود عليه َّأوالً هو العمل
جملرد التعجيل  ،ولذلك ال يستحق األجرة إال بالعمل بعكس
وذكر املدة َّ
وهو املقصود من العقد ُ ،
مبجرد تسليم نفسه ولو مل يعمل(.)4
األجري
ِّ
اخلاص الذي يستحقها َّ
وجيب أن تكون املنفعة اليت يُستأجر عليها حمدد ًة معلومةَ القدر بالعمل أو باألجل  ،وعليها تكون
األجرة أيضا حمدَّدة تُستحق بتمام العمل أو بقدر ما أتَّ من العمل إن مل يكمله كلَّه  ،قال ابن
عاصم

()1

()5

أخرجه أمحد يف مسند علي بن أيب طالب  ،رقم 1090
 -أمحد بن حنبل  ،مسند اإلمام أمحد  ،حتقيق حممد عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط، 1

)/1( ، 4009
()2

ينظر الصنعاين  ،مرجع سابق )89/5( ،

()3

ينظر الشوكاين  ،مرجع سابق )511/1( ،

()4

ينظر املوصلي  ،مرجع سابق )151/4( ،

( )5ابن عاصم هو أبو بكر حممد بن حممد بن عاصم الغرناطي  ،ولد سنة 210ه  ،تفقه بأعالم كبار منهم الشاطيب
وابن لب والشريف التلمساين وغريهم  ،كان فقيها أصوليا حمدثا متكلما  ،له تآليف عدة أبرزها حتفة احلكام اليت
اعتمدها العلماء وشرحها مجاعة  ،تويف سنة 948ه .
 ينظر ابن خملوف  ،مرجع سابق )511/1( ،117

األجر مع تبيينه
ي ُ
جوز فيه ُ

املعلوم من تَعيينه
العمل
ُ
ُ

إن تَّ أو بق در ما عملَ ه

كملَ ه
ولألَجري أجرة ُم َّ

()1

لزم
ومن مثَّ يلتزم األجري املشرتك بإجناز العمل املتعاقَد عليه  ،وكل ما كان من توابع ذلك العمل َ
األجري حسب العرف ما مل يشرتط غري ذلك  ،ويضمن ما يتلَف عنده من املتاع بتعد أو تفر ٍ
يط
ُ
َ
ُ
َ

جسيم(.)2

الشرعية  ،فقد ورد يف السنَّة ما يشري إليه  ،ومن ذلك
بقي أن نُشري إىل ما يدل عليه من النَّاحية َّ
-1ما ُروي َعن َعائ َشةَ َرض َي اللَّهُ َعن َها َواستَأ َجَر النَّيب َ وأَبُو بَك ٍر َر ُج ًال من بَين الدِّيل ُمثَّ من بَين َعبد

ني حل ٍ
ف يف آل ال َعاص بن َوائ ٍل َوُه َو َعلَى دين
س َمي َ
بن َعدي َهاديًا خِّريتًا اخلِّر ُ
يت ال َماه ُر باهل َدايَة قَد َغ َم َ

ُكفَّار قَُري ٍ
ش فَأَمنَاهُ فَ َدفَ َعا إلَيه َراحلَتَ يه َما
لَي ٍال ثََال ٍ
ث فَارَحتَ َال َوانطَلَ َق َم َع ُه َما َعام ُر
َ
الساحل"(.)3
َّ

قال ابن حجر
()1

()4

اع َداهُ َغ َار ثَوٍر بَع َد ثََالث لَيَ ٍال فَأَتَ ُ
يحةَ
َوَو َ
اهَا بَراحلَتَ يه َما َ
صب َ
يق
يل الدِّيلي فَأ َ
َخ َذ هبم أَس َف َل َم َّكةَ َوُه َو طَر ُ
ب ُن فُ َهي َرةَ َوالدَّل ُ

يت املاهر باهلداية  ،ويف احلديث استئجار املسلم الكافر على
((وال خ ِّر ُ

التسويل  ،أبو احلسن علي بن عبد السالم  ،البهجة يف شرح التحفة  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1889 ، 1

)488/4( ،
()2

وزارة األوقاف الكويتية  ،مرجع سابق )481/1( ،

()3

أخرجه البخاري  ،كتاب اإلجارة  ،باب استئجار املشركني عند الضرورة  ،رقم 4415
-البخاري  ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل  ،مرجع سابق  ،ص158

()4

أمحد بن علي بن حممد بن علي العسقالين  ،املصري الشافعي  ،الزم الكثري من العلماء مثل الشمس بن القطان

والبلقيين  ،كان فصيح اللسان  ،عارفا بأيام املتقدمني واملتأخرين  ،علت له شهرة فقصده الناس لألخذ عنه  ،من تآليفه
فتح الباري يف شرح صحيح البخاري  ،تويف سنة 914ه

 ينظر السخاوي  ،مشس الدين  ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،منشورات مكتبة احلياة  ،بريوت ،لبنان ،(د.ط) ( ،د.ت) )151/4( ،

 ينظر الذهيب  ،مشس الدين حممد بن أمحد عثمان  ،األعالم بوفيات األعالم  ،حتقيق مصطفى بن علي عوضوربيع أبو بكر عبد الباقي  ،مؤسسة الكتاب الثقافية  ،ط)129 /1( ،1885 ،1
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احدا على عمل واحد))(. )1
هداية الطريق إذا أمن إليه  ،و
استئجار االثنني و ً
ُ
شك َّ
الرسول  تعاقد مع عبد اهلل بن أُريقط بصفته رئيس َّ
الدولة النَّاشئة يف املدينة  ،فالعقد
وال َّ
أن َّ
تَّ بني فرد وبني َّ
ليس ملصلحته
الدولة َّ ،
فالرسول  ميثل اجلهة اإلدارية  ،وهذا التَّعاقد الذي عقده َ 
اخلاصة َّ ،
لألمة  ،يريد إنشاء دولته يف املدينة  ،فاملصلحة
َّ
الشخصية َّ
قائدا َّ
وإَّنا ملصلحة عامة  ،باعتباره ً

لعموم املسلمني(.)2

الرسول  ، واملتعامل املتمثل يف عبد اهلل
فهذا عقد يشبهُ عقد اخلدمات بني اجلهة اإلدارية ممثَّلةً يف َّ

بن أريقط  ،تكون فيه املنفعة مضافةً إىل زمن مستقبل  ،وهذا ما فهمه البخاري من احلديث حني ترجم
أجريا ليعمل له بعد ثالثة أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وها على شرطهما الذي
له بباب إذا استأجر ً
اشرتطاه إذا جاء األجل(.)3

ال " َمل يَ ُكن ألُنَ ٍ
َ -0عن ابن َعبَّ ٍ
ول اللَّه  ف َداءَ ُهم
ُس َارى بَد ٍر ف َداء  ،فَ َج َع َل َر ُس ُ
اس  ،قَ َ
اس من أ َ
صار يَبكي يَوًما إ َىل أَبيه  ،فَ َق َ
صار الكتَابَةَ  ،قَ َ
أَن يُ َعلِّ ُموا أَو َ
ال لَهُ أَبُوهُ
ال فَ َجاءَ غُالم م َن األَن َ
الد األَن َ

()4
ضَربَين ُم َعلِّمي  ،قَ َ
ك ؟ قَ َ
ال اخلَب ُ
َما َشأنُ َ
ال َ
ب ب َذحل بَد ٍر َ ،واللَّه ال تَأتيه أَبَ ًدا "  ،ووجهُ
يث يَطلُ ُ
االستدالل َّ
ئيسا َّ
للدولة ،
الرسول  تعاقد م ع أسرى بدر ليس بصفته َّ
أن َّ
الشخصية  ،وإَّنا بصفته ر ً

فالرسول هنا  ميثِّل جهة اإلدارة يف َّ
الدولة  ،وهنا التَّعاقد حمله مرفق عام وهو مرفق التَّعليم(.)5
َّ

ت َما
وسى َرض َي اللَّهُ َعنهُ قَ َ
ت إ َىل الن ِّ
َّيب َ وَمعي َر ُج َالن من األَش َعريِّ َ
ني فَ ُقل ُ
ال أَق بَ ل ُ
َ -0عن أَيب ُم َ
()6
أيضا
ت أَن َُّه َما يَطلُبَان ال َع َم َل فَ َق َ
ال « لَ ْن أ َْو َل نَ ْستَـ ْع ِم ُل َعلَى َع َم ِلنَا َم ْن أ ََا َ
ادءُ»  ،ووجهه ً
َعمل ُ
تؤدى َّ
للدولة آنذاك  ،ومعيار االختيار أن
للعمال  ،ويدل على اخلدمات اليت كانت َّ
اختيار النَّيب َّ 
()1
()2

ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن علي  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،دار املعرفة  ،بريوت )115/1( ،
ينظر خالد بن عبد اهلل اخلضري  ،مرجع سابق  ،ص192 - 191

()3ينظر
ص154
()4
اخرجه البيهقي يف كتاب اإلجارة  ،باب أخذ األجرة على تعليم القرآن والرقية به  ،رقم 10298

عزت شحاتة كرار  ،األجل وأثره يف العقود االزمة  ،املختار للنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،ط، 4001 ،4

()5
()6

ينظر خالد بن عبد اهلل اخلضري  ،مرجع سابق  ،ص192 - 191
رواه البخاري  ،كتاب اإلجارة  ،باب استئجار الرجل الصاحل  ،رقم 4411
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اإلدارة هي اليت ختتار وتؤهل املتعاملني معها حفاظا على استمرارية املرفق ومحاية للمال العام  ،كما قال
حيرتس من احلريص فلذلك قال « 
ابن حجر ((ملا كان طلب العمالة دليالً على احلرص ابتغي أن َ

لَ نَستَ ِ
منع تَولية من حيرص على الوالية َّإما على سبيل
عم ُل َعلَى َع َملنَا َم ْن أَ َا َ
ْ
ادءُ » وظاهر احلديث ُ
التَّحرمي أو الكراهة))(. )1
المطلب الثاني  :التوصيف الشرعي من حيث هي عقود جديــدة
َّ
العامة يبدأُ من إشكالية هل مجيع
إن نقطة االنطالق يف حبث حكم َّ
الشريعة يف عقود َّ
الصفقات َّ
تقبل الزيادة ؟ أي هل نظام التَّعاقد يف اإلسالم حيصر
أنواع العقود يف َّ
الشريعة اإلسالمية حمصورة ال ُ
املسماة كالبيع واإلجارة واهلبة والرهن والشركة وحنو ذلك  ،وال يبيح
الناس يف أنواع معينة من العقود َّ
الشريعة تركت
للناس إجياد أنواع من العقود غري داخلة يف أحد األنواع السابقة املذكورة هلم ؟ أم أن َّ
دعتهم
الباب
مفتوحا للنَّاس يف أنواع العقود وموضوعاهتا  ،فيمكنهم أن يتعارفوا على أنو ٍاع َجديدة إذا ُ
َ
ً
الزمنية إىل نوع جديد ليس فرعا من أحد األنواع املعروفة قبالً  ،ويصح منهم كل عقد جديد
حاجتهم َّ
العامة اليت تعترب من النِّظام التَّعاقدي العام يف اإلسالم ؟(.)2
مىت توافرت فيه األركان و َّ
الشرائط َّ

واحلقيقة َّ
الشواهد التَّارخيية تشري إىل ظهور عشرات العقود اليت أطلقت عليها تسميات خمتلفة ،
أن َّ
وإن خِّرجت وكيِّفت على ٍ
عقود سابقة لكن هذا مل مينع من تسميتها تسميَّةً جديدةً  ،ومثل ذلك بيع
ُ
الوفاء  ،وعقد االستصناع  ،وبيع الربنامج  ،وحنو ذلك.
لعامة -يف أشكاهلا وصورها -وإن تشاهبت مع
ومن خالل ما سبق يتبني لنا أن عقود َّ
الصفقات ا َّ
العامة  ،أو كعقد اقتناء اللَّوازم مع
بعض العقود يف بعض النواحي كعقد االستصناع مع عقد األشغال َّ
الدراسات بعقد الوكالة
البيع على الربنامج أو بيع االستجرار  ،أو عقد اخلدمات بعقد اإلجارة  ،أو عقد ِّ
العامة يف موضوعها أو
 ،إال أنَّه ال يوجد عقد من العقود السابقة ينطبق متام التطابق مع عقود َّ
الصفقات َّ

()1
()2

ابن حجر  ،مرجع سابق )110/1( ،
ينظر حممد بلتاجي  ،عقود التأمني من وجهة الفقه اإلسالمي  ،دار السالم  ،القاهرة  ،ط ، 4009 ،1ص114
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إجراءاهتا  ،وهذا ما يدعو إىل القول بأهنا عقود ُمستحدثة

()1

؛ وعليه َّ
فإن خترجيها ينبين على األصول

شرعا .
والقواعد الشرعية  ،وهذا ال مينع من ختريج بعض جزئياهتا على بعض العقود املعروفة ً

غري َّ
توسعا أو
أن اخلالف الفقهي من ُلدن املذاهب قدميا ثار حول إمكانية وجود عقود جديدة ً
تضيي ًقا  ،وعلى أساس ذلك يأيت هذا املطلب كالتَّايل
الفرع األول  :مذهب التضييق على حرية التعـ ــاأـ ــد
وهذا مذهب الظَّاهرية

()2

حيث يرون إ َّن األصل يف العقود والشروط احلظر واملنع  ،وال جيوز

الشرع بإجازته  ،وأدلتهم على هذا كثرية منها يلي
استحداث عقود أو شروط جديدة إالَّ ما ورد َّ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي وا ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اإل ْس َال َم
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
َّأولا  :قوله تعاىل ﴿الْيَـ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
.
ِديناا ۚ ﴿[ ﴾٣املائدة ]5
ال ِاجال ي ْشت ِرطُو َ ُشروطاا لَي ِ ِ ِ َّ ِ ِ
س فِي
ثانياا  :قوله َ « ما بَ ُ َ َ َ
س في كتَاب الله م ْن َش ْرط َ ،ما لَْي َ
ُ ْ َ
اب اللَّ ِه َع َّز وج َّل فَـهو ب ِ
كِتَ ِ
اط ٌل »(.)3
َ َ َُ َ
وغري هذا من األدلة اليت هي ((براهني قاطعة يف إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس
يف كتاب اهلل األمر به أو النص على إباحة عقده ألن العقود والعهود واألوعاد شروط  ،واسم الشَّرط
يقع على مجيع ذلك))( ، )4فإحداث عقد أو شرط جديد ليس عليه َأمارة من نص أو إمجاع ((ساقط
( )1العقود املستحدثة هي "العقود اليت أوجدها الناس ومل تكن مألوفة أو كانت مألوفة وأدخلوا عليها إجراءات جديدة
ليس عليها دليل خاص من الشرع".
 ينظر عاطف حممد أبو هربيد  ،عقود املناقصات يف الفقه اإلسالمي  ،دار النفائس  ،األردن  ،ط، 4001 ، 1ص11

()2ينظر ابن حزم  ،أبو حممد علي بن أمحد  ،اإلحكام يف أصول األحكام  ،تقدمي إحسان عباس  ،دار اآلفاق
اجلديدة  ،بريوت )1/1( ،

( )3رواه البخاري يف كتاب البيوع  ،باب إذا اشرتط شروطا يف البيع ال حتل  ،صحيح البخاري ومعه فتح الباري
()111/1
()4

ابن حزم  ،اإلحكام  ،مرجع سابق )15/1( ،
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نص أو إمجاع على َّ
أن ذلك الشيء الذي التزمه بعينه وامسه
مردود وال يَلزمه منه شيء أصالً إالَّ أن يأيت ٌّ

نص أو إمجاع بذلك لزمه وإال فال واألصل براءةُ ِّ
الذمم من لزوم مجيع األشياء إالَّ ما
الزم له فإن جاء ٌّ
نص أو إمجاع فإن ح َكم حاكم خبالف ما قلنا فسخ حكمه وورد بأمر النيب  إذ يقول «
ألزمنا إيَّاه ٌّ
َ

ِ
س َعلَْي ِه أ َْم ُرنَا فَـ ُه َو َا ٌّد » ))(.)1
َم ْن َعم َل َع َمال لَْي َ

َّ
استدل به الظَّاهرية من احلديث
وقد ناقش العلماء هذه األدلة وغريها وفنَّدوها  ،فعلى سبيل املثال ما
السابق من منع الشروط َّ ،إَّنا هو يف احلقيقة يف الشروط اليت ليست يف كتاب اهلل  ،أو الشروط اليت
َّ
ِ
ط اللَّ ِه أ َْوثَ ُق»  ،ألن كل هذا إَّنا يكون
َحق َو َش ْر ُ
َّ
حرمها اهلل  ،يدل على هذا قوله  « أَ َ
ضاءُ اللَّه أ َ
إذا خالف الشرط كتاب اهلل وشرطه  ،بأن يكون املشروط مما حرمه اهلل تعاىل بنص خاص أو عام ،
جائزا والوفاء به واجبًا(. )2
فاملشروط ال بد أن يكون مما أباح الشارع فعله دون شرط  ،ليكون اشرتاطه ً
الفرع الثاني  :مذهب التوسيع من حرية التعاأد
وهذا مذهب مجاهري الفقهاء واألئمة على جواز استحداث عقود جديدة  ،وأدلَّتهم ال تكاد حتصر ،
منها
صا ُكم بِ ِه
ۚ ٰذَلِ ُك ْم َو َّ
ِ
اهدت ْم َوَل
اللَّـه إِذَا َع َ

﴿وبِ َع ْه ِد اللَّ ِـه أَ ْوفُوا
َّأولا  :قوله تعاىل
َ
 ، ]114وقوله تعاىل ﴿ َوأ َْوفُوا بِ َع ْه ِد
َج َعلْتُ ُم اللَّ َـه َعلَْي ُك ْم َك ِف ايال ۚ إِ َّ اللَّـ َه يَـ ْعلَ ُم َما تَـ ْف َعلُو َ ﴿[ ﴾٢٨النحل  ، ]81وقوله تعاىل ﴿ َوأ َْوفُوا
ول ﴿[ ﴾٣٩اإلسراء .]51
بِال َْع ْه ِد ۚ إِ َّ ال َْع ْه َد َكا َ َم ْسئُ ا

لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َ ﴿[ ﴾٨٥٩األنعام
ضوا ْاألَيما َ بـع َد تَـوكِ ِ
يد َها َوأَ ْد
تَن ُق ُ
َْ َْ ْ

إىل غري ذلك من اآليات الدَّالَّة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود  ،والعقود باإلمجاع هي العهود
جل ثناؤه بالوفاء هبا(. )3
اليت أمر اهلل َّ

()1

ابن حزم  ،اإلحكام  ،املرجع السابق )11/1( ،

()2ينظر عبد اهلل الشرقاوي  ،أثر الواقع يف تطور العقود املالية يف الفقه اإلسالمي  ،دار الرشاد احلديثة  ،الدار البيضاء
 ،املغرب  ،ط ، 4008 ،1ص28
()3
ينظر الطربي  ،أبو جعفر حممد بن جرير  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،دار املعارف  ،مصر ()118/8
112

ِ
ِِ
الم ْسلِ ُمو َ
ين إِل ُ
صل ا
ْحا أ َ
ثانياا  :قوله  « الصل ُ
َح َّل َح َر ااما أ َْو َح َّرَم َحاللا َو ُ
ْح َجائ ٌز بَـ ْي َن ال ُْم ْسلم َ
ِ
َح َّل َح َر ااما »(.)1
َعلَى ُش ُروط ِه ْم إِلَّ َش ْرطاا َح َّرَم َحاللا أ َْو أ َ
واحلديث يف إجياب الوفاء بك ل أنواع الشروط اليت ال ختالف شرع اهلل وال سيما إذا كانت من
مقتضيات العقد ومنافعه املباحة(.)2
ثالثـاا  :ما جاء عن عمر

َّ
وإين
ارها ِّ
أن َر ُجالً قَ َ
جت َهذه َ
ال له " يَا أَم َري املؤم َ
وش ُ
نني تَ َّزو ُ
رطت ل َها َد َ

جال إذ
الر ُ
َنتقل َإىل أَرض َكذا وَكذا ف َقال لََها َشرطُ َها  ،ف َق َ
ال َّ
الرجل َهلك ِّ
َمجع ألَمري أَو َ
أ ُ
لشأين أَن أ َ
املؤمنُو َن َعلى ُشروطهم عن َد َم َقاطع
وج َها إالَّ طَلَّقت  .ف َقال ُعمر
الَ تَشاءُ امرأة أن تُطلِّق َز َ
ُح ُقوقهم "(. )3

وأراد مبقاطع احلقوق مجع مقطع  ،وهو موضع القطع يف األصل  ،أي مواقفه اليت ينتهي إليها ،
لذلك ألزمه عمر هبذا الشَّرط وأوجبه عليه َّ
ألن األصل يف الشَّروط اإلباحة ال التَّحرمي(. )4
وغري هذا من األدلة كتابًا وسنَّةً َّ
الدالة على حرية التَّعاقد  ،وإباحة كل شرط أو عقد دون استثناء إال

ما َّ
دل َّ
الدليل اخلاص على حرمته(.)5

الدفاع عنه  ،فلقد أسهم
الرأي و ِّ
و ِّ
املتأمل يف مذهب ِّ
املوسعني ال يكاد يَرى كابن تيمية يف استماته هلذا َّ

بشكل كبري يف تطور العقود يف الفقه اإلسالمي الذي يُعد َّأول تشريع َّقرر حرية التَّعاقد الستناده إىل
( )1أخرجه البخاري تعليقا بصيغة اجلزم مقتصرا على لفظ "املسلمون على شروطهم" يف كتاب اإلجارة باب أجر
السمسرة ( ، )414/1وأبو داود يف كتاب األقضية باب يف الصلح وسكت عنه( ، )40-18/1والرتمذي يف كتاب
األحكام باب ما ذكر عن رسول اهلل  يف الصلح بني الناس ( ، )192/1وقد صححه األلباين يف إرواء الغليل
()111/1
()2

ينظر ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى  ،مرجع سابق )112/48( ،

()3أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقا  ،كتاب النكاح  ،باب الشروط يف النكاح  ،وقال ابن حجر وصله سعيد بن
منصور من طريق امساعيل بن عبيد اهلل  ،فتح الباري ()141/8
()4

ينظر ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى  ،مرجع سابق )110/48( ،

()5ينظر حممد مخيس العجيمي  ،مرجع سابق  ،ص11
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القرآن والسنَّة  ،ونظَّم هذه احلرية يف إطار التَّعادل بني الغُنم والغُرم حىت ال يبغي بعض الناس على بعض
فيما يشرطُون ويعقدون(. )1

العامة وصف العقود املستقلَّة وغري
وعليه ال ضي ر من هذا التَّخريج واكتساب عقود َّ
الصفقات َّ
املسماة ؛ إذ األصل يف البيوع والعقود اإلباحة  ،وقد قال ابن تيمية يف معرض حديثه عن ما يكره من
َّ
شراء األرض اخلراجية

املقسط َّ
الدائم كما يقوله بعض الكوفيني  ،وقد قيل إنه
(( ...إنه بيع بالثَّمن َّ

املقسطة املؤبَّدة َّ
املدة كما يقوله أصحابنا واملالكية والشافعية وكال القائلني خرج يف قوله
إجارة باألجرة َّ
عن قياس البيوع واإلجارات  ،والتحقيق

أهنا معاملة قائمة بنفسها ذات َشبه من البيع ومن

السابقة وإن كان
اإلجارة))( ،)2و َّ
الشاهد من قوله اعتباره هلذه املعاملة بأهنا ال تشبه املعامالت الفقهية َّ
الرهان
السباق أو ِّ
فيها َشبه من هذه وتلك  ،ومثل هذا ما قاله ابن القيم يف معرض حديثه عن عقد ِّ
((فإن قيل هل العقد هو من باب اإلجارات أو من باب اجلُعاالت أو من بات املشاركات أو من باب
النذور وااللتزامات أو من باب الع َدات والتَّربعات أو عقد مستقل بنفسه قائم برأسه خارج عن هذه
العقود ؟ فاجلواب إنَّه عقد مستقل بنفسه قائم برأسه غري داخل يف شيء من هذه العقود النتفاء

أح َكامها عنه ))(.)3
شك َّ
أن هذا لون من التَّسامح الفقهي يف َس َعة النَّظر الذي ال مينع من االعرتاف بأصالة العقود
وال َّ

ينضب( ،)4ويف ذات اآلن
َّ
الشرعية َّ
بالوفرة وباملرونة والثبات مجيعا  ،وهي املعني الذي ال َ
السالفة وتفردها َ

املستجدات العقدية َّ
َّ
الصفقات التِّجارية قد اتَّسع أفقها وتشعَّبت أنواعها ،
فسح اجملال أمام
ألن (( َّ
َ
وتنوع حبسب العرف التجاري ما يشرتطه العاقدون حىت ُوجدت عقود مل تكن  ،وتفنَّن النَّاس يف الشروط
َّ
باعد بني العقود وأصوهلا املذكورة يف كتب الفقه  ،ولو حكمنا ببطالن تلك العقود وفساد تلك
تفن نًا َ

()1ينظر عبد اهلل الشرقاوي  ،مرجع سابق  ،ص28
( )2ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى  ،مرجع سابق )401/48( ،
()3

ابن قيم اجلوزية  ،حممد بن أيب بكر أبو عبد اهلل  ،الفروسية احملمدية  ،دار عامل الفوائد  ،مكة املكرمة  ،ط، 1

1149ه  ،ص491

()4ينظر عيسى عبده  ،العقود الشرعية احلاكمة للمعامالت املعاصرة  ،دار االعتصام  ،القاهرة  ،ط، 1822 ، 1
ص11
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لشلَّت احلركة يف األسواق  ،ولتقطَّعت العالقات التجارية بني
الشروط لصار الناس يف حرج وضيق  ،و ُ
الناس  ،بل لقطعت األسباب  ،فال تنمو ثروات آحاد الناس  ،وال تنمو ثروات اجلماعات ))(.)1
فإن احلوادث والوقائع يف تز ٍ
وهكذا َّ
الشريعة حمصورة وحمدودة وهي متثل
ايد مستمر بينما نصوص َّ
العامة لالقتصاد
منطقة الفراغ يف التَّشريع االقتصادي واليت جيب مألها َوف ًقا ملتطلبات األهداف َّ
كل زمان(.)2
اإلسالمي  ،ومقتضياهتا يف ِّ
وعليه خنلُص يف هذا الفصل إىل َّ
العامة وإن كان فيها َشبه بالعقود الشرعية اليت
أن عقود َّ
الصفقات َّ

ذكرناها إال أهنا يف حقيقتها عقود جديدة ال مانع من أن تكيَّف هذا التَّكييف  ،وال سيَّما َّ
أن مقصود

الدين وسياسة
عرب عنه املاوردي بقوله ((اإلمامةُ موضوعة خلالفة الن َّبوة يف حراسة ِّ
َّ
الشريعة يتجلَّى يف ما َّ
الدنيا ))

()3

 ،ومعلوم َّ
أن سياسة الدنيا توفري اخلدمات للمواطنني من خالل إنشاء املرافق واملشروعات

العامة .
العامة وتشغيلها ملصلحتهم وال يتأتَّى ذلك إال عرب قناة ع ُقود َّ
الصفقات َّ
َّ
العامة من احملاذير الشرعية الواردة يف البيوع املنهي
مع االنتباه إىل ضرورة أن ختلو عقود َّ
الصفقات َّ
الربا كما سبقت اإلشارة إليه.
عنها ؛ من الغرر والضَّرر و ِّ

()1
()2
()3

حممد أبو زهرة  ،مرجع سابق  ،ص 411
ينظر حممد باقر الصدر  ،اقتصادنا  ،دار التعارف للمطبوعات  ،بريوت  ،ط  ، 1892 ، 40ص 529
املاوردي  ،األحكام السلطانية  ،مرجع سابق  ،ص5
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ويشتمل عىل الفصلني التَّاليني :
العامة
الفصل األول  :إنشــاء عقود َّ
الصفقات َّ
العامة
الفصل الثاين  :انقضــاء عقود َّ
الصفقات َّ
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تمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
العامة كباقي العقود هلا دورة حياتية تنشأ ضمنها مث تنقضي  ،ويعترب اجلانب اإلجرائي
ع ُقود َّ
الصفقات َّ
جمرد حرب على ورق  ،أما ما يُعطي ذلك
يف عقود َّ
الصفقات َّ
احملرك هلذه العقود فبدونه تعترب َّ
العامة مبثابة ِّ
الز َخم القانوين والفقهي  ،وتلك اإلثارات واجلدليات يف التَّأويل والتَّفسري  ،واالجتهاد واحلكم  ،هو
َّ
جانبها اإلجرائي العملي الذي ينطلق من عملية تأسيس هذه العقود على أرض الواقع من حيث النَّشأة

عرب آليات التعاقد اليت سنَّها املقنِّن من املناقصة والرتاضي  ،وما يلف هذين اإلجراءين من مفاهيم
الصفقة يف الواقع عرب تنفيذها كإجناز أشغال أو توريد لوازم أو تقدمي
ترتسخ َّ
وخصائص وأساليب إىل أن َّ
خدمات أو إجناز دراسات  ،إىل أن يأيت على هذه العقود اليوم املوعود ؛ انتهاءً أو إهناءً عرب قناة
االستالم ؛ مؤقَّتًا أو هنائيًا  ،أو عن طريق الفسخ ؛ انفراديًا أو تعاقديًا.
العامة وهو ما يستوقفنا يف هذين الفصلني على النَّسق التَّايل
هكذا هي دورة حياة عقود َّ
الصفقات َّ
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ويتضمن املبحثني التَّاليني :
َّ
العامـــــة
املبحث األول  :أسلوب املناقصة يف إبرام عقود َّ
الصفقات َّ
العامـــة
املبحث الثاين  :أسلوب ال ّتـَرايض يف إبرام عقود َّ
الصفقــات َّ
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تمهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
قسما بأكمله ألسلوب التَّعاقد يف
َّ
خصص املقنِّن اجلزائري يف مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املتمم ً
()1
الصفقات
العامة ؛ أالَ وهو القسم األول من الباب الثالث  ،ومسَّاه كيفيات إبرام َّ
موضوع َّ
الصفقات َّ
َّ
املادة .51
املادة  41إىل َّ
عشر مواد من َّ
العمومية ونظم له َ

السَّر يف ذلك َّ
أن املقنِّن يريد من املصلحة املتعاقدة أن حتافظ على املال العام من خالل ترشيد
لعل ِّ
و َّ
العامة وهو مبدأ الشَّفافية من
إنفاقه  ،ومن جهة ثانية احملافظة على أبرز مبدأ من مبادئ َّ
الصفقات َّ
الصفقة ،
الصفقة وحريتهم الكاملة يف الوصول إىل كافة متعلقات َّ
خالل املساواة بني مجيع املتقدمني لنيل َّ
املخول من قسم " كيفيات إبرام
جتسده إال إجراءات قانونية دقيقة و َّ
وطبعا هذا اهلدف النبيل ال ِّ
الصفقات العمومية" مبواده العشر أن ِّ
حيققها.
َّ
الصفقات اليت جلأ إليها املقنِّن حمصورة يف أسلوبني
وعلى الرغم من أن أساليب التعاقد يف باب َّ
مهمني ؛ املناقصة كقاعدة عامة

()2

 ،والرتاضي كاستثناء

()3

 ،بالرغم من ذلك إال أن املناقصة تعترب

األهم يف شراء وتوفري احتياجات جهة اإلدارة  ،نتيجة ملا توفره من ضمان حرية
((األسلوب األصيل و َّ
املشاركة والتنافس يف املشرتيات احلكومية  ،ومن ثَ َّم احلصول على العديد من خيارات األسعار

واملواصفات))(. )4

العامة  ،يف
العامة واالستثناء لنشوء َّ
الصفقات َّ
وعلى هذا األساس يأيت هذا الفصل لتبيان القاعدة َّ
مبحثني كما يلي

()1

ادة 14
ادة  58إىل امل َّ
تغري هذا يف املرسوم األخري  412-11فصار يف الفصل الثالث من القسم األول من امل َّ

( )2استعاض املشرع يف املرسوم األخري  412-11عن مصطلح "املناقصة"  -الذي اعتمده يف غالب قوانني الصفقات
ادة  58منه  .وهذه التسمية أليق كما يأيت.
العمومية -مبصطلح "طلب العروض" كما يف امل َّ
()3
ادة  58منه وما بعدها .
مل يتغري هذا األسلوب ال تسمية وال مضمونا يف املرسوم األخري - ، 412-11ينظر امل َّ
()4

مال اهلل جعفر عبد امللك احلمادي  ،مرجع سابق  ،ص21
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العامة
المبحث األول  :أسلوب المناأصة في إبرام عقود َّ
الصفقات َّ
الصفقات استعمال مصطلح املناقصة كقاعدة عامة
مما يؤثر يف أدبيات التَّعاقد احلكومي يف باب َّ
للتعاقد َّ
الصفقات العمومية وفقا إلجراء
دل على ذلك منطوق َّ
املادة  41من مرسوم  " 451-10تربم َّ
العامة ، "...وهذا ما درجت عليه خمتلف التشريعات املنظمة لعقود
املناقصة الذي يشكل القاعدة َّ
العامة  ،بالرغم من أهية هذا
العامة ؛ إذ اعتمد هذا املصطلح يف غالب تنظيمات َّ
َّ
الصفقات َّ
الصفقات َّ
الضبابية ختيِّم على مسائه من حيث اإلشكال الذي وقع فيه مرسوم 451-10
املصطلح إال أن حالة من َّ

مؤداها
املادة  55واليت َّ
املتمم حني راح يعدد أنواع املناقصة وذكر من ضمنها أسلوب املزايدة يف َّ
املعدَّل و َّ
يقدم املتعهد لعرض األقل مثنا فكيف يستساغ بعدئذ تسميتها املزايدة .
أن ِّ
الصفقات العمومية َّ
أن العرض األقل واملزايدة يتناقضان كليا  ،ولعل
من هنا يدرك املتأمل يف تنظيم َّ
التنظيم عرب مبا عرب ليتفادى تسمية هذا األسلوب باسم املناقصة فيقع يف تسمية اجلزء بتسمية الكل
الذي هو العنوان الذي اختاره

()1

 ،ولعله كان من األليق أن يعتمد مصطلحا آخر كمصطلح "طلب

املادة  ، 14وهو ذات اإلجراء الذي اعتمده املقنِّن
العروض" مثلما كان معموال به يف أمر  80-12يف َّ
()3
()2
جديرا باملقنِّن اجلزائري أن يفصل
املغريب يف َّ
املادة  ، 11واملقنِّن التونسي يف الفصل  ، 11أو كان ً

املادة  48؛ إذ عرب عن املزايدة
املناقصة عن املزايدة -يف املفهوم -كما فعل يف مرسوم  151 -81يف َّ
مؤدى كل منهما -إذ
بتقدمي العارض أحسن مثن  ،وهذا التعبري ال يتناقض مع مصطلح املناقصة -يف َّ

املادة  ، 41هذا من زاوية  ،ومن زاوية أخرى كان ميكن للمشرع
عرب عنها بتقدمي أفضل عرض كما يف َّ
أن يفصل مصطلح املناقصة عن املزايدة يف التقسيم والتبويب  ،فيخصص جماالً للمناقصة وجماالً آخر

للمزايدة مع توضيح كل منهما  ،مثلما فعل املقنِّن املصري( ، )4واملقنِّن اإلمارايت( ، )1واملقنِّن القطري(. )2
()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص121

()2

ينظر الرائد الرمسي التونسي  ،مرجع سابق  ،ص 11

()3

ينظر اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية  ،مرجع سابق  ،ص 158

()4ينظر قانون رقم  ، 98لسنة  ، 1889يف شأن املناقصات واملزايدات
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مصطلحا آخر َّ
كالدعوة للمنافسة فهو عنوان دقيق ويتماشى مع كل أنواع
أو كان عليه أن خيتار
ً
املناقصة وسائر أشكاهلا(.)3
مستهل هذا املبحث عند
جيدر الوقوف يف
وعلى ذلك ولفهم التَّوصيف َّ
الشرعي ألسلوب املناقصة ُ ،
ِّ
كمطلب ٍ
ٍ
ٍ
ثان ،
كمطلب َّأوٍل  ،ومن ثَ َّم حماولة إجياد تأصيل شرعي هلا
اإلجراءات التشريعية هلذا أسلوب
الضرب التَّايل
على َّ
المطلب األول  :أسلوب المناأصة في اإلطاا القانوني
اسعا من احلماية للمال العام ويبعد
ِّ
قدرا و ً
جيسد أسلوب املناقصة مبدأ الشَّفافية يف التعاقد ويوفر ً
اإلدارات العمومية عن املعامالت املشبوهة وميكن من مراقبة معظم املراحل املتعلقة مبدخالت وخمرجات
الصفقة العمومية من خالل إجراءاهتا الكثرية و َّ
املعقدة.
َّ
العامة الذي رنَ ا إليه
تكز
األساس يف إبرام عقود َّ
الصفقات َّ
هلذه الغايات النَّبيلة كانت املناقصة املر َ
َ
بالصفقات  ،ومن هنا نقف أمام هذا األسلوب التعاقدين من
كل تنظيماته املتعلقة َّ
املقنِّن اجلزائري يف ِّ
خالل مفهومه وإجراءاته يف فرعني على الشكل التَّايل
الفرع األول  :ماهي ــة المناأصـ ـ ـ ـ ــة
الصفقات العمومية  ،ويف هذا الفرع يتم التعرف
تُعد املناقصة األسلوب األبرز يف كيفيات إبرام عقود َّ

على هذا األسلوب من خالل تعريفها وصورها على النمط التَّايل

()1ينظر قانون رقم  ، 1لسنة  ، 4009يف شأن املشرتيات واملناقصات واملزايدات واملستودعات
()2ينظر قانون رقم  ، 41لسنة  ، 4001بإصدار قانون بتنظيم املناقصات واملزايدات
()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص141
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َّأولا  :تعريف المناأصة
املتمم "هي إجراء يستهدف
عرفها املقنِّن اجلزائري يف َّ
املادة  41من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
َّ
الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل
احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص َّ

عرض"(.)1

إذن املناقصة إطار إجرائي وكيفية فنية تلتزم اإلدارة فيها باختيار أفضل من يقدمون للتعاقد معها
شروطا سواء من الناحية املالية أو من ناحية اخلدمة املطلوب أداؤها( ،)2نظري املقابل الذي يستحقه
املتعاقد إزاء العمل الذي يلتزم به
املتخصصة

()4

()3

 ،ومع اإلشراف الكامل على إجراءاهتا من طرف جلنة املناقصات

مبا ِّ
حيقق أكرب فائدة مالية وفنية للمصلحة املتعاقدة  ،ويضمن مصلحة املتعاقد معها من

الصاحل العام .
جهة أخرى  ،األمر الذي يوفر لونًا من التَّوازن بني الطرفني مبا يعود باألثر النَّاجع على َّ
ثانيـ ـاا  :صوا المناأص ــة
موسعة  ،وكال الصنفني وإن اختلفا يف
باجلملة فإن املناقصة تأخذ شكلني  ،فهي إما مضيَّقة  ،أو هي َّ
إطارا تعاقديا ضمن الصيغ املتاحة
َسعة الفئة املعنية بكل منهما  ،فإهنما يشرتكان يف أن كال منهما ميثل ً

يف مرسوم  ، 451-10وهذه الصور هي

()1

أضاف املرسوم األخري  412-11يف املادة  10إىل مفهوم طلب العروض انتقاء أحسن عرض يتوخى املزايا

االقتصادية للمشروع ويكون االختيار بناء على معايري موضوعية.
()2

ينظر جممع اللغة العربية  ،معجم القانون  ،مرجع سابق  ،ص 128

()3

ينظر عبد الفتاح عبد الباقي  ،نظرية العقد واإلرادة املنفردة  ،القاهرة  ، 1891 ،ص 404

()4ينظر حممد عبداهلل محود  ،النظام القانوين إلبرام العقد اإلداري عن طريق تقنية املناقصات  ،جملة احلقوق  ،اجمللد
األول  ،العدد األول  ،ص 91
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المناأصة المفتوحة

املادة  48من املرسوم الرئاسي  451 10بأهنا " املناقصة املفتوحة هي إجراء ميكن من
وقد عرفتها َّ
خالله أي مرتشح مؤهل أن يقدم تعهدا "(.)1
()2

وهذا اللَّون من املناقصات

يراد منه فتح اجملال أمام كل املرتشحني املتنافسني دون قيود أو

اللهم إال شرط التأهيل.
اشرتاطات خاصة َّ ،
قادرا على التعاقد مع اإلدارة أن يتقدم بعرضه الذي يقدم فيه السعر
وعليه فيكون لكل من جيد نفسه ً

ال ذي يقبل التعاقد به واملواصفات الفنية والتقنية ومستوى اخلدمات والتقنية ومستوى اخلدمات اليت ميكنه
اجنازها(.)3
العامة املتعلقة بالشَّفافية
وبالتَّايل هذا النَّوع يضمن أكرب قدر ممك ٍن من درجات االحرتام للمبادئ َّ
العامة  ،غري أن من سيئات هذا النَّوع من
وحرية املنافسة  ،وسعتها وسهولة املشاركة للوصول للطبيعة َّ

املناقصات أنه يفتح باب املنافسة لعروض قد ال تكون كلها مطابقة أو تستجيب كلية ملتطلَّبات املشروع
ٍ
مؤسسات متلك قدرات تقنية ومالية متواضعة مبا ال ِّ
حيقق أهداف املشروع(.)4
أو صادرة عن
-0

المناأصة المحدودة

()5
املتمم بأهنا " إجراء ال
أتى تعريف املناقصة احملدودة يف َّ
املادة  50من مرسوم  451 10املعدَّل و َّ

()1
ادة  41من مرسوم  ، 410-04إال يف إضافة كلمة "مؤهل"
ادة هي عينها امل َّ
هذه امل َّ

( )2بقي هذا النوع من الطلبات كما هو يف املرسوم األخري  ، 412-11ومل يتغري منه إال التسمية إذ صار يسمى طلب
العروض املفتوح  ،كما تدل عليه املادة. 15
()3

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص18

()4

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص121

()5وتسمى يف املرسوم األخري  ، 412-11طلب العروض املفتوح  ،كما يف املادة 11منه .
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يسمح فيه بتقدمي تعهد إال للمرتشحني الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا املؤهلة اليت حتددها
املصلحة املتعاقدة مسبقا "(.)1
وهكذا اعرتف املقنِّن للمصلحة املتعاقدة بقدر من احلرية يف وضع شروط املنافسة باعتبارها صاحبة
املصلحة  ،وإليها تعود سلطة وضع معايري خاصة هبدف حتقيق الغرض من العملية التعاقدية  ،فقد تفتَح
اإلدارة املعنية جمال املنافسة واسعا فتكون حينئذ املناقصة مفتوحة  ،وقد تضبطها فال يشارك فيها إالَّ من
خاصة أعلنت جهة اإلدارة عنها فتكون املناقصة حينئذ مغلقة أو حمددة أو
توفَّرت فيهم شروط َّ

مقيَّدة(.)2

الشكل من أشكال املناقصة يف احلاالت اليت تتطلَّب درجة معينة من
وتلجأ املصلحة املتعاقدة إىل هذا َّ
موردين أو مقاولني معينني أو استشاريني أو فنيني أو
الكفاءة أو اخلربة  ،فتقصر االشرتاك فيها على ِّ
خرباء بذواهتم سواء كانوا يف الداخل أو يف اخلارج وختتارهم اإلدارة مسبَّ ًقا لثبوت كفاءاهتم الفنية واملالية ،
إضافة إىل حسن السمعة من خالل الشروط واملؤهالت اخلاصة اليت تتطلبها بصورة مفصلة يف دفاتر
صفقة مع خضوعها لذات القواعد واالجراءات املقررة بالنِّسبة للمناقصات املفتوحة
الشروط اخلاصة بال َّ
الصحفي مثلها
وذلك حىت بالنِّسبة ملوضوع كيفية اإلعالن عنها  ،حيث أخضعها املقنِّن إلجراء اإلشهار ِّ

يف ذلك مثل املناقصة املفتوحة(.)3

غري أن هذا الشكل من املناقصة يتطلب معرفةً دقيق ًة بالسوق  ،ومبواصفات اخلدمة املطلوبة  ،ذلك أن

وخصائصها
التصنيف يعين التخصيص  ،والتخصيص يتطلَّب معرفة دقيقة باحلاجة  ،من حيث طبيعتُها
ُ

ومدى توفر املنافسة بشأهنا(.)4

()1
ادة  41من مرسوم  " 410 04الشروط اخلاصة " بدل " الشروط الدنيا املؤهلة " يف هذا املرسوم
جاء يف امل َّ
()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص142

()3

ينظر هيبة سردك  ،مرجع سابق  ،ص18

()4

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص190
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الستشااة النتقائية

املادة  51منه بأهنا " إجراء يكون املرتشحون املرخص هلم بتقدمي
عرفها املرسوم  451 10يف َّ
عرض فيه هم املدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أويل "(.)1
وتلجأ اإلدارة املتعاقدة إىل أسلوب االستشارة االنتقائية يف حال اشرتاطها ملواصفات تقنية يف العمل
حمل التعاقد أو جناعة معينة مبا يربر أن املنافسة ستكون حمدودة جدا  ،وتشمل املتعهدين الذين
أو َّ
املادة ِّ
اخلاصة أو َّ
املعقدة(.)2
اتصلت هبم دون سواهم باعتبارهم
األقدر على تنفيذ موضوع هذه العملية َّ
َ

ومتر االستشارة االنتقائية مبرحلتني أساسيتني ها
أ-

األولي كمرحلة أولى
النتقاء ّ

املادة  54من مرسوم َّ 451-10
أن اللجوء إىل االستشارة االنتقائية جيري على أساس
بينت َّ
يتعني بلوغها  ،أو برنامج وظيفي يف حالة عدم قدرة اإلدارة على
مفصلة  ،أو جناعة َّ
مواصفات تقنية َّ
حتديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاهتا  ،وحصرت املشاريع املعنية هبذا النَّوع من املناقصة  ،يف قائمة َّ
حتدد
مبوجب قرار وزاري مشرتك  ،بني وزير املالية والوزير املعين  ،من ضمن عمليات َّ
معقدة أو ذات أهية
ويهدف االنتقاء األويل
الصيغة عن طريق االنتقاء األويل يف مرحلة أوىل ،
خاصة  ،ويتم اللجوء إىل هذه ِّ
ُ
إىل وضع بني يدي املصلحة املتعاقدة قائمةً صاحلة ملدة ثالث سنوات  ،تضم متعاملني اقتصاديني تتوفَّر
فيهم الشروط املؤهلة للمشاركة يف استشارة انتقائية(.)3

()1وتسمى يف املرسوم األخري  ، 412-11طلب العروض احملدود  ،كما يف املادة 11منه.
()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص150

()3

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص190
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ب-

الستشااة النتقائية كمرحلة ثانية

الصفقة ذات طبيعة
تلجأ املصلحة املتعاقدة إىل إجراء استشارة انتقائية إذا كانت األعمال موضوع َّ
()1
خاصة من حيث موضوعها وشروط تنفيذها  ،أو كانت عملية َّ
معقدة تتَّسم باألهية البالغة  ،وبناءً
املادة  54من مرسوم  451-10فإن االستشارة االنتقائية تسلك مرحلتني ها
املادة  51و َّ
على َّ

 توجيه الدعوة لعدد من المرشحين ل يقل عن ثالثة
إذا مل تتمكن املصلحة املتعاقدة من استخراج هذا النصاب املذكور  ،وجب عليها القيام بانتقاء أويل
آخر وجتديد أو امتام القاعدة لتتمكن من حتصيل النصاب  ،أي ثالث متعاملني على األقل

()2

 ،ويف

عدد َّ
أقل من ثالثة جيب على املصلحة املتعاقدة أن تباشر الدعوة لالنتقاء
املرشحني َّ
حال ما إذا كان ُ
للرتيث وعدم االستعجال يف
يبني مدى حرص املقنِّن على دفع جهة اإلدارة َّ
األويل من جديد  ،وهو ما ِّ
يسا ملبدأ املساواة من جهة  ،ولتفادي املعامالت
اختيار املتعاقد معها  ،وضمان أكرب مشاركة ممكنة تكر ً
املشبوهة والوقاية من الفساد من جهة أخرى.

املادة  54الفقرة  4التَّوقف عندها  ،فهي تعين أن العرض
وتفرض عبارة "عرض تقين أويل" الواردة يف َّ
ُ

التقين كامل للتوضيح واستكمال البيانات وإزالة الغموض عن بعض جوانبه .

من أجل ذلك أجاز املرسوم للمصلحة املتعاقدة أن تطلب من العارضني تقدمي تفصيالت عن عروضهم
من الناحية التقنية لتتمكن جلنة تقييم العروض من القيام مبهمتها ؛ بل أبعد من ذلك أجازت الفقرة 5

املادة من خالل ح الة الضرورة تنظيم اجتماعات القصد منها توضيح مضمون العروض من
من ذات َّ
موسعة خلرباء(. )3
الناحية التقنية  ،أما األطراف املعنية حبضور هذا االجتماع هم أعضاء جلنة التقييم َّ

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص150

()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص190

()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص151
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كل ما تراه من وثائق ومستندات ضرورية  ،وحسنا فعل
ويف سبيل حتقيق ذلك غالبا ما تطلب اإلدارة َّ
املقنِّن بأن خول االدارة مثل هذه السلطة التقديرية وأنه مل يقم حبصر حاالت االستشارة االنتقائية ومل
حيدد معايري انتقاء املرتشحني ذلك أنه من الصعب حصر حاالت اللجوء هلذا األسلوب(.)1
لعل ما حيسب ملرسوم  451-10يف هذه االستشارة أنَّه أجاز للجنة تقييم العروض اللجوء للخربة
و َّ
لدراسة العروض التقنية  ،وهذا ما يضفي اخلصوصية على هذا الشكل من أشكال املناقصة  ،وإذا
فضلت أن يكون اخلبري جزائريًا فليس هناك أي مانع من أن يتم اللجوء
املادة َّ 54
كانت الفقرة  5من َّ
خلبري أجنيب ؛ َّ
املادة املذكورة ورد فيها عبارة "ويفضل أن يكونوا جزائريني"  ،مبا يعين جواز االستعانة
ألن َّ
باخلربة األجنبية لدواعي موضوعية وهو ما يؤكد مرة أخرى الطابع التقين واملعقد ألسلوب االستشارة من
حيث حمل العقد(. )2
ومن هنا يتجلَّى لنا َّ
أن املصلحة املتعاقدة تتمتَّع يف سبيل حتقيق ذلك بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها
الصفقة املراد إبرامها وعلى ضوئها
العامة واألدرى بتفاصيل َّ
املسؤولة األوىل واألخرية عن حتقيق املصلحة َّ

حتدد معايري املفاضلة بني العروض(.)3

 دااسة العروض ودعوة العااضين لستكمال عروضهم النهائية
تقييم العروض طبقا ملا ورد يف دفرت الشروط
تباشر جلنة تقييم العروض على مستوى املصلحة املتعاقدة َ
ُ

 ،ومتلك اللَّجنة سلطة إ قصاء العروض اليت ال تستويف متطلبات برنامج اإلدارة الوظيفي أو املواصفات
تعني بلوغها والواردة يف دفرت الشروط  ،وهذا يدل على الطابع غري
التقنية املطلوبة أو النَّجاعة اليت ت َّ
حمل املنافسة .
العادي للعملية ِّ
َّ
وتتوىل املصلحة املتعاقدة دعوة العارضني الذين استوفوا الشروط الواردة يف دفرت األعباء أو الشروط
والذين متت تزكيتهم من قبل جلنة تقييم العروض لتقدمي عروضهم التقنية النهائية وعروضهم املالية ،
يقدم على مرحلتني ؛ أولي ٍة وهنائية  ،أما العرض املايل َّ
فالعرض التقين على هذا احلال َّ
مرًة واحد ًة .
فيقدم َّ
()1

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص12

()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص154

()3

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص12
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املادة  54يف حالة الضرورة
وبالنَّظر للطَّابع التقين للعمليات حمل االستشارة فقد أجازت الفقرة  9من َّ
الصفقات املعنية .
تعديل دفرت الشروط مع األخذ بعني االعتبار إجراء التأشرية من قبل جلنة َّ
املادة  54بصدور قرار وزاري مشرتك بني وزير املالية والوزير املعين يبني قائمة
ووعدت الفقرة األخرية من َّ
املشاريع املشمولة بأسلوب االستشارة االنتقائية مبا يؤكد أهنا وإن كانت شكال من أشكال املناقصة إال
َّ
أن جمال املنافسة فيها أضيق بكثري من املناقصة املفتوحة أو حىت احملدودة .
ومن هنا َّ
الصفقة إذا أبرمت بطريق االستشارة االنتقائية فإهنا متر مبرحلة أوىل  ،تتوىل فيها اإلدارة
فإن َّ
وتقدر فيهم أهيتهم اخلاصة أو مهارهتم
مباشرة االتصال مبجموعة من العارضني ممن ختتارهم ِّ ،
ينجم عن ذلك أيَّة مسؤولية تعاقدية من جانبها يف
وإمكاناهتم  ،وتطلُب منهم تقدمي عروضهم دون أن ُ

هذه املرحلة .

أما املرحلة الثانية فتتمثل يف اختيار املصلحة املتعاقدة ملتعامل متعاقد دون غريه أو لعرض دون سواه
املادة  141من مرسوم 10
بالنظر أنه أفضل العروض من الناحية االقتصادية وهو املعيار الذي تضمنته َّ

املتمم(.)1
 451املعدَّل و َّ
واجلدير بالذكر يف األخري أنه وبالرغم من مرور االستشارة االنتقائية مبرحلتني إال أنه تطبق عليها مجيع
أحكام املناقصات(.)2
-4
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()3

تعرف األنظمة اإلدارية املختلفة املناقصة واملزايدة كطريقتني أساسيتني إلبرام العقود اإلدارية
الختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها سواء من الناحية املالية أو من ناحية اخلدمة املطلوبة  ،غري

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص154

()2

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص 18

()3
ادة  48إىل غاية مرسوم  ، 51-10وقد انتقد كثريا
اعتمد املشرع هذا األسلوب أول مرة يف مرسوم  151-81امل َّ

لذلك ت االستغناء عنه بالكلية يف املرسوم األخري .412-11
128

أهنما خيتلفان من حيث َّ
إن املناقصة تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطاء  ،أما املزايدة فتهدف
التعاقد مع صاحب أعلى عطاء يف احلاالت اليت تبيع فيها اإلدارة شيئا من أمالكها أو تؤجرها(.)1
وقد وردت تسمية هذا الشكل من أشكال املناقصة على هذا النَّحو أي املزايدة  ،وقد أراد املقنِّن
به يف الغالب  ،الوضع الذي تكون فيه اإلدارة هي املشرتي مبفهوم النصوص والتنظيمات املتعلقة
بالصفقات العمومية  ،غري أنه مساها مزايدة  ،وتفادى تسميتها باسم " املناقصة "لكي ال يقع خلط مع
َّ
العنوان العام لصيغة املناقصة .
الصفقة للمتعهد الذي يقدم
وعرفت َّ
املادة  55مرسوم  451-10املزايدة بأهنا "اإلجراء اليت متنح به َّ
الصفقة إىل
العرض األقل مثنا"  ،ولكون اإلدارة يف وضع املشرتي فإن املعقول هنا أن تلجأ إىل ختصيص َّ
سعرا .
املتعامل الذي قدم أقل ً
كما يدخل ضمن هذا الشكل أيضا الوضع اآلخر الذي ميكن أن تلجأ إليه االدارة يف حالة كوهنا
بائعا  ،وهنا يصح تسمية هذا الصنف باسم املزايدة  ،ولكن يتعلق األمر هنا فقط بالبيع العلين الذي
يقع حتت صالحيات مصاحل أمالك َّ
الدولة أو اليت يقوم هبا احملافظون  ،أو حلاالت االجيار اليت تقوم هبا
البلديات  ،مثل كراء واستغالل ملكيات اجلماعات احمللية كإجيار احملالت التجارية واملذابح واملساخل
البلدية واألسواق وأماكن التخييم وأماكن التوقف وقاعات احلفالت وغريها  ،واليت هتدف إىل البيع أو
اإلجيار بأحسن سعر أو الشراء بأقل مثن.
وخيصص هذا الشكل من أشكال املناقصة أي املزايدة للعمليات البسيطة ذات الطابع االعتيادي ،
ولذلك فهي ال ختص إال املتعاملني الوطنيني أو املتعاملني األجانب املقيمني يف اجلزائر(.)2
العامة ،
على كل فإنَّه إذا كانت َّ
العامة بأشكاهلا املختلفة ترمي إىل خروج مال من اخلزينة َّ
الصفقات َّ

َّ
العامة ناجتة عن التعاقد باملناقصة(.)3
ينجم عنه حتقيق مداخيل للخزينة َّ
فإن التعاقد بطريق املزايدة ُ
()1

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص 18

()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص194

()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص151
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()1
املتمم أهنا " إجراء جيعل
جاء تعريف املسابقة يف َّ
املادة  51من مرسوم  451 10املعدَّل و َّ

رجال الفن يف منافسة قصد إجناز عملية تشمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جوانب تقنية أو
اقتصادية أو مجالية أو فنية خاصة ".
وتعترب املسابقة شكال من أشكال املناقصة اليت تتعلق بتصور مشروع ما أو تنفيذه  ،وهذه الصيغة ال
تعين إال املشاريع اليت تدخل ضمن قائمة حتدد مبوجب قرار وزاري أو والئي حسب احلالة  ،وتتم عن
طريق منافسة تفتح ملشاركة رجال الفن إلجناز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو مجالية أو
فنية خاصة  ،كما يتم اإلعالن عن املسابقة بنفس إجراءات استدراج العروض املناقصة  ،ويقع على
الراغبني يف املشاركة توجيه طلب للمشاركة ؛ إذ أن املشاركة يف املسابقة ال تعترب مقبولة إال من الذين ت
قبول طلبهم مسبقا(.)2
املادة تثري ضبابية يف مصطلح رجال الفن من حيث املراد منها ؛ األشخاص الطبيعيني
غري أن هذه َّ
املادة  41من مرسوم
فقط كما يوحي به ظاهرها وسياقها اللغوي  ،أم يعم األشخاص املعنويني كما بينته َّ
 451-10يف ذكر املتعاملني املتعاقدين مع اإلدارة .
العامة تقوم على مبدأ جوهري يتمثل يف حرية الوصول للطلبات العمومية ومبدأ
وملا كانت َّ
الصفقات َّ
فإن التحقيق َّ
املساواة يف معاملة املرتشحني ملا كان ذلك كذلك َّ
الفن املقصودين هم من
أن رجال ِّ
األشخاص الطبيعيني أو األشخاص املعنويني على حد سواء  ،وال سيَّما َّ
أن املهارات التقنية أو اجلمالية
( )1أبقى املرسوم األخري  412-11على ذات األسلوب  ،وإن كان قد أبرز غايته املتمثلة يف الناحية اجلمالية للمشروع ،
ادة  12أن املسابقة هي " إج راء يضع رج ال ال فن ف ي من اف س ة الخ ت يار -ب ع د رأي جل ن ة الت ح ك يم
وجاء يف امل َّ
ادة  19أدن اه -م خ طط أو م ش روع م ص م م اس ت ج اب ة ل ب رن امج أع ده ص احب امل ش روع ق ص د إجن از
امل ذكورة يف امل َّ
ع م ل ي ة ت ش ت مل ع لى ج وانب ت ق ن ي ة أو اق ت ص ادي ة أو ج م ال ي ة أو فنية خاصة قبل منح الصفقة ألحد الفائزين باملسابقة
 ،ومت نح ال صف ق ة بع د امل ف اوضات ل ل فائ ز ب املس اب قة الذي قدم أحسن عرض من الناحية االقتصادية  ،تلجأ املصل حة
املتعاقدة إىل إجراء امل سابقة ال سيما يف جم ال ت هي ئ ة اإلقل يم وال تع م ري وال ه ندس ة امل عم ارية واهلندسة ،أو معاجلة املعلومات
(." )...
()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص195
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املطلوبة يف املسابقة قد متلكها األشخاص املعنوية يف مؤسسات قائمة بذاهتا ذات خربة ومهارة يف
املناقصة املطلوبة .
أيضا هذا األسلوب يثري إشكاال آخر فيما خيص تداخل االختصاص بني جلنة تقييم العروض وهي
جلنة دائمة على مستوى كل مصلحة متعاقدة  ،وجلنة التَّحكيم وهي جلنة استحدثها مرسوم ، 451-10
فاملادة  51الفقرة  1نصت على أن تقييم العروض يتم للمواد من  141إىل  141من املرسوم  ،وهو ما
َّ
يعين أن العروض ختضع ملرحلة الفتح من قبل جلنة فتح األظرفة ومرحلة التقييم من قبل جلنة تقييم
املادة نصت على أن " يتم تقييم خدمات املسابقة من طرف
العروض  ،غري أن الفقرة  1من ذات َّ
جلنة حتكيم تتكون من أعضاء مؤهلني يف امليدان املعين ومستقلني عن املرشحني "  ،فيتضح أن جلنة
التَّحكيم هي األخرى تباشر عملية تقييم العروض .كما تباشر ذات املهمة جلنة العروض وكل منهما
حيتوي على العنصر البشري املؤهل  ،وكان أحرى باملقنِّن أن يوزع االختصاص بني جلنة تقييم العروض
وجلنة التَّحكيم تفاديا ألي تنازع يف موضوع املهمة (.)1
الفرع الثاني  :مراحل المناأصة
العامة فإنه أوىل
تكز املقنِّن اجلزائري يف إبرام عقود َّ
الصفقات َّ
ملا كانت املناقصة –كما َّ
مر -مر َ
إجراءاهتا عناية خاصة متر وسط مراحل عدة ومعقدة  ،تتمثل يف أربع حمطات ضرورية للسري باملناقصة إىل
احلفاظ على املال العام  ،وهذه األربع هي
َّأولا  :مرحلة اإلعداد
ممهدة مليالد املناقصة  ،تلجأ إليها املصلحة املتعاقدة يف حتضري اخلطوات السابقة
وهذه مرحلة حتضريية ِّ
على املناقصة واملتمثلة أساسا يف
-0

تحديد الحاجات

ويف هذه املرحلة تكون اإلدارة قد حددت براجمها بدقة  ،وحمددة بوضوح من خالل وضع حاجياهتا
أي إجراء
املختلفة الواجب تلبيتها و َّ
املعرب عنها حبصة أو حصص منفصلة  ،وهذا كله قبل الشروع يف ِّ
()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص158
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استنادا إىل مواصفات
الصفقة  ،كما جيب إعداد احلاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة
إلبرام عقد َّ
ً
املادة  11من مرسوم
تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس أو جناعة يتعني بلوغها حسبما تنص عليه َّ

املتمم(. )1
 451-10املعدَّل و َّ
التمويــل المـ ــالي

-0

ويقصد به التفكري يف الغالف املايل املرصود للصفقة قبل إجراء أي خطوة  ،وعادة ما يكون متويل
الصفقات َّإما عن طريق ميزانية َّ
الدولة  ،أو عن طريق ميزانية املؤسسة والقطاع( ،)2وتوضيح ذلك فيما
َّ
يلي
عن طريق ميزانية َّ
الدولة

أ-

العامة عن طريق ميزانية َّ
الدولة يف حال املشاريع الضخمة اليت تتطلب أغلفة
متول َّ
الصفقة َّ
إذ َّ
مالية كبرية واليت تعرب عن توجهات َّ
الدولة الكربى مثل مشروع املسجد األعظم للجزائر  ،فهذا
يتحمل عبأه قطاع واحد كقطاع الشؤون الدينية ؛ من أجل ذلك
املشروع الضخم ال ميكن البتَّةَ أن َّ
تتدخل ميزانية ال َّدولة يف رصد التمويل املايل الكايف إلجناز هذا املشروع العمالق .
ب-

عن طريق ميزانية القطاع

الصفقة ختص هدفا من األهداف اليت سطرها
الصفقة من ميزانية القطاع السنوية إذا كانت َّ
متول َّ
وهنا َّ
القطاع يف تلبية حاجاته املتنوعة  ،كأن حتتاج مديرية الشؤون الدينية يف والية ما لبناء مدارس قرآنية فهنا
وجب أن يغطَّى هذا املشروع من ميزانية القطاع السنوية .

()1هذا وقد أضفت املادة  42من مرسوم  412-11على هذه املرحلة املصداقية والعقالنية يف تقدير احلاجات  ،وهو ما
من شأنه ضبط تصريف املال العام .
()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص111
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الوثائق المتطلبة في المشروع

ما من صفقة إالَّ وتتطلَّب مجلة من الوثائق املعينة  ،وتكون هذه الوثائق على نوعني ؛ نوع من
الوثائق املرصودة للصفقة من قبل اإلدارة  ،ونوع آخر يطلب من املتقدمني للصفقة على النَّحو التَّايل
أ-

دفاتر الشروط

املتمم الوثائق اليت تُعدها اإلدارة مسبقا ،
ويقصد هبا حسب َّ
املادة  10من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
وتُحيَّ ُن بني احلني واآلخر  ،وتتضمن هذه الدفاتر شروطا تتعلق بالكيفيات اخلاصة بإبرام وتنفيذ
الصفقات  ،وهذه الدفاتر َّ
تتعدد إىل ثالثة أنواع كالتَّايل
َّ
العامة
 دفتر البنود اإلدااية َّ
يسمى دفرت البنود أو دفرت الشروط ألن هذه البنود املتضمنة هي يف جوهرها شروط استثنائية
()1

وضعتها اإلدارة تدل على اختيار وسائل القانون العام وامتيازاته

 ،ومن مثَّ تفرضها على املتعاقد

الذي ال دخل له يف صياغتها أو التفاوض بشأهنا.
وقد صدر هذا الدفرت يف  41نوفمرب  ، 1811ونشر يف اجلريدة الرمسية عدد  01لسنة  ، 1811وقد
العامة يف طرق إبرامها وإجراءاهتا وآجاهلا وحنو ذلك(.)2
احتوى مجلة من األحكام املتعلقة َّ
بالصفقات َّ
العامة ما يلي
املسجلة يف هذا الصدد على دفرت البنود اإلدارية َّ
ومن املالحظات َّ

()3

املتمم من مشولية هذه الدفرت لكل أنواع
على الرغم مما ذكرته َّاملادة  10من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
الصفقات بالرغم
العامة وضرورة حتيينه دوريا إالَّ إنَّه ِّ
الساعة مل يتم حتيينه وبقي يغطي كافَّة َّ
َّ
الصفقات َّ
حلد َّ
العامة حىت جاء مرسوم  151 -81فلجأ إىل
من أنه يف بدايته مل يطبق إال على صفقات األشغال َّ
تعميمه على صفقات اللَّوازم والدراسات واخلدمات.

()1

ينظر جممع اللغة العربية  ،معجم القانون  ،مرجع سابق  ،ص112

()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص115

()3

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص180-198
133

أضاف املرسوم الرئاسي  451-10وما قبله صيغة أخرى مساها االستشارة االنتقائية  ،يف حني أنالعامة مل يتناول هذه الصيغة البتة.
النص الذي اورد دفاتر البنود االدارية َّ
فصل املرسوم الرئاسي  451-10يف املسألة املتعلقة باملتعاملني املتعاقدين  ،واكتفى نص دفرت البنودالعامة بذكر مصطلح املقاولني دون اإلشارة إىل كونه يقصد هبم املؤسسات اإلجنبية أو الوطنية ،
اإلدارية َّ
اردا يف دفرت التعليمات اإلدارية
َّ
العامة أو اخلاصة  ،وأبعد من ذلك بقي ذكر مؤسسات التسيري الذايت و ً
العامة  ،يف حني أن النصوص التنظيمية للصفقات مل تعد تذكر أنواع هذه املؤسسات اليت مل يعد هلا
َّ

وجود أصال .
العامة السقف املايل العتبار العقد على أنه صفقة مببلغ
حدد النص املتضمن دفرت التعليمات اإلدارية َّأدناه 400.000دج  ،مث جاءت النصوص املتتالية لرتفع دوريا هذا املبلغ إىل أن وصل إىل حد
9000.000دج بالنِّسبة لالشغال واللَّوازم  ،و1.000.000دج بالنِّسبة للخدمات والدراسات.
العامة ومدى تناغمه مع املعطيات اآلنية
هلذه وغريها وجب إعادة النظر يف دفرت البنود اإلدارية َّ
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحىت حقوقيا من حيث إنه صدر يف فرتة مل تكن فيها املسألة احلقوقية
بشىت أفرعها العقدية والعمالية والبيئية مطروحة بالشكل املعاصر .
 دفتـر التعليمات المشتركة
الصفقات املتعلقة بنوع واحد من
وهذا النَّوع من الدفاتر حيدد الشروط الفنية املطبقة على كل َّ
االشغال واللَّوازم والدراسات واخلدمات.
ويقصد بالشروط الفنية ما يتعلق بطبيعة السلع املستعملة واألساليب التكنولوجية املنتهجة واإلجراءات
الصفقات  ،مثل
التأمينية واألمنية الواجب اختاذها واخلاصة بقطاع معني ينطوي ضمن أحد جماالت َّ
اجلسور ضمن جمال األشغال  ،الورق ضمن جمال اللَّوازم  ،وهكذا(.)1

العامة أن ما حتتويه األوىل جمرد
ومن هنا فالفرق بني دفرت التعليمات املشرتكة ودفرت البنود اإلدارية َّ

شروط تقنية( )1حمضة بعكس األخرى اليت حتوي شروطا قانونية.
()1

ينظر خرشي النوي  ،املرجع السابق  ،ص181
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 دفتـر التعليمات الخاصة
وهذا الدفرت يتضمن املعلومات املتعلقة باملشروع من حيث أهيتُه وكميته وآجاله وصيغ إبرامه
وكيفيات إجراء املنافسة وتنقيط العروض وتقييمها  ،وتلقي العرائض بشأن االختيار املؤقت للمتعامل
املتعاقد  ،وغري ذلك مما يهم املنافسة اخلاصة بصفقة بعينها(.)2
وعلى أساس ما سبق َّ
العامة
فإن الشروط الواردة يف دفرت الشروط وال سيَّما يف دفرت الشروط اإلدارية َّ
اليت تعد األساس الذي يبن عليه التعاقد  ،وإن كان اإلعالن ودفرت الشروط ال يتضمن إجيابا من قبل
اإلدارة  ،ألن املتعارف عليه أن اإلجياب يتقدم به املرتشح  ،لكن هذا ال مينع من أن اإلجياب مل تتحدَّد
معامله إال بناءً على الشروط اليت قررهتا اإلدارة يف دفرت الشروط(.)3
ب-

المستندات المطلوبة

وهي مجلة من الوثائق واملستندات املرفقة يف ملف املناقصة  ،واليت افرتضت اإلدارة وجودها يف امللف
التقين لكل مرتشح كالقانون األساسي للمؤسسة املتعهدة واحلصائل املالية واملراجع املصرفية وحنوها كما
املادة  10من دفرت البنود
املتمم  ،وأيضا ما ذكرته َّ
نصت عليه َّ
املادة  11من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
العامة حتت عنوان الوثائق التعاقدية كجدول األسعار الوحدوية والكشف الكمي والتقديري
اإلدارية َّ
ورسالة العرض وحنوها .
ثانيا  :مرحلة اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
جتس د مبدأ العلنية ومبدأ املساواة أال وهي مرحلة اإلعالن  ،ويقصد
متر املناقصة مبرحلة مهمة ِّ
باإلعالن الدعوة العلنية للمؤسسات املعنية مبوضوع املناقصة لتقدم عروضها بشأن املناقصة قصد إجراء
منافسة بينها  ،واختيار العرض األكثر مالءم ًة حسب الشروط املذكورة يف دفرت الشروط ويف اإلعالن(.)4
( )1وبذلك جاءت تسميته يف املادة 41من مرسوم  412-11؛ دفرت التعليمات التقنية املشرتكة.
()2

ينظر خرشي النوي  ،املرجع السابق  ،ص181

()3

ينظر جابر جاد نصار  ،مرجع سابق  ،ص18

()4

ينظر خرشي النوي  ،املرجع السابق  ،ص405
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املتمم البيانات الواجب ذكرها يف اإلعالن من
وقد أفادت َّ
املادة  11من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
تسمية املصلحة املتعاقدة وعنواهنا ورقم تعريفها اجلبائي  ،وكيفية املناقصة  ،وشروط التأهيل أو االنتقاء
األويل  ،وموضوع العملية  ،وقائمة موجزة باملستندات املطلوبة مع إحالة القائمة املفصلة إىل أحكام دفرت
الصلة  ،ومدة صالحية العروض ومدة حتضري العروض وكفالة التعهد إذا اقتضى األمر ذلك
الشروط ذات ِّ
 ،والتقدمي يف ظرف مزدوج خمتوم تكتب فوقه عبارة " ال يفتح" ومراجع املناقصة  ،ومثن الوثائق عند
االقتضاء.
املادة  18من ذات املرسوم مجلة أخرى من إجراءات اإلعالن املتمثلة يف حترير اإلعالن
وأفادت َّ
املناقصة بلغة وطنية وبلغة أجنبية واحدة على األقل ونشره إجباريا يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل
العمومي  ،وعلى األقل يف جريدتني يوميتني وطنيتني موزعتني على املستوى الوطين  ،كما ميكن أن يكون
اإلشهار حمليا يف يوميتني حمليتني أو جهويتني  ،وإلصاق إعالن املناقصة مبقر الوالية وكافة بلديات الوالية
وغرفة التجارة والصناعة واحلرف وغرفة الفالحة ولدى املديرية التقنية املعنية يف الوالية وهذا يف حالة ما
إذا كان اإلعالن خيص مناقصات الواليات والبلديات واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
املوضوعة حتت وصايتها واملتعلقة بأشغال أو اقتناء لوازم واليت يساوي مبلغها  10مليون دينار أو يقل
عنها  ،ويف صفقات اخلدمات والدراسات واليت يكون مبلغها  40مليون دينار أو يقل عنها.
الصفقات اليت تساوي أو تقل عن املبلغ املذكور أهنا ميكن أن تكون حمل إشهار حملي
واملالحظ أن َّ
الصفقة عند مثانية مالين دينار
فقط  ،أوال يثري هذا حفيظة التالعب باملال العام  ،كيف يسقف مبلغ َّ
العامة واقتناء اللَّوازم  ،ومبلغ أربعة ماليني دينار للدراسات واخلدمات  ،مث نأيت إىل
بالنِّسبة لألشغال َّ
مبلغ مخسني مليون دينار أو عشرين مليون دينار  ،وهو مبلغ ضخم ونبسط إجراءات إشهاره على
الصفقات مسلك اإلشهار الوطين ليكون ذلك
املستوى احمللي فقط ؟!.وكان األجدر أن يسلك يف كل َّ
أضمن حلماية املال العام.
مهمني
ومهما يكن فإن اإلعالن يتخذ شكلني َّ
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َّأولا  :الشكل التقليدي
حيث يصدر اإلعالن يف شكله التقليدي املتمثل يف اجلرائد والصحف الورقية  ،وهذه الطريقة الزالت
حلد الساعة الطريقة املفضلة لدى اإلدارة.
ثانياا  :الشكل اللكتروني
دورا مهما يف التواصل بني اإلدارة واملواطن  ،لذلك اعتُمدت
أصبحت الوسائل االلكرتونية تلعب ً
كوسيلة مهمة يف التعاقد  ،وقد نص املقنِّن على إمكانية تبادل املعلومات بالطريقة االلكرتونية بني
املتمم
املتعهدين واملصلحة املتعاقدة حسب َّ
املادة  121من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ

()1

 ،بيد أنه حلد

الساعة ال تزال دار لقمان على حاهلا فال بوابة الكرتونية وال إجراءات الكرتونية  ،على عكس ما فعلت
بعض التشريعات العربية كاملقنِّن التونسي يف املرصد االلكرتوين للصفقات العمومية.
بقي أن نقول إن اإلعالن جيسد مبادئ املناقصة السامية فإن خمتلف القوانني اليت تنظم تعاقدات
َّ
الدولة ال تغفل النص على وجوبه صراحة كما يف فرنسا ويف االحتاد األوريب بصفة عامة يتم اإلعالن
املزدوج الذي يكون يف النشرة الرمسية للعقود اإلدارية  ،ويف اجلريدة الرمسية لالحتاد األوريب ناهيك عن
اإلعالن الذي يتم عرب شبكة اإلنرتنت ويف مواقع اهليئات اإلدارية الراغبة يف التعاقد(. )2
ويف األخري بالرغم من أهية اإلعالن ووجوبه إال أنه يبقى جمرد دعوة إىل التعاقد  ،وبالتَّايل فهو ال
يعد إجياباً من جانب اإلدارة ينتظر قبوالً من أحد حىت يتم التعاقد(.)3
ثالثا  :مرحلة اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداع
الصفقات
بعد أن تتقدم اإلدارة بإعالهنا إىل الكافَّة بصدد إبداء رغبتها يف صفقة من َّ
()1أضافت املادة  101من مرسوم  412-11إىل هذا اإلجراء يف باب صفقات اللوازم واخلدمات إمكانية إجراء مزاد
الكرتوين عكسي مبراجعة املتعهد ألسعاره وملفه  ،وأيضا توافر فهارس الكرتونية للمتعهدين.
()2

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص151

()3ينظر عبد احلميد السباعي عبد احلميد  ،عقد الصيانة واإلصالح كصورة من صور العقود اإلدارية غري املسماة ،
(رسالة دكتورة )  ،كلية احلقوق  ،جامعة عني مشس  ،القاهرة  ، 4009 ،ص81
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يتقدم كل من جيد يف نفسه مكنة للتعاقد معها بإيداع عرضه()1وفق املواصفات اليت طرحت على أساسها
املناقصة.
وينبغي تقدمي العروض خالل األجل اليت حددته املصلحة املتعاقدة ويبدأ تقدميها من تاريخ أول
صدور لإلعالن عن املناقصة ويستمر إىل آخر يوم من إيداع العروض  ،وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة
املتمم.
فيمدد إىل اليوم املوايل  ،وهذا ما قضت به َّ
املادة  10من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
وعليه يالحظ أن إغفال اإلدارة املهلة احملددة لتقدمي العروض من شأنه أن جيعل املناقصة باطلة
إلخالهلا مببدأ تكافؤ الفرص(.)2
املادة  11من ذات املرسوم( )3فإن العروض اليت يتقدم هبا املرتشح تشمل عرضني مهمني
وحبسب َّ
-0

العرض التقني

املادة  11من عني املرسوم جمموعة من النقاط
حيوي هذا العرض وفق َّ
أ-

التصريح باالكتتاب

ب-

كفالة التعهد اخلاصة بصفقات األشغال واللَّوازم واليت تدخل يف اختصاص الوطنيتني
للصفقات تفوق  % 1من مبلغ العرض.

ت-

()1

العرض التقين املعد وفق دفرت الشروط.

ادة  10من مرسوم  451-10املعدل واملتمم  ،أو يسمى
يسمى العرض وهو املصطلح الذي اعتمده املشرع يف امل َّ

العطاء وهو مصطلح درجت عليه بعض األدبيات القانونية  ،وكال املصطلحني صحيح ألن املرتشح يعرض عطاءه أي
سعره الذي ارتضاه  ،واجلدير بالتنبيه أن مصطلح العطاء "عبارة فقهية قدمية استخدمها الفقهاء يف باب السمسرة
واملزايدة".
 -ينظر رفيق يونس املصري  ،مرجع سابق  ،ص8

()2ينظر حممد ماهر أبو العينني  ،القاضي اإلداري وتطبيق قانون املزايدات واملناقصات على العقود اإلدارية  ،دار
الكتب املصرية  ،القاهرة  ،ط ، 4014 ،1ص11
( )3أبقت املادة  12من مرسوم  412-11على العرضني كما ها .
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ث-

كل الوثائق اليت ختص تأهيل املتعهد يف امليدان املعين ( شهادة التأهيل والتصنيف بالنِّسبة
لصفقات األشغال واالعتماد بالنِّسبة لصفقات الدراسات ) وكذا املراجع املهنية.

ج-

كل الوثائق األخرى اليت تشرتطها املصلحة املتعاقدة كالقانون األساسي للمؤسسة املتعهدة
والسجل التجاري واحلصائل املالية واملراجع املصرفية والبطاقة املهنية للحريف.

ح-

الشهادات اجلبائية وشهادات هيئات الضمان االجتماعي بالنِّسبة للمتعهدين الوطنيني
واملتعهدين األجانب الذين سبق هلم العمل باجلزائر.

خ-

مستخرج من صحيفة السوابق القضائية إن كان شخصا طبيعيا وللمسري أو املدير العام إن
تعلق األمر بشخص معنوي املؤسسة  ،وال يطبق هذا الشرط على املؤسسات األجنبية اليت
ال تقيم باجلزائر.

د-

شهادة اإليداع القانوين حلسابات الشركة فيما خيص الشركات التجارية.

ذ-

تصريح بالنزاهة.

-0

العرض الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي
املادة  11ورد ذكر العرض املايل والذي حيوي
يف نفس َّ

أ-

رسال ة التعه د.

ب-

جدول األسعار بالوحدة.

ت-

التفصيل التقديري والكمي.

هذا وتعد األخطاء املادية يف العروض كاخلطأ يف الكتابة ويف احلساب وحنوها هو غلط غري جوهري ال
يؤثر يف صحة العقد  ،وإَّنا جيب تصحيحه(. )1
وبقي يف األخري القول إن تقدمي العرض هو اإلجياب املوجه من قبل املرتشح إزاء املصلحة املتعاقدة
الصفقة إذا كان هو أفضل العطاءات املقدمة  ،ويظل هذا اإلجياب قائما من تاريخ
والذي ينعقد به عقد َّ
صدوره إىل حني أن تبت املصلحة املتعاقدة يف املناقصة أو إىل تاريخ انتهاء أجل صالحية العروض الذي

()1

ينظر حممد ماهر أبو العينني  ،املرجع السابق  ،ص91
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حدده إعالن املناقصة( ، )1فال يستطيع املتعهد املتقدم للصفقة الرتاجع عن عرضه وسحب ملفه وبالتَّايل
الرجوع يف إجيابه حىت تفصل اللجنة املختصة يف العروض .
اابعا  :مرحلة العتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد
ويقصد هبذه املرحلة اعتماد العروض املقدمة للمصلحة املتعاقدة باإلبقاء أو اإلقصاء  ،عن طريق
اللجان املختصة( ، )2وتتمثل هذه املرحلة يف ثالث نقاط مهمة
-0

التعامل مع العروض

حني تستقبل املصلحة املتعاقدة العروض املالية والتقنية للمرتشحني فإهنا تعمل على قراءة فاحصة
لكل العروض املقدمة من خالل عمليتني مهمتني
أ-

فتح المظاايف

أول عملية تقوم هبا املصلحة املتعاقدة تتمثل يف فتح املظاريف املظروف فيها عطاءات وعروض
املادة  141من
املرتشحني  ،ويتكفل بعملية الفتح هذه جلنة خمتصة لدى املصلحة املتعاقدة كما أفادته َّ
املتمم " حتدث يف إطار الرقابة الداخلية جلنة دائمة لفتح األظرفة لدى كل
املرسوم  451 10املعدَّل و َّ
مصلحة متعاقدة".
املتمم يف
وتتمثل مهام هذه اللجنة حسبما قررته َّ
املادة  144من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
 التثبت من صحة تسجيل العروض على سجل خاص .
 وضع قائمة املتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول األظرفة  ،مع توضيح وحتديد حمتوى كل
عرض واملبالغ املقرتحة يف كل تعهد والتخفيضات احملتملة.
 إعداد وصف مفصل للوثائق اليت يتكون منها كل عرض.
()1

ينظر هيبة سردوك  ،مرجع سابق  ،ص 114

( )2أدمج املرسوم  412-11اللجنتني يف جلنة واحدة هي جلنة فتح وتقييم العروض كما أفادته املادة  ، 20كما أن هذه
اللجنة حبسب املادة  110منه  ،تكون دائمة وميكن أن يضاف إليها جلنة إعداد تقارير حتليل العروض .
141

 التوقيع باألحرف األوىل على كل وثائق األظرفة املفتوحة.
 حترير احملاضر أثناء انعقاد اجللسة وتوقيعها من طرف أعضاء اللجنة احلاضرين  ،مع تسجيل
التحفظات احملتملة.


دعوة املتعهدين كتابيا الستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة .باستثناء التصريح
باالكتتاب وكفالة التعهد.

 إرجاع األظرفة غري املفتوحة إىل أصحاهبا عند االقتضاء.
 حترير حمضر بعدم جدوى العملية يوقعه األعضاء احلاضرون .
على أنه من اإلجيابيات املسجلة على هذه اإلجراءات املتعلقة بعملية فتح املظاريف  ،أن املقنِّن
أضفى طابع الدميومة على هذه اللجنة  ،وطابع اجلماعة يف متابعة إجراءات املناقصة  ،وطابع املواعيد
()1
العامة.
وحنو ذلك  ،وكل هذا يدلل على مبدأ الشَّفافية الذي تقوم عليه عقود َّ
الصفقات َّ

يؤدي إىل استبعاده  ،كما هو احلال إذا
كما أنه يالحظ بالنِّسبة للمظاريف أن اخلطأ يف حمتوياهتا ِّ
تضمن املظروف املايل العرض التقين والفين للمناقصة  ،كما ال يقبل اعرتاض املتعامل على صنيعه هذا
بدعوى اخلطأ أو دعوى االستعداد للنزول عن هذه األخطاء
ب-

()2

تقييم المظاايف

املادة  141من املرسوم الرئاسي  " 451-10حتدث لدى كل مصلحة متعاقدة جلنة دائمة
نصت َّ
َّ
لتقييم العروض .وتتوىل هذه اللجنة اليت يعني أعضاؤها بقرار من مسؤول املصلحة املتعاقدة واليت تتكون
من أعضاء مؤهلني خيتارون نظرا لكفاءهتم. "..
الصفقات أن حتدث
كل إدارة عمومية معنية باخلضوع لقانون َّ
من هذا الفقرة يتبني لنا أن املقنِّن ألزم َّ
على مستواها جلنة لتقييم العروض  ،وأطلق عليها اسم جلنة دائمة كما فعل بالنِّسبة للجنة فتح األظرفة ،

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص111

()2

ينظر حممد ماهر أبو العينني  ،مرجع سابق  ،ص28
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قارة وثابتة وموجودة على مستوى اإلدارة ولو تغري أعضاؤها بني مرحلة وأخرى(. )1
مبا يعين أهنا جلنة َّ
وحىت يفصل املقنِّن مهام جلنة تقييم العروض عن جلنة فتح األظرفة  ،فرض عدم إمكانية اجلمع بني
املادة  141املذكورة الفقرة  04وحسنا فعل ذلك حفاظا على حياد
اللجنتني  ،وهذا ما ورد صراحة يف َّ
وموضوعية كل جلنة  ،أما عن مهمة هذه اللجنة فتتوىل أساسا تقييم العروض  ،وميكنها أن تقرتح بدائل
العروض كما ميكنها اقصاء العروض غري املطابقة لدفرت الشروط  ،على مرحلتني وفقا للمنهجية احملددة يف
()2

دفرت الشروط

المرحلة األولى  :يتم خالهلا ترتيب العروض من الناحية التقنية وهذا باالعتماد على عدة أسس
كشهادة التأهيل والتصنيف  ،واليد العاملة  ،والتقنيات احلديثة وحنوها .
وتتوىل اللجنة يف هذه املرحلة إقصاء كل عرض مل حيصل على العالمة الدنيا املنصوص عليها يف دفرت
املادة  141الفقرة  1من املرسوم الرئاسي لسنة .4010
الشروط وهذا ما قضت به َّ
المرحلة الثانية  :يتم خالل هذه املرحلة  ،وعلى مستوى نفس اللجنة دراسة العروض املالية املقرتحة من
املتعهدين أو العارضني  ،وهذا بعد فتح األظرفة املالية من أجل االنتقاء القائم على معيار الثمن ومعيار
املؤهالت التقنية احملددة( ، )3مبعن املقاربة بني العرض األقل مثنا واألفضل إجنازا واألخصر زمانا .
على أنه مهما كانت اإلمكانات املفتوحة ملعايري اإلنتقاء فإن الواقع العملي يشهد هبيمنة معيار
الثمن  ،األمر الذي يغري باالحنراف عن معيار العرض األفضل(. )4
الصفقة  ،وتكثر احليل واملواطآت
وبالتَّايل ينجم عن ذلك التنافس غري الشريف بني املتقدمني لنيل َّ
اليت من شأهنا اإلضرار باملرفق العام على مستوى اجلودة واإلتقان  ،وعلى مستوى احلفاظ على ماليته.

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص124

()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص125

()3

ينظر قدوج محامة  ،مرجع سابق  ،ص15

()4

ينظر قدوج محامة  ،املرجع السابق  ،ص11
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على أنه إذا كان املقنِّن قد اعرتف لإلدارة املعنية بسلطة اختيار أعضاء جلنة فتح األظرفة من جهة ،
وسلطة اختيار أعضاء جلنة تقييم العروض من جهة أخرى َّ ،
ومكن اإلدارة إىل حد بعيد من اختيار
املتعاقد معها  ،غري أن ذلك كله وجب أن يتم ضمن ضوابط حددهتا املواد من  15إىل  18تلزم كل
الصفقات العمومية بتطبيقها(. )1
إدارة خاضعة لتنظيم َّ
-0

الصفقة
منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح َّ
أ-

المنح المؤأت

يعترب املنح املؤقت إجراءًا مبوجبه ختطر اإلدارة املتعاقدة املتعهدين واجلمهور باختيارها املؤقت وغري
النهائي ملتعاقد ما نظرا حلصوله على أعلى تنقيط فيما خيص العرض التقين واملايل
املادة  18على أنه " يدرج إعالن املنح املؤقت للصفقة يف اجلرائد اليت نشر فيها إعالن
وقد نصت َّ
ا ملناقصة عندما يكون ذلك ممكنا مع حتديد السعر وآجال االجناز وكل العناصر اليت مسحت باختيار
الصفقة ".
صاحب َّ
املادة  111من مرسوم  " 451-10حيتج على االختيار الذي قامت به املصلحة املتعاقدة
وجاء يف َّ
يف إطار مناقصة أو إجراء بالرتاضي بعد االستشارة أن يرفع طعنا.
الصفقات املختصة يف أجل  10أيام ابتداء من تاريخ نشر اعالن املنح
ويرفع هذا الطعن أمام جلنة َّ
املؤقت للصفقة يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي أو يف الصحافة ."...
املادة املذكورة يربز األثر القانوين الناتج عن نشر اعالن املنح املؤقت املتمثل يف نشوء ممارسة حق
من َّ
الطعن لكل متعهد يرغب يف ذلك  ،على الرغم من أن هذا املنح قد يكون وجها من وجه بريوقراطية
()2
الصفقة  ،ومل توقع بعد  ،بل ال جيوز قانونا توقيعها يف هذه
اإلدارة  ،ومع ذلك فاإلدارة هنا مل تربم َّ

املرحلة وهضم حقوق املتعهدين يف الطعن  ،غاية ما يف األمر أهنا أعلنت بصفة مؤقتة عن الفائز يف

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص125

()2

ينظر ناصر لباد  ،مرجع سابق  ،ص111
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املناقصة( ، )1وبالرغم من حق الطعن املمنوح للمتعامل فإن السلطة التقديرية يف إمتام عملية اإلبرام مع
املرتشح املؤقت أو التصريح بعدم جدوى املناقصة يبقى بيد السلطة املختصة بالتصديق على املناقصة(.)2
ب-المنح النهائي
رغم األهية الكبرية للمنح املؤقت إال أنه ال يعد إبراما للصفقة بل البد من اعتماد املناقصة ومباشرة
الصفقة واإلعالن عن إمتام إجراءاهتا .
إجراءات التعاقد إلضفاء الطابع النهائي والرمسي على َّ
الصفقة معتمدة باملوافقة عليها من قبل
وقد جاءت َّ
املادة  9من مرسوم  451-10لتبني مىت تكون َّ
السلطة املخولة قانونا.
الصفقة العمومية مرحلتها النهائية وتعرف بعد توقيعها من قبل السلطة
الصفقة تدخل َّ
وباعتماد َّ
املخولة بذلك مرحلة جديدة هي مرحلة التنفيذ  ،فاالعتماد جيعل العقد هنائيا.
الصفقة تدخل حيز التنفيذ وال تكون هنائية إال
وجاء يف َّ
العامة أن َّ
املادة 8من دفرت الشروط اإلدارية َّ
بعد
 إمضائها من األطراف املتعاقدة
 املوافقة عليها من طرف اهليئة املختصة
 تأشرية اللجنة للصفقات العمومية
 التأشري عليها من طرف املراقب املايل
 تبليغ أمر املصلحة باالنطالق يف األشغال
رسا عليه
ويف األخري يعترب إرساء املناقصة قر ًارا إداريًا يؤدى إىل منع اإلدارة من التعاقد مع غري من َ

العطاء  ،إال أن اإلدارة متلك حق العدول عن التعاقد مطلقاً  ،وذلك بإلغاء املناقصة  ،حىت ال جترب
اإلدارة على التعاقد مع شخص ال تقبله وأن يكون قرار اإلدارة بإلغاء املناقصة مسبباً  ،وقرار اإلرساء ذاته

()1

عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص191

()2

قدوج محامة  ،مرجع سابق  ،ص22
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طبقاً للرأي الراجح فقهاً وقضاءً ال يرتتب عليه إمتام التعاقد  ،وإَّنا يتحقق ذلك بإجراء الحق وهو
التصديق على هذا القرار مبعرفة اجلهة اإلدارية املختصة(.)1
المطلب الثاني  :أسلوب المناأصة في اإلطاا الشرعي
تعترب املناقصة بالوصف القانوين الذي سبق تبيانه جديدة بالنِّسبة للفقه اإلسالمي  ،على أنه وبالتأمل
الصفقات العمومية نرى أن املقنِّن اجلزائري يف
املتمم واملتعلق بتنظيم َّ
يف مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
إجراءات املناقصة مسى املتعامل مع اإلدارة متعهدا

()2

يف وهلة ما  ،ومساه متعاقدا

()3

يف وهلة أخرى ،

وهذا إن َّ
دل على شيء فإَّنا يدل على أن أسلوب املناقصة تارة يكون وعدا  ،وتارة يكون عقدا يف آن
ترسو
الصفقة أمام عروض عدة يتنافس يف إبرازها املتقدمون لنيل َّ
واحد  ،فحني تكون َّ
الصفقة وقبل أن َ
الصفقة أمام عرض وحيد اختري لنيلها
على أحدهم تكون هذه العملية أشبه بالوعد  ،أما حني ترسو َّ
فهنا تكون هذه العملية أشبه بالعقد.
إضافةً إىل مسائل َّ
عدة تتلبَّس هبا على غرار اإلعالن ودفرت الشروط واإلجياب والقبول وحنو ذلك من
املسائل اليت يعقد هذا املطلب بفرعيه لتجليتها كالتَّايل
الفرع األول  :تأصيل المناأصة
َّ
ألن املناقصة من املعامالت احلديثة فقد جالت يف توصيفها األنظار واألفكار  ،وهو ما يستدعي
التعريج عليها مع اخللوص إىل الرأي املناسب يف تكييف املناقصة على أساس التشريع اجلزائري  ،كما
يلي

()1

ينظر عبد احلميد السباعي عبد احلميد  ،مرجع سابق  ،ص 82

()2

ادة  41من مرسوم 451-10
ينظر امل َّ

()3

ادة  41من مرسوم 451-10
ينظر امل َّ
145

َّأولا  :المناأصة باعتبااها وع ادا ملزما
أن املناقصة ُم فاهة ومواعدة من طرفني  ،وميكن محلها على الوعد امللزم الذي يشابه بيع الوفاء عند

األحناف( ، )1أو بيع الثنيا عند املالكية(.)2

عقدا باتا ؛ بل هي موافقة مبدئية من الطرفني على إبرام العقد الح ًقا(.)3
غري أن هذه املواعدة ليست ً
والوعد امللزم قضاء هو "املقرتن مبا يفيد التعهد وااللتزام بإجنازه صراحةً أو داللةً"(.)4
كثريا يف مدى إلزامية الوعد على أنه ينبغي التنبيه إىل َّ
أن املقصود بالوعد
وقد اختلف الفقهاء اختالفا ً

هنا ما كان ُم لزما قضاء  ،وليس املقصود ديانة  ،وأيضا ما كان يف باب املعاوضات ال يف غريها  ،وهو
املعرب عنه وال سيَّما عند املالكية باملواعدة  ،وبالتَّايل إذا وق ع اتفاق مسبق بني األطراف على اإللزام  ،أو
َّ

املتقدمة على
جرى الع رف بذلك  ،كان الوعد حينئذ يف حكم العقد  ،للقاعدة الفقهية " املواطأة ِّ
العقد كالشرط املقارن له "

()5

()6

 ،وقاعدة " املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا "

 ،وجتري عليه األحكام

الشرعية لتلك العقود املعلَّقة على شرطه( ، )7وتعترب هذه املواعدة أو املواطأة يف النظر الفقهي يف حكم
اعتبارا للمعن املقصود منها ،
التزما َ
العقد الذي َ
إجنازه وإمتامه  ،وإن جرت بلفظ الوعد أو بصفته ً ،
()1

علي من الدين على أين مىت قضيت
بيع الوفاء وهو " أن يقول البائع للمشرتي بعت منك هذا العني مبا لك َّ

الدين فهو يل " -ينظر اجملددي الربكيت  ،مرجع سابق  ،ص.18

وهذا البيع عقد مركب من بيع ورهن  ،لكن أحكام الرهن فيه غالبة  ،وهو فاسد عند اجلمهور  ،جائز عند األحناف.
()2
رد للمشرتي ما
بيع الثنيا هو " أن يتفق بائع ومشرتي عند عقد البيع على أن للبائع حق اسرتجاع ما باع مهما َّ

دفع إليه من الثمن "  -ينظر عبد اهلل معصر  ،تقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت ط ، 4002 ، 1ص.18
وهذا البيع غري جائز عندهم جريا على قواعدهم يف عدم جواز هذا العقد ألنه جيمع بني بيع وسلف .
()3

ينظر حممد تقي العثماين  ،مرجع سابق )110/4( ،

()4

نزيه محاد  ،نظرية الوعد امللزم يف املعامالت املالية  ،دار القلم  ،دمشق  ،ط ، 4010 ، 1ص48

()5

ومثلها قاعدة " املواعيد بصورة التعاليق تكون الزمة " - .ينظر عطية عدالن  ،مرجع سابق  ،ص101

()6

علي حيدر  ،مرجع سابق - ، )10/1( ،ينظر أيضا عطية عدالن  ،مرجع سابق  ،ص19

()7

ينظر نزيه محاد  ،نظرية الوعد امللزم  ،مرجع سابق  ،ص18
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وتقدميا له على اللفظ( ، )1كما تقضي به قاعدة " العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين
"(.)2
وعلى أساس هذا النظر الفقهي فإن املناقصة قد وقع يف بدايتها تفاهم على عقد الحق حال
التَّصديق عليها  ،فهي إذن مواعدة ملزمة للطرفني  ،وجيري عليها ما جيري على العقود.
يشوش على هذا الرأي كون املناقصة حني اإلعالن عنها ال ترتِّب إجيابًا وال قبوالً بدليل َّ
أن
غري أن ما ِّ
ذكرا لألسعار  ،فهي حالة من حاالت التفاوض تستطيع اإلدارة فيها
اإلشهار األويل عنها ال َّ
يتضمن ً
فتحصل من ذلك أن الوعد ال
إلغاء املناقصة  ،ويستطيع املتعاقد اخلروج منها وعدم إكمال املناقصة ،
َّ

ذمة أخرى .
عقدا ؛ ألن العقد يتحقق بإرساء َّ
ذمة إىل َّ
الصفقة وحني ينتقل املعقود عليه من َّ
يكون ً
ثانياا  :المناأصة باعتبااها عق ادا
عقدا من العقود ترتب كافة آثار العقد على
نظر بعض الفقهاء املعاصرين إىل املناقصة باعتبارها ً
الطرفني  ،غري أن نظرة هؤالء اختلفت يف تكييفها كالتَّايل
-1المناأصة عقد بيع
فاملناقصة حبسب هذا الرأي ميكن االستدالل على صحتها ومشروعيتها بعمومات قوله تعاىل ﴿

َّ ِ
ين
َح َّل اللَّـهُ الْبَـ ْي َع َو َح َّرَم ِّ
َوأ َ
الربَا ۚ ﴿[ ﴾٩٢٥سورة البقرة  ، ]421و قوله تعاىل ﴿ يَا أَيـ َها الذ َ
آمنُوا َل تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل إَِّل أَ تَ ُكو َ تِ َج َااةا َعن تَـ َراض ِّمن ُك ْم ۚ ﴿[ ﴾٩٢النساء
َْ
َ
َ
َْ

 ، ]48وقوله تعاىل ﴿ يا أَيـها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود ۚ ﴿[ ﴾٨املائدة
َ َ
ُ
َ َ ْ
مصاديق( )3البيع والتجارة والعقد عرفاً  ،حيث َّ
إن املشرتي أراد الوصول إىل مقصوده وكذا املستأجر وكذا
َّ ،]1
ألهنا من

()1

ألن املواطأ ة هي اتفاق متهيدي على إجراء عقد فيما يستقبل  ،وبالتايل فهو مبثابة الشرط املتقدم على العقد ،

والشرط املتقدم كاملقارن يف الصحة والوفاء  ،والفساد واإللغاء.
()2

علي حيدر  ،مرجع سابق )41/1( ،

( )3مصاديق  ،مجع مصداق  ،وهو املعن املوجود يف اخلارج  ،وعكسه املفهوم وهو املعن املوجود يف الذهن  ،واملناقصة
يستدل عليها من املعاين املستوحاة من خارج البيع ال أهنا بيع يف حد ذاهتا.
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الطرف اآلخر البائع أو مقدم اخلدمات إىل اآلخرين يريد احلصول على نتيجة عمله متمثالً يف النقد أو
أي شيء آخر  ،وإذا اتَّضح أن املعاملة اجلارية بصورة املناقصة هي بيع  ،فالدليل الذي دل على صحة
عقد البيع هو نفسه الدليل على صحة املناقصة بشرط أن تسلم أصول العقد وحتقق أغراضه(.)1
على أن هذا التكييف ال يستقيم  ،ألنه تكييف مبا تؤول إليه املناقصة يف النهاية إىل بيع  ،واملراد هو
تكييف املناقصة من حيث هي ال بنتيجتها(.)2
-0المناأصة بيع مزايدة
جينح أصحاب هذا الرأي إىل أن املناقصة كاملزايدة( ، )3يثبت لكل واحد منهما ما يثبت لآلخر من
عدا بعض األمور والشروط اليت
اإلجراءات والتنظيمات  ،وخيضع كل منهما ملا خيضع له اآلخر فيما َ
تتالءم وطبيعة كل واحد منهما على انفراد( ، )4وحكمها اجلواز شرعا سواء أكانت مناقصة عامة  ،أم

حمددة  ،داخلية  ،أم خارجية  ،علنية  ،أم سرية(.)5

()1

ينظر حسن اجلواهري  ،مرجع سابق )519/1( ،

()2

ينظر عاطف حممد حسين أبو هربيد ،مرجع سابق  ،ص112

( )3املزايدة استدراج عروض لألسعار بقصد احلصول على أفضل عرض ليتم العقد عليه.
 -ينظر حممد رواس قلعة جي  ،مرجع سابق  ،ص141

()4ينظر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان  ،عقد املزايدة بني الشريعة اإلسالمية والقانون  ،جملة اجملمع الفقهي

اإلسالمي  ،مكة املكرمة  ،عدد  ،سنة  ،ص101
()5

وهذا رأي جملمع الفقه اإلسالمي  ،جاء يف أحد قراراته

" أوال املناقصة طلب الوصول إىل أرخص عطاء ،لشراء سلعة أو خدمة ،تقدم فيها اجلهة الطالبة هلا الدعوة للراغبني إىل
تقدمي عطاءاهتم ،وفق شروط ومواصفات حمددة.
ثانيا املناقصة جائزة ش رعا ،وهي كاملزايدة ،فتطبق عليها أحكامها ،سواء أكانت مناقصة عامة ،أم حمددة ،داخلية ،أم
خارجية ،علنية ،أم سرية .وقد صدر بشأن املزايدة قرار اجملمع رقم  )1/9( 25يف دورته الثامنة.
ثالثا جيوز قصر االشرتاك يف املناقصة على املصنَّفني رمسيا ،أو املرخص هلم حكوميا ،وجيب أن يكون هذا التصنيف ،أو
الرتخيص قائما على أسس موضوعية عادلة".
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وبالتَّايل ما يقال يف عقد املزايدة( )1من أحكام وأدلة يقال أيضا يف املناقصة.
غري أن التكييف بعقد املزايدة ال يستقيم يف املناقصة املعروفة يف التشريع اجلزائري ألن املزايدة فرع من
تتمحض فيه املساومة املتبادلة
فروع املناقصة كما يف َّ
املادة 55من مرسوم  ، 451-10مث إن عقد املزايدة َّ
 ،ويشكل فيه َّ
"الدالَّل"

()2

العنصر الرئيس  ،وهذا ما اليظهر يف املناقصة اليت تكون عروض املتناقصني

سرية ختضع إلجراءات قانونية َّ
معقدة.
-0المناأصة عقد مسابقة
رأي آخر يف تكييف املناقصة مفاده أهنا تشبه عقد املسابقة أو أهنا نوع من أنواعه  ،ملا حيصل بني
يكمن يف املساواة يف املعلومات ويف الفرص والشروط  ،وأيضا
الباعة للظفر بعقد البيع  ،والتشابه بينهما ُ

يف إمكانية تقسيم العقد بني املتنافسني إذا ما تساويا يف الثمن األدىن املقدم(. )3

الفن يف منافسة
غري أن املسابقة يف نظر املقنِّن اجلزائري لون من ألوان املناقصة اليت يوضع فيها رجال ِّ
قصد إجناز عملية تقنية أو مجالية  ،وبالتَّايل فهذا التكييف ال يصح ألن العوض املبذول يف عقد
 ينظر جملس جممع الفقه اإلسالمي  ،قرار رقم  )14/1( 102بشأن عقود التوريد واملناقصات  ،الدورة ، 14الرياض  49 – 45 ،سبتمرب  ، 4000موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل ، www.fiqhacademy.org.sa ،تاريخ
البحث 4011/01/40

( )1عقد املزايدة أو بيع املزايدة له أمساء أخرى منها بيع من يزيد  ،وبيع الداللة  ،وبيع املناداة  ،ومساه بعض الفقهاء
" بيع الفقراء " لوقوعه على بيع أثاثهم عند احلاجة  ،وبيع من كسدت بضاعته لوقوعه على بيع السلع غري الرائجة .
وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل إباحة بيع املزايدة  ،واستدلوا لذلك بفعل النيب  ،وهو أنه « باع أدح ا وحلس ا بيع
من يزيد وأال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال اجل أخذتهما بداهم فقال النّبي  من يزيد على داهم من
يزيد على داهم فأعطاء اجل داهمين فباعه منه »  ،قال ابن قدامة وهذا أيضاً إمجاع املسلمني يبيعون يف أسواقهم
باملزايدة .
 -ينظر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،املوسوعة الفقهية  ،مرجع سابق )92-91/52( ،

( )2الدالَّل حمرتف الداللة  ،وهو الذي ينادي على البضائع يف األسواق لتباع باملزاد العلين بواسطته.
 ينظر نزيه محاد  ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية  ،ص402()3

ينظر رفيق يونس املصري  ،مرجع سابق  ،ص51
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املسابقة

()1

يشبه اجلعل يف اجلعالة  ،بينما املناقصة تكون أمثاهنا معلومة لسائر األطراف  ،كما أن غاية

املناقصة التوصل إىل عقد آخر ناشئ عنها إما عقد أشغال أو عقد لوازم أو عقد خدمات أو عقد
دراسات  ،وأما املسابقة فغايتها متلك املسابق واملراهن عليه.
ثالثا  :المناأصة باعتبااها منظومة من العقود
احدا  ،فيها شبه بعقد املسابقة
عقدا و ً
هناك من نظر إىل املناقصة باعتبارها منظومة من العقود وليست ً

وعقد البيع وعقد اإلجارة  ،فهي عملية مركبة  ،فهي عقد بني اجلهة اإلدارية واملناقصني  ،ويتخلَّلها عقد
مرتبط هبا هو عقد الضمان  ،وعقد مستق ل عنها  ،وإن كان له صلة هبا  ،وهو عقد بيع أوراق
املناقصة(.)2
عقدا مركبا( ، )3اإلجياب فيه يصدر من املناقص عند اشرتاكه يف املناقصة
على أن هذا الرأي يعتربها ً
ترسو
وتقدميه العطاء  ،سواء كان ِّ
مورًدا أو مقاوال  ،ويعترب هذا اإلجياب ملزما له  ،ال يرجع عنه حىت َ
( )1عقد املسابقة من السباق  ،وهو ما جيرى فيه ويراهن عليه  ،وهو مشروع  ،ملا روى ابن عمر رضي اهلل عنهما
بي  سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنيّة الوداع  ،وبين الّتي لم تضمر من ثنيّة الوداع إلى
«أ ّ النّ ّ
مسجد بني زايق».أخرجه يف صحيحه  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب السبق بني اخليل  ،رقم .4215

قال موسى بن عقبة من احلفياء إىل ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال  ،وقال سفيان من الثنية إىل مسجد بين
زريق ميل أو حنوه.
وقد ذهب احلنفية واحلنابلة وهو مقابل األظهر عند الشافعية إىل أن عقد املسابقة عقد جائز كعقد اجلعالة  ،ألن
العوض مبذول يف مقابلة ما ال يوثق به كرد اآلبق ،فعلى هذا لكل واحد من املتعاقدين الفسخ قبل الشروع يف املسابقة
 ،وقال املالكية عقد املسابقة الزم ليس ألحد املتسابقني فسخه إال برضاها  ،وذهب الشافعية يف األظهر عندهم إىل
أن عقد املسابقة الزم ملن التزم بالعوض .أما من مل يلتزم شيئاً فجائز يف حقه.
 ينظر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،املوسوعة الفقهية  ،مرجع سابق )149-145/41( ،()2

ينظر رفيق يونس املصري  ،مرجع سابق  ،ص14

( )3العقد املركب هو جمموع العقود املالية املتعددة اليت يشتمل عليها العقد – على سبيل اجلمع أو التقابل – حبيث
تعترب مجيع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها مبثابة آثار العقد الواحد  ،وهي مركبة من نوعني رئيسني اشرتاط عقد يف
عقد(العقود املتقابلة)  ،واجتماع عقدين يف عقد (العقود اجملتمعة).
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املناقصة على غريه  ،ويف املناقصة العلنية يعترب العطاء الالحق الذي يقدمه املناقص ينسخ العطاء السابق
سعرا حيث
 ،وأما القبول فيصدر من املناقَص له عند إبرامه العقد مع املناقص صاحب العطاء األقل ً
رست عليه املناقصة(. )1
عقدا يف بدايتها بل هي جمردة دعوة للتعاقد
بيد أن هذا الرأي على وجاهته ينتقض بأن املناقصة ليست ً
 ،أما العقد فال يكون إال يف هنايتها.
اء إداايا
اابعا  :المناأصة باعتبااها إجر ا
ال تعترب املناقصة من العقود الوارد ذكرها يف الشرع بالنص عليها وإَّنا هي من الوسائل اجلديدة للتعاقد
 ،وإَّنا تسفر املن اقصة دائما عن إبرام تعاقد آخر قد يكون عقد بيع أو مقاولة أو غريها  ،وهي يشملها
العمومات الواردة يف حل هذه العقود باعتبارها وسيلة إلبرام تلك العقود  ،حيث إن الوسيلة تأخذ حكم
الغاية وتتبعها من حيث احلل أو احلرمة"(.)2
ومما يالحظ على هذا الرأي وبالرغم من قربه من التكييف السليم للمناقصة ؛ أل َّن املناقصة يف عرف
شوش عليه َّ
أن املناقصة ليست جمرد
التشريع اجلزائري أسلوب تربم به عقود َّ
الصفقات َّ
العامة  ،إال أنَّه يُ ِّ
إجراءات فقط للدخول يف العقد  ،وإَّنا هي ما تؤول إليه أيضا .
خامسا  :التوصيف المناسب للمناأصة
ا
من خالل استعراض اآلراء السابقة يتبدَّى لنا أن كال من اآلراء السابقة يأخذ بنصيب فيما يتعلق
بتكييف املناقصة ؛ إذ يف املناقصة شبه من املسابقة جبامع التباري والتنافس بني املرتشحني  ،وفيها شبه
موردا على النكول  ،وفيها شبه من املزايدة جبامع العروض
من املواعدة جبامع عدم قدرة املتعهد مقاوال أو ً
 -ينظر العمراين  ،عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل  ،العقود املالية املركبة  ،دار كنوز اشبيليا  ،الرياض  ،ط4001 ، 4

 ،ص11

()1

عاطف حممد حسين أبو هربيد  ،مرجع سابق  ،ص119

( )2حممد بن براك الفوزان  ،شرح نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية يف اململكة العربية السعودية  ،مكتبة القانون
واالقتصاد  ،الرياض  ،ط ، 4009 ، 4ص492
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املقدمة من لدن املتقدمني  ،وفيها شبه من العقد املركب جبامع مراحل املناقصة من شراء دفرت الشروط
وإبرام العقد وحنوه  ،وفيها شبه من اإلجراءات جبامع األساليب اليت تتم هبا من خالل اإلشهار وتقدمي
العروض يف مظاريف وفتحها وحنو ذلك .
فيها هذا وذاك على أن املناقصة َوفق مرسوم  451-10أضحت متثل عملية مركبة من اإلجراءات

اليت فيها الدعوة للتباري حول الظفر مبشروع ما مث الدعوة للتعاقد مث التعاقد .

وعليه فإن املناقصة وعد ابتداءً وعقد انتهاءً  ،وتوضيح ذلك يف التَّخرجيات التَّالية
األول  :المناأصة وع ـ ـ ٌد كير ُملـ ـ ــزم
-1التَّخريج َّ
وهذا يلحق مبرحلة اإلعالن اليت متثل يف حقيقتها جمرد دعوة علنية لألشخاص أو املؤسسات املعنية
مبوضوع املناقصة لتقدم عروضها بشأن املناقصة قصد إجراء منافسة بينها  ،واختيار العرض األكثر
مالءمة حسب الشروط املذكورة يف دفرت الشروط ويف اإلعالن  ،وبالتَّايل فهو ال يعد إجياباً من جانب
اإلدارة ينتظر قبوالً من أحد حىت يتم التعاقد  ،وال يرتب أي إلزام بالنِّسبة لإلدارة.
جرد عما يُفيد -تصرحيا أو تلميحا – التزام الطرفني
لعل التَّكييف األنسب هلذه املرحلة أهنا وعد م َّ
و َّ

الصفقة ؛ فاإلدارة هنا ليست مصلحة متعاقدة إال مبا تؤول إليه املناقصة  ،ويف ذات اآلن
بإمتام عقد َّ
ملزما بشيء.
ملزمة بشيء  ،واملرتشح هنا أيضا ليس
ً
متعاقدا وليس َ
ليست َ

وعليه ال حرج من الوعد يف هذه احلالة واملرحلة وهو مما جيوز ُخل ُفه قضاءً ال ديانةً( )1؛ إذ الوفاء به
ِ ِ ِ ِ ِ
اعيل ۚ إِنَّهُ َكا َ ص ِ
اد َق ال َْو ْع ِد َوَكا َ
َ
من مكارم األخالق لقوله تعاىل ﴿ َواذْ ُك ْر في الْكتَاب إ ْس َم َ
الصفقة ليس ملزما للطرف
ول نَّبِيَا ﴿ [﴾٥٩مرمي  ، ]11على أن الوعد يف مرحلة اإلعالن عن َّ
َا ُس ا
الذي قام به وهو اإلد ارة وهذا من باب سد الذرائع حلماية املال العام  ،تطبيقا للقاعدة الفقهية "
األصل منع املواعدة مبا ال يصح وقوعه يف احلال محاية "( ، )2أي سدا للذريعة  ،وهذا أصل من أصول
()1
()2

ينظر نزيه محاد  ،نظرية الوعد امللزم  ،مرجع سابق  ،ص19

الونشريسي  ،أبو العباس أمحد بن حيىي  ،إيضاح املسالك لقواعد اإلمام مالك  ،حتقيق أمحد بوطاهر اخلطايب ،

اللجنة املشرتكة لنشر الرتاث اإلسالمي  ،املغرب واإلمارات  ، 1890 ،ص429
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مذهب مالك  ،حيث مينع الوعد فيما ال يصح وقوعه يف احلال سدا للذريعة  ،ومن مث جاء يف مذهبه
منع الوعد يف العدَّة  ،ومنع الوعد على بيع الطعام قبل قبضه  ،ومنع البيع وقت نداء اجلمعة  ،ومنع بيع
على ما ليس عنده(.)1
-0التَّخريج الثَّاني  :المناأصة وعـ ـ ٌد ُمل ــزم
لصفقة
خاص مبرحلة إيداع العروض حني يتقدم كل من جيد يف نفسه ُمكنة للفوز با َّ
وهذا التكييف ٌّ

فيقوم بإيداع عرضه وفق املواصفات اليت طرحت على أساسها املناقصة يف اآلجال احملددة  ،وهذه املرحلة
الصفقة من إبداء جديته ضمن كفالة التعهد والسيما يف صفقات
يبدو فيها جليا تعهد املتقدم لنيل َّ
األشغال واللَّوازم يف حدود  % 1من مبلغ العرض .
ويبقى املتعه د ملتزما بعرضه طيلة مدة األجل  ،فال يستطيع االرتاجع عن عرضه وسحب ملفه حىت
تفصل اللجنة املختصة يف العروض  ،وهكذا حىت بعد الفصل تأيت مرحلة املنح املؤقت الذي يكون من
الصفقة بعد  ،غاية ما
أثره نشوء ممارسة حق الطعن لكل متعهد يرغب يف ذلك  ،فاإلدارة هنا مل توقع َّ
يف األمر أهنا أعلنت بصفة مؤقتة عن الفائز يف املناقصة .
والذي يبدو من هذه املرحلة يف النظر الفقهي أهنا وعد ملزم ألهنا اقرتنت مبا يفيد التعهد وهو مبلغ
الكفالة  ،لكن هذا الوعد ملزم لطرف واحد فقط وهو املتعامل وليس اإلدارة ملا متلكه من شروط وسلط
استثنائية خت تلف عن العقد يف القانون اخلاص  ،ومن ضمن ذلك أهنا تستطيع إلغاء املناقصة ولو بعد
املنح املؤقت فضال عما يسبقه.
والوعد امللزم مما ألزم به الواعد نفسه بلفظ أو ما يقوم مقامه( ، )2يرتب آثاره الشرعية لقوله تعاىل ﴿
َّ ِ
آمنُوا لِ َم تَـ ُقولُو َ َما َل تَـ ْف َعلُو َ ﴿ [ ﴾٩الصف  ، ]4ويف اآلية دليل على من أوجب
ين َ
يَا أَيـ َها الذ َ
()1ينظر الشنقيطي  ،أمحد بن أمحد املختار اجلكين  ،إعداد املهج لالستفادة من املنهج  ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي
 ،قطر  ،1895 ،ص181
()2

ينظر احلطاب  ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد  ،حترير الكالم يف مسائل االلتزام  ،حتقيق عبد السالم حممد الشريف

 ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط ، 1891 ، 1ص18
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على نفسه عقدا لزمه الوفاء به  ،وعكس ذلك مذموم وهذا يف مامل يكن معصية

()1

 ،فمن ضمن

شخصا ألجل بيعه أو دينه آلخر لزمه الوفاء بالوعد(.)2
-0التَّخريج الثَّالث  :المناأصة عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد
املادة
يف مرحلة االعتماد النهائي للصفقة وبعد موافقة ومصادقة املصلحة املتعاقدة كما نصت عليها َّ
 9من مرسوم  ، 451-10وبعد التأشري عليها من قبل املراقب املايل تصبح املناقصة هنا وهنا فقط عقدا
 ،وبالتَّايل ينتج عنها االنطالق يف األشغال وهو ما يسمى األمر ببدء األشغال.
عقدا وترتب آثارها كباقي العقود  ،وال سيَّما منها ما تعلق حبقوق
وعلى أساس ذلك تكيَّف املناقصة ً
وواجبات الطرفني كما سيأيت يف الباب الثالث.
وعدا ابتداءً ال يرتب على
وعليه فإن املناقصة كما رمسها املقنِّن اجلزائري يف مرسوم  451-10تعد ً
وعقد ا انتهاء يرتب التزامات متقابلة على اجلانبني  ،وبني الوعد والعقد تكون مواعدة
الطرفني أي التزام ً ،
ملزمة للطرف املتعهد وهو املتعامل مع اإلدارة.
الفرع الثاني  :الموأف الشرعي من مسائل المناأصة
تطرح املناقصة لفي ًفا من التفريعات واملسائل اليت حتتاج إىل جتلية وبيان  ،ومن هذه املسائل ماي أيت
َّأولا  :مسألة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال واإلشهاا
املادة  11من مرسوم -10
من املسائل املتعينة والشروط الشكلية للمناقصة مسألة اإلعالن كما أفادته َّ

العامة واليت هبا حيافظ على املال العام كان اإلعالن
 ، 451وألن املناقصة متثل جوهر عقود َّ
الصفقات َّ
مبثابة الوسيلة الشفافة للمساواة بني املتنافسني ومن مثَّ ((احملافظة على املنافسة الشريفة يف خفض األسعار
الشريعة
لصاحل طالب السلعة  ،أو خفض األجرة لصاحل طالب العمل  ،وهذا العمل قد يتعني يف َّ
الرازي  ،أحكام القرآن  ،حتقيق حممد الصادق قمحاوي  ،دار إحياء الرتاث
()1ينظر
َّ
اجلصاص  ،أبوبكر أمحد بن علي َّ
العريب  ،بريوت )551/1( ، 1884 ،

()2ينظر ابن عظوم  ،أبو القاسم بن حممد مرزوق املرادي  ،كتاب األجوبة  ،حتقيق حممد احلبيب اهليلة  ،اجملمع
التونسي للعلوم واآلداب والفنون  ،تونس )549/1( ، 4001 ،
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االسالمية إذا كان الغرض منه الشراء لأليتام بواسطة احلاكم أو الوصي أو القيم  ،ملا فيه من توقع الشراء
بأقل الثمن ودفع التهمة  .وكذا قد يتعني هذا العمل يف الشراء أو إجناز العمل ملؤسسات َّ
الدولة
العامة كاملدارس  ،وإن مل يتعني فال أقل من استحبابه يف مثل الصور املتقدمة ملا
كاألوقاف واملؤسسات َّ
العامة أو مصلحة املتويل عليهم أو دفع التهمة على املباشر يف بعض الصور))(.)1
فيه من حتقيق املصلحة َّ

()2
الصحفي بنشر اإلشهار
غري أن من احملاذير اليت قد تقع يف مسألة اإلعالن ؛ التَّحايل يف النشر ِّ

يف بعض الصحف غري املعروفة بالكلية  ،أو انتهاز ظرف معني قد ال ينتبه فيه كثري من الناس إىل
اإلعالن مما يفوت عليهم فرصة املعلومية.
يتذرع هبا بعض املوظفني يف اإلدارة لتغليب
فقها َّ
وال غرو فهذا لون من احليل غري املشروعة قانونًا وال ً

الصفق َة من ُرتِّبت من أجله( ، )3وهذا عني احليلة غري
متعامل على آخر  ،أو تغييب أحد األطراف لينال َّ

()1

حسن اجلواهري  ،مرجع سابق  ،ص518

( )2التحايل من احليلة وهي "وسيلة بارعة حتيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إىل املقصود"
 -ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص408

( )3وهنا تطرح مسألة تواطؤ املرتشحني مع بعضهم البعض يف ترك املناقصة ألحدهم مقابل عوض مايل  ،هل جتوز أم ؟
وميكن ختريج هذه املسألة على ما ذكره املالكية يف جواز ترك سوم سلعة مقابل مال  ،قال يف منح اجلليل "( وجاز )
حلاضر سوم سلعة أراد شراءها ( سؤال البعض ) من احلاضرين الذين أرادوا الزيادة يف سومها لشرائها ( ليكف عن
الزيادة ) يف سومها ليشرتيها السائل برخص ( ال ) سؤال ( اجلميع ) ولو حكما كاألكثر والواحد الذي يقتدى به يف
الزيادة  ،فإن وقع سؤال اجلميع ولو حكما وثبت ببينة أو إقرار خري البائع يف قيام السلعة بني ردها وعدمه  ،فإن فاتت
فله األكثر من مثنها وقيمتها  .ابن رشد لو قال كف عين ولك دينار جاز ولزمه الدينار اشرتى أو مل يشرت  .ولو قال
كف عين ولك بعضها على وجه العطاء جمانا مل جيز ألنه أعطاه على الكف ما مل ميلك  ،قال ابن عرفة يف إجازته
الدينار نظر ألن إعطاءه ليس على الكف لذاته بل لرجاء حصول السلعة وقد ال حتصل  ،وظاهر قول املازري إَّنا جيوز
يف الواحد إن كان الرتك تفضال وإن كان على أن له نصفها جمانا مل جيز ألنه دلسة منعه بالدينار  ،وهو خالف ظاهر
نقل ابن رشد"  -.عليش  ،مرجع سابق )11/1( ،
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الشرعية اليت يراد من خالهلا (( سقوط الواجب أوحل احلرام بفعل مل يقصد به ما جعل ذلك الفعل له
أو ما شرع له ))(.)1
مر
وسقوط الواجب يتمثل يف مبدأ أساس من مبادئ عقود َّ
الصفقات َّ
العامة وهو مبدأ املساواة كما َّ
لصفقة  ،لذلك قال ابن القيم (( احليلة
هبذه الطرق اخلفية اليت تنطلي على كثري من املرتشحني لنيل ا َّ
هي نوع خمصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إىل حال  ،مث غلب عليها
بالعرف استعماهلا يف سلوك الطرق اخلفية اليت يتوصل هبا الرجل إىل حصول غرضه حبيث ال يتفطن له إال
حمرما
أمرا ً
جائزا أو ً
بنوع من الذكاء والفطنة فهذا أخص من موضعها يف أصل اللغة  ،وسواء كان املقصود ً

وأخص من هذا استعماهلا يف التوصل إىل الغرض املمنوع منه شرعا أو عقال أو عادة فهذا هو الغالب

عليها يف عرف الناس فإهنم يقولون فالن من أرباب احليل وال تعاملوه فإنه ُمتحيِّل وفالن يعلم الناس
احليل  ،وهذا من استعمال املطلق يف بعض أنواعه كالدابة واحليوان وغريها ))(.)2
وعلى هذا فإن احليل هنا يراد منها فعل مل يشرعه القانون  ،والقصد غري املشروع الذي ينايف مقصد
الشارع بالتوس ل بفعل غري مشروع لتحقيق غرض غري مشروع هو احليلة املمنوعة شرع ا( )3على كل قد
يكون هذا من باب العموم ألن احليل يف عرف القانون جرائم تستعمل فيها وسائل التدليس املنصوص
حصرا يف القانون لالستيالء على مال منقول للغري بقصد إيهام اجملين عليه وتضليله  ،أي استعمال
عليها ً
اجلاين إلشارات أو وسائل أو أفعال تتسم باملهارة يف إخفاء حقيقة املقصود إليهام الغري أو استغفاله أو

التأثري عليه( ، )4وتسمى أيضا باحليل التدليسية َّ
ألن اجلاين دلَّس على اجملين عليه حىت أوقعه يف الغلط
( )1ابن تيمية  ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم أبو العباس  ،بيان الدليل على بطالن التحليل  ،حتقيق محدي عبد اجمليد
السلفي  ،املكتب اإلسالمي  ،ص54
()2
()3

ابن قيم اجلوزية  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  ،مرجع سابق  ،ص119
ينظر الدريين  ،حممد فتحي  ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،لبنان  ،ط، 1

)111/1( ، 1881

()4ينظر حممد املدين بوساق  ،االحتيال من الناحية الشرعية ودور االحتساب يف مواجهة جرائمه  ،الندوة العلمية ،
مكافحة اجلرائم االحتيالية  ،الرياض  ، 4001/1/49-41جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض  ،السعودية ،
(د.ط)  ، 4001 ،ص91-94
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ودفعه إىل التعاقد ( ،)1هذه احليل املمارسة من قبل بعض اإلداريني قد ال يشملها التوصيف القانوين
السابق ألهنا ال تدفع إىل التعاقد ولكنها تدفع إىل عكسه برغم ذلك تبقى حيال تصد يف وجه املنافسة
الشريفة النزيهة .
ثانياا  :مسألة اإليجاب والقبول

من املسائل اليت تطرحها املناقصات من الناحية الشرعية مسألة اإلجياب والقبول  ،وبناءً على
التوصيف الذي انتهينا إليه يف ختريج املناقصة فيما سبق يتضح لنا ما يلي

 -0التمييز بين اإليجاب والقبول في المناأصة
بناءً على ما أوردناه يف الباب األول يف حتديد اإلجياب والقبول تبعا للخالف الفقهي بني اجلمهور
الذين يرون أن اإلجياب يكون من اململِّك وهو البائع صاحب السلعة مثال  ،بينما يرى األحناف أنه
الصيغة الصاد رة أوال من أحدها هي اإلجياب بغض النظر بائعا كان أم مشرتيا  ،ويرى اجلمهور أن
القبول يكون من اململَّك أي املشرتي  ،واألحناف يرون أنه املتكلم أخريا سواء البائع أو املشرتي ؛ إذن
بناءً على هذا التقسيم  ،وبناء على التخريج الذي ذكرناه حيصل اآليت
أ-اإليجاب  :يكون من املتعهد مع اإلدارة حني يقدم عرضه املايل والتقين  ،وهذا مذهب األحناف(، )2
يتم انعقاد العقد(.)3
وهو الذي استقر عليه القانون من كونه إجيابا ينتظر قبول اإلدارة حىت َّ
ب-القبـ ـول  :يكون من املصلحة املتعاقدة حني تصادق على املناقصة  ،وهو مذهب األحناف أيضا

()4

 ،وهو املتعارف عليه أيضا قانونا.
()1ينظر حممود عبد الرحيم الديب  ،احليل يف القانون املدين  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية  ،مصر ،
(د.ط)  ، 4001 ،ص 11

()2جاء يف جملة األحكام العدلية ؛ اإلجياب أول كالم يصدر من أحد العاقدين ألجل إنشاء التصرف وبه يوجب
ويثبت التصرف -.ينظر علي حيدر  ،مرجع سابق )105/1( ،
()3

ينظر جابر جاد نصار  ،مرجع سابق  ،ص149

()4جاء يف جملة األحكام العدلية ؛ القبول ثاين كالم يصدر من أحد العاقدين ألجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد .
ينظر علي حيدر  ،مرجع سابق )101/1( ،157

أليق بالتخريج هنا يف كال الصيغتني  ،وبناءً عليه أيضا ال ضي ر يف
وعلى هذا يكون مذهب األحناف َ

تقدم القبول على اإلجياب يف مذهب املالكية( ،)1طبعا وفق التقسيم الذي ذكره اجلمهور يف مسألة
اإلجياب والقبول.
وتبدو مثرة اخلالف يف هذا الرأي يف النقطة املوالية
-4مدى إلزام اإليجاب للمتعامل المتعهد أبل اأترانه بالقبول
املورد مثال أن يرجع بعد صدور اإلجياب منه شرعا ؟ .
مبعن هل للمتعامل املقاول أو ِّ
اختلف الفقهاء يف هذا إىل رأيني على الشكل التَّايل
أ-الرأي األول  :يجوز منه الرجوع عن إيجابه
أخذ هبذا الرأي مجهور الفقهاء ورأوا بأن اإلجياب وحده ال يكفي يف احلكم بدون قبول العاقد
اآلخر(. )2
وقد علَّلوا رأيهم بتعليلني

()3

التعليل األول  :أن الشخص املوجب مازال مالك الشيء املتناقص عليه فهو مازال يف ملكه  ،وقد
أجاز للطرف اآلخر الذي سيصدر منه القبول التملك هلذا الشيء هبذا اإلجياب.
التعليل الثاني  :وهو أنه أصبح للجهة املنتظر منها القبول حق التملك هلذا الشيء مبقتضى اإلجياب
الصادر من مالكه  ،فهنا حنن بني حق امللك املتوفر للمناقص فعال هلذا الشيء  ،وبني حق التملك الذي
سيحصل للجهة القابلة له  ،وحق امللك مقدم على حق التملك  ،إذ هو أقوى منه  ،ألن حق امللك

()1

سوقي  ،مرجع سابق )1/5( ،
ينظر الد ُ

()2ينظر دبيان بن حممد الدبيان  ،املعامالت املالية أصالة ومعاصرة  ،مكتبة امللك فهد  ،الرياض  ،السعودية  ،ط ،
1151ه )115/9( ،

()3ينظر عبد احلكيم أمحد حممد عثمان  ،املناقصات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،
اإلسكندرية  ، 4001 ،ص98
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ثابت لصاحبه بطريق األصالة  ،وحق التملك ال يثبت إال برضا املوجب  ،وبالتَّايل فيقدم حق امللك على
حق التملك  ،وهذا ينتج جواز رجوع املوجب عن إجيابه قبل صدور القبول من الطرف اآلخر .
ب-الرأي الثاني  :ل يجوز منه الرجوع عن إيجابه
وقد أخذ هبذا املالكية وقد عللوا هذا الرأي بتعليلني

()1

التعليل األول  :املناقصة مقيسة على املزايدة فمن تقدم بعرضه ال جيوز منه الرجوع إىل أن ترسو
املناقصة.
التعليل الثاني  :إذا صدر اإلجياب أثبت حق التملك للمشرتي فامتنع الرجوع عن اإلجياب حىت ال
يؤدي ذلك إىل إبطال حق املشرتي.
ت-ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأي المختـ ـ ـ ـ ـ ــاا
السالفني يرتجح مذهب املالكية يف إلزام املوجب بإجيابه إىل إعالن القبول من
وبالنظر إىل الرأيني َّ
اجلهة املقابلة  ،ويف هذه احلالة وعلى حسب مذهبهم هي اإلدارة ألهنا ال ُم َملِّكة .
على أنه وبالنظر إىل الرأيني أيضا يبدو اخلالف شكليًا ألن كال املذهبني متفقان على اإلجياب املقرتن
ٍ
بشرط يُلزم صاحبه  ،ألنه يف حكم الوعد امللزم  ،وهو معلَّق على شرط فيصري ملزما  ،وألن املوجب ألزم
وحده بنفسه  ،وأشغل ذمته بالتزام  ،فهو من هذه الناحية ليس تعاقدا بقدر ما هو شرط رتبه املوجب
بإرادته املنفردة  ،جاء يف الفتاوى البزازية قاعدة (( املواعيد باكتساء صور التعليق تكون ملزمة))(، )2
وقال القرايف (( قاعدة الوعد غري الزم  ،إال أن يدخل املوعود يف خطر  ،أو يرتتب على تعليق ،
مادة الوعد باملعروف )) (.)3
فيلزم نفيا للضرر ووفاء بالشرط  ،ولو لزم مطلق ألدى حلسم َّ
()1
()2

ينظر دبيان بن حممد الدبيان  ،مرجع سابق  ،ص111

البزاز  ،حممد بن شهاب الكردري  ،الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العاملكريية  ،املطبعة الكربى األمريية ،

بوالق  ،مصر  ،ط– . )5/1( ، 1510 ، 4ينظر أيضا علي حيدر  ،مرجع سابق ()92/1
()3

القرايف  ،شهاب الدين أمحد بن إدريس أبو العباس  ،الذخرية  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط، 1881 ، 1

()511/1
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وهذا النظر هو الذي انتهى إليه الرأي الثاين يف الفقه الفرنسي وعليه مجهور فقهاء القانون ؛ إذ
أساس االلتزام إرادة منفردة ملصدِّر العطاء ،فهذه اإلرادة هي مصدر التزامه باإلبقاء على عطائه املقدَّم إىل
الصفقة وإبرام العقد(.)1
جهة اإلدارة مدة معينة إىل أن يتم إرساء َّ
املادة األوىل من القرار
مث أيضا بالنظر إىل أَّنوذج رسالة العرض اليت يقدمها املتعهد وطبقا ملاجاء يف َّ
املؤرخ يف  49مارس سنة  ، 4011والذي حيدد َّناذج رسالة العرض والتصريح باالكتتاب والتصريح
بالنزاهة  ،جاء يف هذا النموذج " ألتزم وأتعهد جتاه......بتنفيذ اخلدمات طبقا لشروط دفرت التعليمات
اخلاصة  ، "....فدل هذا على إجيابه املتضمن االلتزام بالشروط اليت حتملها على عاتقه  ،فكان من هذا
اجلانب ال حيق له الرجوع يف إجيابه.
وص يغة األمر يف قوله "ألتزم وأتعهد" الواردة يف النموذج مما تصح يف الصيغة وينعقد هبا العقد  ،وهي
كصيغة املاضي عند مالك يف غري املدونة(. )2
سعرا
-5مدى التزام المصلحة المتعاأدة بالتعاأد مع األأل ا
العامة بأقل سعر
شرعت املناقصة قانونا ألجل أن تقضي اإلدارة حاجاهتا املتعلقة باملرافق َّ

فهل حيق قياسا على املزايدة تفضيل صاحب العرض األعلى على العرض األدىن ؟(. )3
اختلف الفقهاء إىل قولني

أ-القول األول  :ال جيوز لإلدارة أن تتعاقد إال مع األقل عطاء  ،وقد نسب إىل اإلمام اإلبياين كما قال
احلطاب

()4

((بيع املزايدة يلزم كل من زاد يف السلعة ولو زاد غريه عليه خالف لإلبياين( ، )1وقد جرى

العرف يف مكة وكثري من البالد على ما قاله اإلبياين))(.)2

()1

ينظر جابر جاد نصار  ،مرجع سابق  ،ص149

()2

سوقي  ،مرجع سابق  ،ص5
ينظر الد ُ

()3

ينظر دبيان بن حممد الدبيان  ،مرجع سابق  ،ص118

( )4احلطاب حممد بن حممد أبو عبد اهلل  ،الفقيه العالمة احلافظ  ،ولد سنة 801ه  ،أخذ عن والده وحممد بن عبد
الغفار والسخاوي وغريهم  ،له تآليف منها شرح املختصر وحترير الكالم وغريها  ،تويف سنة 811ه .
 ينظر ابن خملوف  ،مرجع سابق )580-598/1( ،161

مسوغ لذلك ،
ب-القول الثاني  :جيوز لإلدارة أن تتعاقد اإلدارة مع املناقص األعلى عطاء إذا وجد ِّ
قال ابن رشد اجلد

()3

(( وهو أي البائع خم َّري يف أن ميضيها ملن شاء ممن أعطى فيها مثنا وإن كان غريه

قد زاد عليه)) (.)4
كأن يكون صاحب العطاء األقل غري أمني أو غري ثقة  ،أو أن يكون صاحب العطاء األقل بينه وبني
اإلدارة عداوة أو حماكمة سابقة مثال  ،أو من جهة أن يكون بني دولة ودولة اإلسالمية عداوة  ،أو إذا
كان ماله غري خالص له كأن يكون هناك منازعة منه  ،أو غري مأذون له بالتصرف فيه  ،فإنه يف كل
هذه األحوال وغريها من االعتبارات املختلفة جيوز جلهة اإلدارة أن تعدل عن التعاقد مع األقل عطاء إىل
األعلى عطاء هلذه األسباب  ،وقد ذهب إىل املالكية والشافعية .
ت-الق ـ ــول المختـ ـ ــاا
على فرضية أن املناقصة مزايدة فكال الرأيني له صوابيته ووجاهته يف التطبيق العملي على املناقصة
يف التشريع اجلزائري ؛ ذلك أن املقنِّن مل يفرتض معيارا واحدا الختيار املناقص  ،بل مجلة من املعايري

( )1اإلبياين  ،عبد اهلل أبو العباس بن أمحد بن إبراهيم بن إسحاق التونسي املعروف باإلبياين بكسر اهلمزة وتشديد الباء
ويقال صوابه ت خفيفها التميمي  ،تفقه بيحىي بن عمرو وأمحد بن سليمان ومحديس وحيىي بن عبد العزيز وغريهم  ،كان
عامل إفريقية غري مدافع من شيوخ أهل العلم وحفاظ مذهب مالك من أهل اخلري والوجاهة ومييل إىل مذهب الشافعي ،
ثقة مأمونا  ،تويف سنة 514ه
 ينظر ابن فرحون املالكي  ،الديباج املذهب  ،مرجع سابق )141/1( ،()2

احلطاب  ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  ،مرجع سابق )49/1( ،

()3

أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد املالكي القرطيب  ،ولد سنة 111ه تفقه بأيب جعفر بن رزق وبنظرائه من فقهاء

بلده كثري التصانيف منها البيان والتحصيل وكتاب املقدمات تويف سنة 140ه .
 -ينظر

الذهيب مشس الدين حممد بن أمحد عثمان  ،سري أعالم النبالء  ،مؤسسة الرسالة  ،1891 ،ط، 1

() 104-101/18
()4

ابن رشد اجلد  ،أبو الوليد حممد بن أمحد  ،البيان والتحصيل  ،دار الغرب اإلسالمي  ،ط)121/9( ، 1899 ، 4
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سعرا  ،ليس دائما وإَّنا عندما ينص دفرت الشروط على أن االختيار يتم على
المعياا األول  :األقل ً
أساس املبلغ األدىن للعروض  ،حفاظا على املال العام من اهلدر والتبذير  ،وهذا النظر يتفق مع رأي
اإلبياين اآلنف.
المعياا الثاني  :األحسن عرضا الذي يكون قد حاز على معدل أعلى من النقاط  ،وذلك تلمسا
للجودة واإلتقان  ،وهذا الرأي يتفق مع رأي املالكية السابق.
المعياا الثالث  :آجال التنفيذ وهذا املعيار مل يذكر آنفا  ،وعلى أساس هذا املعيار ترفض كل العروض
اليت يقرتح أصحاهبا آجال إجناز تفوق هذا األجل.
ثالثـ ـ ــا  :مسألة العروض المالية والتقنية
تثور هنا مشكلة للفقه اإلسالمي وهي تبدو يف أن مقدم العروض يف املناقصة قد يكون غري مالك
للشيء املقدم على املناقصة عليه  ،أو ليس عنده حاليا  ،ومن مث فهو يدخل يف املناقصة ويودع عرضه
مع كونه غري مالك هلذا الشيء فهل يصح ذلك أم ال ؟(.)1
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()3
ِ
وروي عن الزهري( )4عن
،
س ِع ْن َد َك»"
َما أَبيعُهُ منهُ ُمثَّ أَبيعُهُ من السوق فَ َق َ
ُ
ال َ « ل تَب ْع َما لَْي َ

()1

ينظر عبد احلكيم أمحد حممد عثمان  ،املناقصات وأحكامها  ،مرجع سابق  ،ص191

( )2حكيم بن حزام بن خويلد القرشي األسدي  ،وهو من مسلمة الفتح  ،وكان من أشراف قريش ووجوهها يف اجلاهلية
واإلسالم  ،عاش مائة وعشرين سنة  ،ستني سنة يف اجلاهلية  ،وستني سنة يف اإلسالم  ،تويف سنة 11ه .
 ينظر ابن األثري عز الدين  ،مرجع سابق  ،ص481()3

سبق خترجيه يف هذا البحث  ،ص80

()4

أبو بكر حممد بن مسلم بن شهاب الزهري  .ولد سنة 11ه  ،أحد األئمة األعالم  ،رأى عشرة من الصحابة

رضوان اهلل عليهم وروى عنه مجاعة من األئمة منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري  .تويف سنة
141ه  - .ينظر وفيات األعيان  ،مرجع سابق )129-122/1( ،
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السل َعة لَي َست
ف َّ
الر ُج َل ب ِّ
اص َفةُ أَن تُ َواص َ
اص َفة َ ،وال ُم َو َ
سعيد بن املسيب أَنَّهُ " َكا َن يَكَرهُ بَي َع ال ُم َو َ
ك َه َذا ؟ تَش َرتيه لتَب َيعهُ منهُ "(. )1
ك فَتَ ُق َ
اجت َ
س لَ َ
ي ل َّلر ُجل الثَّو َ
ول من َح َ
عن َد َك َ ،وَكرَه أَن تُر َ
ب لَي َ
يتبدَّى يف الوهلة األوىل عدم صحة املناقصة من املناقص ألنه ال ميلك ما يدخل به املناقصة  ،فهو
يف حكم من باع ما ال يقدر على تسليمه فهو من الغرر وال يصح  ،لكن عند إجالة النظر يف املناقصة
ال جند أن هذه احلديث يقضي عليها بالبطالن ألن النهي الوارد يف بيع ما ليس عند اإلنسان هو يف
البائع غري املالك للسلعة أصال حبيث ال يقدر على تسليمها  ،أو ما ال يغلب وجودها  ،وبالتَّايل يفسد
البيع باعتبار استحالة تسليم املبيع لعدم امللك  ،أما ما كان غالبا وجودها فهو من بيع ما ميلك باعتبار
مايؤول إليه.
الصفقة  ،فالتصريح باالكتتاب حتت طائلة البطالن والعقوبة  ،يكفي أمارة
أما دخول املناقص يف َّ
الصفقة املالية  ،وبالتَّايل صح منه دخوهلا ولو مل يتوفر له املبلغ اآلن
وقرينة على إمكانية حتمل تبعات َّ
فهي يف حكم بيع ما يف الذمة أو العني الغائبة على ما يف العهدة مع عدم ملك الشخص له حال البيع
مما سبق تفصيله.
اابع ـ ــا  :مسألة شراء دفتر الشروط
اختلف النظر الفقهي املعاصر يف حكم بيع أو شراء هذه الدفاتر إىل عدة أقوال ،ويعود سبب
اخلالف بينهم إىل اختالفهم يف النفع احلاصل من دفرت الشروط  ،هل يعود هذا النفع على املناقَص له
؟ أو يعود على املناقص الذي رست عليه املناقصة ؟ وهل يعترب بيع دفرت الشروط من الشروط السائغة
اليت ال تؤثر يف العقد أم ال ؟  ،فمن ذهب إىل أن النفع يعود على املناقَص له قال بوجوه بذله باجملان ،
ومن ذهب إىل أن النفع يعود إىل املناقص الذي رست عليه املناقصة قال بتكليفه دفع نفقات ذلك ،
ومن اعترب أن اشرتاط بيع دفرت الشروط ملن يطلبه شرط سائغ ال يؤثر يف العقد قال بأنه ال مانع منه(.)2
وعليه جاء أقواهلم كاآليت
()1

أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  ،كتاب البيوع واألقضية  ،باب الرجل يساوم الرجل بالشيء وال يكون عنده  ،رقم

4195
()2

ينظر عاطف أبو هربيد  ،مرجع سابق  ،ص140
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القول األول  :عدم الجـ ـ ـ ـ ــواز
قال هبذا الرأي بعض املعاصرين  ،حبيث يبذل الدفرت ملن يطلبه جمانا  ،وهذا ال مينع أن تأخذ اجلهة
اإلدارية من طالب الدفرت تأمينا نقديا  ،ترده إليه إذا رد الدفرت لعدم اشرتاكه يف املناقصة أو لعدم رسوها
عليه  ،أو للفراغ من التوريد أو املقاولة إذا رست عليه املناقصة  ،أو إللغاء املناقصة  ،وهذا التوصيف
لضمان جدية املتناقصني(.)1
ودليلهم على ذلك أن أخذ املناقَص له مقابال لدفرت الشروط أشبهُ بالضريبة لذلك جيب بذله باجملان

ملن يطلبه  ،أما بالنِّسبة ألخذ التأمني النقدي فهو حلماية دفرت الشروط ممن يأخذه وهو غري جاد لريميه
بعد ذلك دون أن ينتفع به أو ينفع غريه  ،واإلدارة هي املستفيدة من هذه الرسوم فلماذا يتم حتميل
الكافة(.)2
القول الثاني  :الجواز مطلقا
أي أنه جيوز للمصلحة املتعاقدة بيع دفرت الشروط دون شرط أو قيد  ،قالوا وتفاهة مبلغ دفرت
الشروط بالنِّسبة للصفقة جيعله ليس مقصودا حبد ذاته  ،وإَّنا هو يشرتط ذلك حىت يكون كل مشارك
على بينة من أمره يف شروط العقد وضوابطه ،ولذا فإن أصل بيع الكراسة ال مانع منه إذ هو وثيقة مادية
مسعرة بسعر حمدد مل يلزم هبا أي مشرت إلزاما ظاملا  ،وملن يشرتيها بعد االطالع عليها اخليار يف املشاركة
أو عدم املشاركة  ،واشرتاط ذلك ال مانع منه نظرا على أنه شرط سائغ وليس له تأثري يف العقد ،
املقصود منه بالدرجة األوىل اجلدية يف دخول املناقصة  ،ألنه قد يدخل يف املناقصة من ليس أهال  ،مث
بعد أن ترسو عليه يكون عنده شيء من عدم اجلدية  ،ومعن ذلك أن تضيع الفرصة على غريه  ،فيكون
هذا من املصلحة املعتربة(.)3

()1

ينظر رفيق يونس املصري  ،مرجع سابق  ،ص14

()2

ينظر رفيق يونس املصري  ،املرجع السابق  ،ص15

()3

ينظر أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم  ،مرجع سابق  ،ص119
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القول الثالث  :التفصي ـ ـ ـ ـ ــل
وترى فئة من هذا الرأي أن الدفرت حيسب على من رسا عليه عطاء املناقصة فقط(.)1
ورأيهم أن املناقص الذي رست عليه املناقصة هو املستفيد الوحيد دون غريه  ،ولذلك فليس من سبب
ترس عليهم املناقصة وخرجوا منها بدفع هذه التكاليف  ،فيجب أن يتحمل
شرعي أن يكلف من مل ُ
هذه التكاليف املناقص الفائز بعقد املناقصة  ،حىت تكون املعاملة خالصة من شبهة أكل أموال الناس
بالباطل  ،وقد قال تعاىل ﴿ يا أَيـها الَّ ِذين آمنُوا َل تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل إَِّل أَ تَ ُكو َ
َْ
َ َ
َ
َ َ
َْ
تِ َج َاااة َعن تَـ َراض ِّمن ُك ْم ۚ ﴿[﴾٩٢النساء  ، ]48وقال  « إِنَّ َما البَـ ْي ُع َع ْن تَراض»(. )2
بينما ترى فئة أخرى من هذا الرأي التفصيلي أن دفرت الشروط إذا كان ال يتضمن دراسات فنية ،
وكان مشتمال على جمرد شروط العقد  ،فال جيوز للجهة االدارية أن تتقاضى عليه مثنا  ،أما اذا كان
الدفرت مشتمال على دراسات فنية حيتاج إليها املشاركون يف املناقصة إلعداد عروضهم  ،فيجوز للجهة
اإلدارية أن تأخذ على دفعه عوضا يغطي تكاليف اجلهة االدارية يف إعداده(.)3
وعلة التحرمي عندهم أن بيع دفرت الشروط إذا كان ال يتضمن دراسات فنية  ،وكان مشتمال على جمرد
شروط العقد  ،أن ذلك مبنزلة بيان شروط العقد من أحد العاقدين  ،وال جيوز أخذ العوض على
ذلك(.)4
القول الرابع  :كل األأوال السابقة صحيحة
ومفاد هذا الرأي أن بذل دفرت الشروط باجملان جائز  ،أو بيعه بسعر التكلفة أيضا جائز  ،حيث إن
هذه املعلومات قد تكون كراساً صغرياً ذا قيمة ومنفعة بذل يف إعداده وقتاً وجهداً وماالً  ،فبيعه على

()1

ينظر أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم  ،املرجع السابق  ،ص119

()2

رواه ابن ماجة  ،كتاب التجارات  ،باب بيع اخليار  ،رقم  ، 4191وصححه األلباين يف إرواء الغليل()141/1

()3

العثماين حممد تقي  ،مرجع سابق )145/4( ،

()4

حممد مخيس العجيمي  ،مرجع سابق  ،ص412
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من يريد أن يقتنيه للدخول يف املناقصة جائز بال إشكال  ،وهو من قبيل شراء اجلريدة ملن يريد أن يرى
امسه من املقبولني يف اجلامعة أو من الفائزين يف مسابقة أم ال(.)1
الق ـ ـ ـ ـ ـ ــول المخت ـ ـ ــاا
على أن الرأ ي الراجح فيما يبدو يف املناقصة يف التشريع اجلزائري  ،القول أن تبذل باجملان حينما
يتحمل البائع الذي يعرض سلعته أعباء عرضها
تكون املداخيل َّ
العامة متوفرة وحتمل أعبائه كما َّ
للمشرتين ،أما حال نقص املداخيل فتفرض هذه الرسوم  ،وهي بالتَّايل أشبه بالضريبة اليت تكون زمن
االحتياج  ،هذا من ناحية اإلدارة أما من ناحية املتعامل فال خيار أمامه إال شراء دفرت الشروط حىت
يضمن املشاركة يف املناقصة.

()1

حسن اجلواهري  ،مرجع سابق )519/1( ،
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العامة
المبحث الثاني  :أسلوب التراضي في إبرام عقود َّ
الصفقات َّ
العامة كما رأينا تتمثل يف املناقصة وال مَحيد عن هذه
القاعدة األساسية يف إبرام عقود َّ
الصفقات َّ
القاعدة إال ملسوغ عده املقنِّن  ،فإذا ما ُعدل عن املناقصة كان أسلوب الرتاضي هو األنسب إلبرام
الصفقة وكان ذلك استثناء من القاعدة يقدر بقدره وال يتجاوز إىل يصري هو قاعدة .
َّ

وعلى أساس ذلك نتعرف على أسلوب الرتاضي من الناحية التشريعية القانونية أوال مث نعرج باحلديث
عنه يف اإلطار الشرعي ومدى جوازه كالتَّايل
المطلب األول  :أسلوب التـَّـراضي في التَّصوير القانوني
خيتلف الرتاضي عن الرضا يف العقد كركن من أركانه ؛ إذ وجود هذا األخري الزم يف كل العقود سواء
كانت بني أطراف القانون اخلاص  ،أو أطراف القانون العام ذلك أنه ال ميكن تصور عقد دون ركن
الرضا(.)1
العامة أن املصلحة
والقصد من إطالق تسمية الرتاضي كطريقة من طرق التعاقد يف مضمار َّ
الصفقات َّ
املتعاقدة تكون أكثر حرية يف اخلضوع لإلجراءات الشكلية واملعقدة والطويلة ألسلوب املناقصة  ،مما يتيح
فرصة تفاوضية ضمن ما يسميه بعض القانون املقارن بصفقات التفاوض وفتح باب املشاورات قبل منح
الصفقة(.)2
َّ

()1

عمار بوضياف  ،مرجع سابق ص191

()2

ميلود بوطريكي  ،الصفقات التفاوضية يف املغرب بني ضبابية النصوص وخماطر الزبونية  ،اجمللة املغربية للدراسات

القانونية والقضائية  ،عدد  1شتنرب  ، 4010مطبعة الداوديات  ،مراكش  ،املغرب  ،ص20
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الفرع األول  :ماهية أسلوب التراضي
وعلى أساس ذلك نتعرف على هذا األسلوب وفق النقطتني التَّاليتني
َّأولا  :تعريف التراضي
يعد أسلوب الرتاضي اتفاقا جتريه اإلدارة مع من ختتاره من العارضني أو املوردين دوَّنا حاجة إىل عرض
الصفقة على العموم(. )1
َّ
املادة  42من املرسوم الرئاسي  451 -10بقوهلا " الرتاضي هو إجراء ختصيص صفقة
وقد عرفته َّ
ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة "(.)2
املتمم يعد الرتاضي استثناء يرد على القاعدة
ومن منطلق َّ
املادة  41من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
العامة أال وهي املناقصة  ،لذا كان جيب حتديد احلاالت اليت تلجأ فيها االدارة لالستثاء وال تلزم باتباع
َّ
شكليات املناقصة .
لذلك ميكن أسلوب الرتاضي اإلدارة مباشرة يف اختيار املتعاقد معها حبيوية ومرونة أكثر تقتضيها
()3

العامة
السرعة لتغطية احلاجات َّ

دون التقيد بتلك اإلجراءات  ،فرضاها بارز انطالقا من حريتها يف

االختيار خالفا لطريقة املناقصة أين تفقد نسبيا هذه احلرية وختضع جلملة من القيود الشكلية واإلجرائية
سبق بياهنا وتوضيحها.
ثانيــا  :أشكال التراضي
املظهر املميز لطريقة الرتاضي كأسلوب من أساليب التعاقد أنه يعفي اإلدارة من اخلضوع لإلجراءات
املادة  15و11
الطويلة اليت تفرضها طريقة املناقصة وهذا الختيار املتعاقد معها  ،غري أنه وبالرجوع لنص َّ

()1

عبد اللطيف قطيش  ،مرجع سابق  ،ص182

( )2أبقى املرسوم  412-11على نفس التعريف كما يف املادة  11منه .
( )3تياب نادية  ،آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية ( ،رسالة دكتورة)  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية
 ،جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو  ، 4015 ،ص89
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من املرسوم الرئاسي  451 -10جند املقنِّن قسم الرتاضي إىل شكلني أو َّنطني

الرتاضي البسيط

والرتاضي بعد االستشارة(.)1
هذا وقد كان هذا التقسيم ألشكال الرتاضي ضروريا ألن حرية التعاقد وفق هذا األسلوب قد تؤدي
عامة
يف بعض األحيان إىل اختيار متعامل على حساب املصلحة ال َّ

()2

 ،األمر الذي استدعى هذا

التقسيم
-0

التراضي البسي ـ ـ ـ ـ ـط

املادة  42على أن إجراء الرتاضي البسيط يعد قاعدة
املتمم يف َّ
نص مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املادة  ، 15غري أنه مما يالحظ أن املقنِّن أعاد
استثنائية إلبرام العقود إال ما ورد من احلاالت اليت ذكرهتا َّ
عبارة قاعدة استثنائية بالرغم من أن الرتاضي كله يدخل ضمن هذه االستثنائية  ،وال غرو ؛ فهذا ال يعد
((تكر ًارا وإَّنا أراد التأكيد على أن الرتاضي يف صورته البسيطة يعد استثناء على استثنائية الرتاضي بصفة
عامة مما يؤدي إىل تقييد سلطة املصلحة املتعاقدة يف اعتماده))

()3

 .وعلى ذلك فأسلوب الرتاضي

البسيط يفهم َوفق
أ-

مفهوم التراضي البسيط

الرتاضي البسيط حالة تفاوضية يتم فيها التفاوض على صفقة مع شخص بعينه دون غريه( ، )4وقد
املادة  15من املرسوم الرئاسي  451 -10على أنه " تلجأ املصلحة املتعاقدة إىل الرتاضي البسيط
نصت َّ
املادة  41من املرسوم الرئاسي اجلديد أن املقنِّن جعل
يف احلاالت اآلتية فقط ، "...ويبدو من خالل َّ
الصفقات واستثناء من ذلك جيوز يف احلاالت احملددة قانونا
العامة يف جمال إبرام َّ
املناقصة هي القاعدة َّ
الصفقة بطريق الرتاضي مبا يعين أنه كفل لإلدارة حرية اختيار املتعاقد معها دون
على سبيل احلصر إبرام َّ
( )1وبقي النوعان كما ها يف املرسوم  ، 412-11املادة  11منه .
()2
()3

ينظر ناصر لباد  ،مرجع سابق  ،ص151

ادة الصفقات العمومية  ،السنة ثانية ماسرت  ،قسم احلقوق  ،كلية احلقوق والعلوم
تياب نادية  ،حماضرات يف م َّ

السياسية  ،جامعة عبد الرمحن مرية  ،جباية  ، 40011-40011 ،ص18
()4

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص111
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إلزامها باخلضوع إلجراءات اإلعالن بل ودون إلزامها حىت باللجوء لالستشارة إن توافرت أحد حاالت
الرتاضي البسيط  ،غري أن إطالق يد اإلدارة يف اختيار املتعاقد معها ومتكينها من حق االختيار  ،يفرض
املادة  15من املرسوم الرئاسي اجلديد(.)1
تقييدها حباالت اللجوء للرتاضي البسيط  ،وفعال قيدها نص َّ
ب-

حالت التراضي البسيط

املتمم كالتَّايل
حددهتا َّ
املادة  15من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
 حالة الحتكاا
وذلك عندما ال ميكن تنفيذ موضوع العقد إال على يد متعامل متعاقد وحيد حيتكر هذا النشاط
أو ينفرد بامتالك قدرات تكنولوجية اختارهتا االدارة املتعاقدة .
 حالة الستعجال الملح
وهذه تكون يف حاالت االستعجال امللح واملعلل خبطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار جتسد يف
ميدان الواقع  ،على أن تكون حالة االستعجال غري متوقعة أي أهنا ترتبط بفكرة الظروف الطارئة(.)2
 حالة التموين المستعجل
كأن تكون اإلدارة أمام وضعية ختص سري االقتصاد الوطين أو توفري حاجات السكان األساسية
اليت يكونون يف حاجة ماسة هلا  ،كأن يتعلق األمر مثال بزلزال أو فياضان أو حنو ذلك  ،فهنا يقتضي
اإلسراع يف إيصال هذه املواد للسكان(.)3
الصفقة
ويالحظ أن هذه احلالة وسابقتها تتشاهبان إال أن الفرق الوحيد بينهما يكمن يف موضوع َّ

املختلف يف احلالتني(.)4

()1ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص
()2ينظر حبري إمساعيل  ،الضمانات يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر  ،رسالة ماجستري  ،كلية احلقوق  ،جامعة
يوسف بن خدة  ، 4008-4009 ،ص44
()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص198

()4

ينظر حبري إمساعيل  ،مرجع سابق  ،ص44
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 حالة المشروع الوطني المهم
فال شك أن الطابع اخلاص هلذا املشروع سيخلف أثرا إجيابيا عاما ميس كل اقليم َّ
الدولة طاملا وصفت
املادة  15املشروع بأن له أهية وطنية  ،ومن املؤكد أيضا أن األعباء املالية الناجتة عن ابرام
الفقرة  1من َّ
هذا العقد دون سواه من العقود ستكون ضخمة جدا لذا تشدد النص قي فرض موافقة مسبقة جمللس
الوزراء.
 حالة الحق الحصري
وذلك عندما مينح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام مبهمة اخلدمة العمومية.
الشك فيه أن اعطاء أولوية لبعض املؤسسات العمومية والرتخيص هلا بالتعاقد بأسلوب الرتاضي قد
ومما
َّ
العامة  ،وكان
ينجم عنه إلغاء مبدأ املساواة وهو أحد املبادئ األساسية اليت تقوم عليها عقود َّ
الصفقات َّ
األجدر باملقنِّن أن يرتك اجملال حلرية التنافس  ،وأن يرتك املؤسسات العمومية لتثبت وجودها وسط عامل
كله منافسة ال أن َحتظى فيه مؤسسة بعينها بامتياز وأولوية وحق حصري  ،وجتدر اإلشارة هنا أن
الصفقة االحتكارية ؛ إذ تعين هذه األخرية وجود
الصفقة احلصرية املعرتف هبا ملؤسسة ما ال تعين أبدا َّ
َّ
متنافس وحيد حيتكر نشاطا معينا وينفرد به  ،بينما الصفة احلصرية تعين أن هناك العديد من املؤسسات
اليت تنشط يف جمال واحد ويصدر النص معرتفا مبنح أحدها بصفة احلق احلصري للقيام باخلدمة
العمومية(. )1
 حالة ترأية اإلنتاج الوطني
الصفقة يف زمن يسري بقصد
لعل احلكمة من إدراج هذه احلالة هو متكني اإلدارة املعنية من إبرام َّ
و َّ
ترقية األداة الوطنية لإلنتاج  ،وردت العبارة بشكل جد مطلق ومل يتم فيها توخي الدقة والوضوح مما
املادة  15احلصول على إذن مسبق من جملس
يفسح اجملال واسعا للتفسري  ،واشرتطت الفقرة  1من َّ
املادة واملتعلقة
الوزراء  ،وهي تشبه من حيث اإلجراءات احلالة املنصوص عليها يف الفقرة  1من ذات َّ

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص180
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مبشروع ذي أولوية وطنية  .فكالها خيضع للموافقة املسبقة جمللس الوزراء بعد إعداد تقرير مفصل من
قبل الوزير املعين ويدعم بتقرير وزير املالية .
هذه حاالت الرتاضي البسيط اليت نص عليها املقنِّن  ،واليت ي ج ب ال ت ق ي د هبا خ اص ة حال ة
االس ت ع ج ال  ،ف قد ت م ذك ره ا ب ص ري ح ال ع ب ارة( ، )1كما أنه ال جيوز القياس عليها  ،أو الربط بني حالة
أخرى مماثلة هلا يف الوصف أو السبب أو احلالة(.)2
على أنه برغم هذه احلاالت املذكورة يف ضبط أسلوب االستشارة البسيط  ،إال أنه نادرا ما يتوفر
أحدها لو عملت اإلدارة مببادئ التنبؤ والربجمة املبنية على دقة اجلرد وحسن تسيري املخزون(.)3
-0

التراضي بعد الستشااة

يقصد باالستشارة جمموعة من التقنيات القانونية واإلدارية اليت متكن املصلحة املتعاقدة من االتصال
باملتعاملني( )4كاآليت
أ-

مفهوم التراضي بعد الستشااة

الصفقة بعد استشارة بسيطة حمدودة بواسطة وسائل مكتوبة خمصصة هلذا
وهذا إجراء يسمح بإبرام َّ

الغرض( ، )5على أن ال يقل عدد الذين تتم معهم االستشارة عن ثالثة حتقيقا ملبدأ املنافسة( ، )6وقد

املادة11
ضبط املقنِّن احلاالت اليت تلجأ إليها املصلحة املتعاقدة يف الرتاضي بعد االستشارة بناء على َّ

من مرسوم . 451-10

()1ينظر عبد الرمحن نطور  ،أسرع اخلطوات إىل تنظيم الصفقات  ،دورة تكوينية  ،خنشلة ( ، 4014 ،غري مطبوعة)
 ،ص 41
()2
مادة الصفقات العمومية  ،مرجع سابق  ،ص41
ينظر نادية تياب  ،حماضرات يف َّ
()3
ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص118
()4

قدوج محامة  ،مرجع سابق  ،ص91

()5

حبري إمساعيل  ،مرجع سابق  ،ص45

()6

قدوج محامة  ،مرجع سابق  ،ص91
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ب-

حالت التراضي بعد الستشااة

املادة  119من املرسوم الرئاسي يف احلاالت
تلجأ اإلدارة املتعاقدة إىل الرتاضي بعد االستشارة حسب َّ
التَّالية
 حالة المنافسة كير المجدية
ومثال ذلك أن تلجأ البلدية مثال إىل طريقة املناقصة املفتوحة فال يتقدم أحد  ،أو يتقدم متعهدون
()1
العامة أال وهي
ال تتوفر فيهم الشروط الالزمة  ،ففي هذه احلالة تستطيع اإلدارة أن تنتقل من القاعدة َّ

املناقصة إىل االستثناء أال وهو الرتاضي مستعملة يف ذلك نفس دفرت الشروط باستثناء كفالة التعهد ،
وكيفية اإلبرام وإلزامية نشر إعالن املنافسة  ،وهذا من باب ختفيف إجراءات اإلبرام حىت ال تضطر اإلدارة
الصفقات املعنية للمصادقة عليه  .وينبغي أن تذكر يف رسالة
إلعادة دفرت الشروط وإحالته على جلنة َّ
االستشارة التعديالت املتعلقة بكفالة التعهد وكيفية اإلبرام وإلزامية نشر إعالن املنافسة وهذا حىت يساير
الصفقة الوضع اجلديد(. )2
ملف َّ
املادة أهنا متسكت بنفس املصطلح الذي كان مستعمال يف مرسوم -94
ومن املالحظات على هذه َّ

 111وال شك أن هذا ال يتماشى مع مرسوم  451-10لذا كان األجدر االستعاضة عنه مبصطلح
املناقصة

()3

املادة  11من املرسوم اجلديد على اإلدارة املعنية أن تستشري زيادة على ثالثة متعاملني
وفرضت َّ
اقتصاديني مجيع املتعهدين الذين استجابوا للمناقصة .
ومن املؤكد أن غرض املقنِّن من ذلك هو توسيع دائرة املنافسة وإعطاء فرصة لكل املتعاملني .
املادة  11وردت بصيغة تلزم اإلدارة من جهة باستشارة
غري أن صياغة مشتمالت املطة األوىل من َّ
متعاملني اقتصاديني مؤهلني وحددت عددهم مبا ال يقل عن ثالثة  ،ومن املؤكد أن هؤالء من العارضني
و املشاركني غاية ما يف األمر أن عروضهم هي األفضل  .لذلك استعمل النص عبارة " متعاملني
()1

حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدارية  ،مرجع سابق  ،ص51

()2

عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص185

()3

مادة الصفقات العمومية  ،مرجع سابق  ،ص41
نادية تياب  ،حماضرات يف َّ
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اقتصاديني مؤهلني "  .ومن جهة أخرى ألزمت ذات املطة اإلدارة باستشارة مجيع املتعهدين الذين
استجابوا للمناقصة  .فكأَّنا جمال االستشارة على العموم سيشمل فقط املشاركني دون غريهم  .لذلك
ورد يف املقطع األخري من امل طة األوىل ذاهتا أنه يف حال انشاء جتمع مؤسسات فينبغي أن يكون من
املتعاملني املتنافسني فهذا امتياز مكفول من بني املتعاملني املتنافسني فهذا امتياز مكفول هلم دون
سواهم.
الصفقات التي ل تستلزم اللجوء إلى المناأصة
 حالة بعض َّ
يف حالة صفقات الدراسات واللَّوازم واخلدمات اخلاصة اليت ال تستلزم طبيعتها اللجوء إىل املناقصة  .لقد
وردت هذه احلالة بشكل عام ومطلق  .وهنا إذا جلأت اإلدارة املعنية ألسلوب الرتاضي بعد االستشارة
بعنوان توافر هذه احلالة وقع عليها عبئ االبتعاد عن املناقصة وإبراز خصوصية صفقة الدراسات واللَّوازم
واخلدمات  .ونشري هنا أن هذه احلالة ال ختص عقد األشغال نظرا الكتفاء النص بصفقة الدراسات
واقتناء اللَّوازم واخلدمات فال تنطبق على غريها  .ويبدو من خالل قراءة أولية ملا جاء حتت عنوان املطة
املادة  11أن هذه احلالة تعطي لإلدارة قدرا من حرية والسلطة التقديرية  .غري أن املرسوم
الثانية من َّ
اجلديد قيد سلطة اإلدارة معلنا عن صدور قرار وزاري مشرتك بني الوزير املعين ووزير املالية والذي سيحدد
قائمة للدراسات واخلدمات واللَّوازم  .وهذا املسعى ال شك من جانب املقنِّن خيدم فكرة أن القاعدة يف
جمال التعاقد هي أسلوب املناقصة واالستثناء هو أسلوب الرتاضي.
 حالة صفقات األشغال التابعة لمؤسسات وطنية سيادية
بالنِّسبة لصفقات األشغال التابعة ملؤسسات وطنية سيادية وقد ورد ذكر هذه احلالة بصفة مطلقة دون
حتديد وضبط .
 حالة العمليات المنجزة في إطاا استراتيجية تعاو حكومي
بالنِّسبة للعمليات املنجزة يف إطار اسرتاتيجية تعاون حكومي وعالقات ثنائية بني دولتني تتعلق
بالتمويالت االمتيازية وحتويل الديون إىل مشاريع تنموية أو هبات  .ففي هذه احلالة يتعني قصر جمال
االستشارة على مؤسسات َّ
الدولة املعنية  .ويف حالة إبرام اتفاقات مضموهنا حتويل ديون إىل مشاريع .
هنا ويف هذه احلالة تلزم اإلدارة املتعاقدة حبصر االستشارة على مؤسسات البلد املقدم للقرض  .وتتجلى
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احلكمة يف ذكر هذه احلالة من حاالت اللجوء للرتاضي يف تكريس واحرتام التزامات َّ
الدولة ذات الطابع
اخلارجي(. )1
الصفقة بطريق التراضي
الفرع الثاني  :إجراءات إبرام َّ
للمادة  11من املرسوم الرئاسي تقوم على اإلشهار
يتميز أسلوب الرتاضي عن أسلوب املناقصة طبقا َّ
الصحفي وهذا على سبيل اإللزام يف كل أشكال املناقصة  ،بينما ميكن أسلوب الرتاضي اإلدارة املتعاقدة
من اختيار املتعاقد معها دون حاجة إىل اللجوء لإلشهار  ،فأسلوب الرتاضي يعفي اإلدارة من حيث
األصل من أهم قيد من قيود التعاقد أال وهو قيد اإلعالن أو اإلشهار  .وال يعفيها كليا من القيود
الشكلية  ،بل قد يلقي على عاتقها إتباع إجراءات شكلية بسيطة كما هو احلال يف الرتاضي بعد
االستشارة  ،بل وحىت الرتاضي البسيط .
املادة  . 15فرغم أن األمر يتعلق حبالة
فإذا كنا أمام مشروع ذي أولوية وطنية موضوع الفقرة  1من َّ
تراضي بسيط  ،إال أن اإلدارة تلزم بإتباع إجراءات استصدار الرخصة من جملس الوزراء  .وال تستطيع
التعاقد دون احلصول على الرجوع .
وعلى العموم متلك اإلدارة املتعاقدة حرية اختيار املتعاقد معها إذا توافرت أحد حاالت الرتاضي
البسيط أو الرتاضي بعد االستشارة الواردة على سبيل احلصر يف املادتني  15و 11من املرسوم الرئاسي
املذكور  .ويقع على عاتقها عبء إثبات توافر أحد حاالت الرتاضي سابقة الذكر  .وهذه احلاالت ال
تقبل القياس.
واألصل أن اإلدارة املتعاقدة يف حاالت الرتاضي ال تلزم بإتباع إجراء معني  .غري أن املرسوم يف مادته
 14ألزمها بتعليل اختيارها عند كل رقابة متارسها اجلهات املعنية  .فإذا توافرت أحد احلاالت املذكورة يف
املادة  51مثال بأن مرت اإلدارة حبالة مستعجلة فعليها يقع عبئ تربير توافر هذه احلالة .
َّ

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص181
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ويقتضي أسلوب الرتاضي بعد االستشارة خاصة دخول اإلدارة يف بعض احلاالت يف مرحلة
الصفقة للمتعامل
مفاوضات مع أكثر من عارض حىت تربر اختيارها عند ممارسة الرقابة وهذا بإسناد َّ
األقدر مع مراعاة املعيار املايل(. )1

وجيدر يف األخري التنبيه إىل أمرين
العامة أسلوب استثنائي تفرضه حاالت حمصورة
األمر األول  :إن أسلوب الرتاضي يف إبرام َّ
الصفقات َّ
سبق ذكرها  ،وهو استثناء من القاعدة األساس وهي املناقصة  ،بيد أن بعض املمارسات العملية تنطوي
على اخلروج على املعادلة اليت تربط القاعدة باالستثناء  ،وبشكل يقلب املعادلة  ،حبيث أضحى اللجوء
إىل أسلوب الرتاضي الذي هو طريقة استثنائية عمال عاديا وأضحت املناقصة هي االستثناء  ،مع ما يف
هذه املمارسات من االختالالت اليت تعود على خزينة َّ
الدولة واملال العام بأضرار فادحة(.)2
األمر الثاني  :بعض التجارب املقارنة كفرنسا قد أخذت بشكل آخر من أشكال املناقصة ويتمثل يف
طلب العروض بنتائج حمتملة مسبقا  ،حيث ترى جلنة الوقاية من الغش يف أحد تقاريرها أن الفرتة
العامة هي الفرتة اليت تسبق إجراء املناقصة  ،ولتفادي ذلك ت اعتماد سياسة
املناسبة للغش يف َّ
الصفقات َّ
تشاركة بني اإلدارة من جهة وبني املتعاملني من جهة ثانية يف حتديد املشروع  ،وحترير الوثائق ،
املادة  50من مرسوم 410-4001
املادة  88و َّ
واحتماالت النتائج املتوقعة  ،وت إقرار هذه اآللية يف َّ

املؤرخ يف  02مارس .)3(4001
وعليه فال حرج من االحتكاك مبثل هذه التجارب للحفاظ على أكرب قدر ممكن من النجاعة يف
تسيري املال العام(.)4

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص181

()2

ينظر عبد اللطيف قطيش  ،مرجع سابق  ،ص189

()3

ينظر قدوج محامة  ،مرجع سابق  ،ص29

()4

ادة  18من مرسوم  412-11إىل إمكانية إجياد أسلوب إبرام آخر  ،وهو ما يفهم من قوهلا " ي حدد
أحملت امل َّ

ال بحث عن ال شروط األك ثر مالءمة لت حق يق األهداف امل سط رة لل مص لح ة املت عاق دة يف إطار مهمتها ،اختيار كيفية
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المطلب الثاني  :أسلوب الت ـ ـَّراضي في التَّصوير َّ
الشرعي
سبق الذكر أن أسلوب الرتاضي تلجأ إليه املصلحة املتعاقدة يف صور حمدودة استثناء ملا تستدعيه
املادة  42من املرسوم الرئاسي  " 451 -10الرتاضي هو إجراء ختصيص صفقة
احلاجة  ،كما جاء يف َّ
ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة ".
إذن املراد هبذا األسلوب الطريقة اليت تقوم فيها اإلدارة باختيار املتعاقد معها مباشرة دون اللجوء إىل
إجراءات املناقصة املعروفة وحيدث ذلك عندما تقوم اإلدارة بالتفاوض مع عدد من األفراد أو الشركات
للتعرف على أسعارهم لكي ختتار من بينهم من تتعاقد معه.
وعليه فإنه ملا كانت املناقصة هي الطريقة األصلية اليت يتم التعاقد عن طريقها بني الناس  ،وهي
الوسيلة املألوفة والغالبة يف التعامالت  ،فتجري املفاوضات فيها بني البائع واملشرتي إىل أن يتم التوصل
إىل إجياب حمدد من أحد الطرفني يقبله الطرف اآلخر  ،وذلك بعد مناقشة الشروط املختلفة اليت يربم
على أساسها العقد  ،وخصوصا ما يلتزم به كل منهما من مقابل اللتزام اآلخر  ،فإن هذه الطريقة ال
تتعارض مع أحكام الفقه اإلسالمي إذ هي ما دلت عليه النصوص الشرعية يف التعامالت املختلفة بني
الناس ليقضوا حاجاهتم عن طريقها .
الشريعة اإلسالمية وهذه الطريقة  ،فتشملها نصوص عامة تسمح
فال يوجد تعارض بني نصوص َّ
الشريعة ،
لويل األمر باختيار الطريقة اليت يراها مناسبة ملصلحة املسلمني طاملا أهنا ال تتعارض مع أحكام َّ
وحتقق اخلري واملصلحة لإلدارة اليت يتوالها فيعود بذلك اخلري على املسلمني مجيعا(.)1
خترج عليه
مسوغ شرعي َّ
على أنه وبالنظر إىل التوصيف القانوين السابق ألسلوب الرتاضي ميكن إجياد ِّ
كاآليت

إبرام الصفقات  ،وي دخل ه ذا االخ ت ي ار ض من اخ ت ص اص ات امل ص ل ح ة املتعاقدة اليت تتصرف طبقا ألحكام هذا
املرسوم".
()1

ينظر عبد احلكيم أمحد حممد عثمان  ،املناقصات وأحكامها  ،مرجع سابق  ،ص141
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الفرع األول  :تخريج أسلوب التراضي على عقـ ـ ـ ـ ــد اإلأط ـ ـ ـ ــاع
مثلما سبق فإن أسلوب الرتاضي البسيط تكون فيه اإلدارة متحررة من الشكليات املفروضة عليها يف
املناقصة  ،وميكنها أن ختتار من ترى فيه املواصفات املناسبة للتفاوض معه على إجناز صفقة ما  ،وهذا
لعل ما عرف يف عقد اإلقطاع شرعا من تصرفات اإلمام يف
حتت طائلة احلاالت املذكورة سلفا  ،و َّ
عرف اإلقطاع بأنَّه (( ما يقطعه اإلمام أو احلاكم من األراضي
ال ُمقطع ما يدل على هذه املسألة ؛ إذ ِّ
العامة اليت ليست ملكا ألحد لينتفع هبا يف زرع أو غرس أو بناء استغالال أو متليكا))(.)1
َّ

العامة على وجه
ووجه االستدالل هنا من تصرفات احلاكم الشرعية يف منح بعض األموال َّ
االستغالل أو اإلجارة يف ما ينفع املسلمني قاطبة  ،كما قال املاوردي وهو يتحدث عن إقطاع األرض
العامرة اليت مل يتميز مستحقوها بأن للحاكم حق التصرف فيها مبنحها ملن يستغلها على وجه اإلجارة
السواد (( ألنه رأى إقطاعها أوفر لغلَّتها
مثلما فعل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه  ،حني أقطع أرض َّ
من تعطيلها وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ منه حق الفيء فكان ذلك منه إقطاع إجارة ال إقطاع
متليك فتوفرت غلتها حىت بلغت على ما قيل مخسني ألف ألف درهم ( ، )...فهذا النَّوع من العامر ال
جيوز إقطاع رقبته ؛ ألنه قد صار باصطفائه لبيت املال ملكا لكافة املسلمني فجرى على رقبته حكم
الوقوف املؤبدة  ،وصار استغالله هو املال املوضوع يف حقوقه  .والسلطان فيه باخليار على وجه النظر يف
األصلح بني أن يستغله لبيت املال كما فعل عمر رضي اهلل عنه وبني أن يتخري له من ذوي ال ُمكنة
والعمل من يقوم بعمارة رقبته خبراج يوضع عليه مقدر بوفور االستغالل ونقصه كما فعل عثمان رضي اهلل

عنه ويكون اخلراج أجرة تصرف وجوه املصاحل))(.)2
والشاهد من كالم املاوردي قوله إن السلطان له أن يتخري لإلقطاع من يرى فيه املكنة والعمل ،
املادة  15من مرسوم  ، 451-10على أن
وهذا يشبه وضعية االحتكار يف الرتاضي البسيط الذي بينته َّ
هذه الوضعية االحتكارية ال ينبغي أن تكون ذريعة للتالعب على املنافسة الشريفة أو تضييقها  ،حبصر
التفاوض يف متعامل وحيد ال غري  ،وهذا من الظلم الذي أشار إليه ابن تيمية بقوله (( ...وأما إذا
()1

وزارة األوقاف  ،املوسوعة اإلسالمية العامة  ،إشراف حممود محدي زقزوق  ،القاهرة  ، 4005ص185

()2
حممد(ت110ه )  ،األحكام السلطانية والواليات الدِّينية  ،حتقيق أمحد مبارك
املاوردي  ،أبو احلسن على بن َّ
البغدادي  ،مكتبة دار ابن قتيبة  ،الكويت  ،ط ،1898 ، 1ص411
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ضمن الرجل نوعا من السلع على أن ال يبيعها إال هو فهذا ظامل من وجهني من جهة أنه منع غريه
من بيعها وهذا ال جيوز  ،ومن جهة أنه يبيعها للناس مبا خيتار من الثمن فيغليها وهؤالء نوعان منهم
من يستأجر حانوتا بأكثر من قيمتها إما ملقطع وإما لغريه على أن ال يبيع يف املكان إال هو  ،أو جيعل
عليه ماال يعطيه ملقطع أو غريه بال استئجار حانوت وال غري ذلك وكالها ظامل فإن الزيادة اليت يزيدها
يف احلانوت ألجل منع الثاين من البيع هو مبنزلة الضامن املنفرد .)1())...
العامة عن طريق الرتاضي البسيط اجلواز  ،غري أن تصرف
وعلى هذا يقال يف أسلوب إبرام َّ
الصفقات َّ
العامة مثلما تشري إليه القاعدة الفقهية قاعدة "
احلاكم مهما كان ال بد أن من ينطلق من رعاية املصلحة َّ
تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة "(.)2

العامة  ،ما كانت هذه
وبناءً عليه فال حرج من اتباع أسلوب الرتاضي البسيط يف منح َّ
الصفقات َّ
الطريقة مقيَّدة بضوابطها املرعية وقواعدها الشرعية اليت حتفظ احلقوق وحترس املال العام من أن يكون
س ِمنَّا»( ،)3والنَّهب األخذ على وجه العالنية
ب نـُ ْهبَ اة َم ْش ُه َ
نُهبة  ،وقد قال َ « م ْن انْـتَـ َه َ
وااة فَـلَْي َ
والقهر.
الفرع الثاني  :تخريج أسلوب التراضي على عقد الشراء من دائم العمل
بالنظر إىل أسلوب الرتاضي بعد االستشارة والذي يفرض على اإلدارة التفاوض مع عدد معني تتوفر
املادة  11من
الصفقة على أحدهم مثلما نصت على ذلك َّ
فيهم املواصفات املنصوص عليها إلرساء َّ
مرسوم  ، 451-10ميكن خترجيها على ما يعرف عند املالكية بالشراء من دائم العمل  ،وهو الذي يتم
فيه الشراء مرة بعد مرة من نفس الشخص  ،قال يف الذخرية (( كما يأخذ كل يوم من اخلباز واجلزار

()1

ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى  ،مرجع سابق ()411/48

()2

الزركشي  ،ابو عبد اهلل بدر الدين حممد الشافعي  ،املنثور يف القواعد  ،حتقيق حممد حسن إمساعيل  ،دار الكتب

العلمية  ،بريوت  ،ط)195/1( ، 4000 ، 1
()3

رواه ابن ماجة  ،كتاب الفنت  ،باب النهي عن النهبة  ،رقم 5851
ابن ماجة  ،مرجع سابق )92/1( ،179

مقدارا ويؤخر الثمن))( ، )1وقال الد ُسوقي ((...وجيوز (الشراء) جلملة مضبوطة كقنطار تؤخذ
كل يوم ً
يف أيام كل يوم قدرا معلوما حىت تنتهي ( من ) عامل ( دائم العمل ) حقيقة بأن ال يفرت عنه غالبا أو
حكما بأن كان من أهل حرفة الشيء املشرتى لتيسره عنده فيشبه املعقود عليه املعني  ،والعقد يف هذه
الزم هلما فليس ألحدها فسخه )) (.)2
والشَّاهد يف كالمه قوله "بأن كان من أهل حرفة الشيء املشرتى لتيسره عنده فيشبه املعقود عليه
املعني"  ،فهذه تشبه حالة اللَّوازم املتيسرة عند بائع ما  ،فتلجأ إليه اإلدارة لتموينها حباجياهتا تلك على
مدار السنة  ،دون أن جتري إجراءات املناقصة املعروفة.

()1

القرايف  ،الذخرية  ،مرجع سابق )594/1( ،

()2

سوقي  ،مرجع سابق )412-411/5( ،
الد ُ
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وحيتوي عىل املبحثني التاليني :
املبـــحث األول  :التَّـــس ُّلــم
املبـــحث الثـــاين :الفـــــسخ
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تمهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
الرابطة العقدية بني
كل عقد له دورة حياتية تبدأ من حلظة انعقاده وتشكله وتنتهي بلحظة زوال َّ
مثل باقي العقود األخرى كما بدأت تنتهي  ،غري أنَّه يف
املتعاقدين  ،وعقود َّ
الصفقات َّ
العامة مثلُها ُ
ٍ
بعض منها يبقى االلتز ُام العقدي ولو بعد احنالل العقد َّ
الزمن .
مد ًة من َّ
لداع من
الصفقة قبل بدايتها عن طريق إلغائها من طرف املصلحة املتعاقدة ٍ
على أنَّه ميكن أن تنقضي َّ

الدواعي اليت جيب أن تكون معلَّلةً ِّ
َّ
املخولة
الختاذ قرار اإللغاء  ،واهلدف واضح من هذه السلطات َّ

العامة ورعاية خزانة َّ
الدولة(.)1
أسا يف تغليب املصلحة َّ
لإلدارة واملتمثِّل ر ً

عموما َّ
أن انقضاء العقد يكون بالدَّرجة األوىل من خالل الوفاء
ومعلوم يف النَّظرية العقدية
ً
شك
حتقيق الغاية اليت من أجلها ُوجد العقد  ،وال َّ
بااللتزامات املرتتِّبة على سائر األطراف مما يَنتُج عنه ُ
العامة حني ينفِّذ كل ٍ
َّ
الرابطة
أن املتعاقدين يف عقد َّ
الصفقة َّ
طرف التز َامه العقدي جتاه اآلخر ؛ تنقضي َّ
ُ
العامة ال ينقضي االلتز ُام هبذه السهولة ؛ بل ال َّ
بد فيه
غري أنَّه يف بعض عقودها كعقد األشغال َّ
العقدية َ ،

من ترتيبَات أُخرى .

حال الوفاء بإجراءات التَّعاقد  ،ويبقى كذلك َّ
أن
العامة َ
هذا بالنسبة النقضاء عقود َّ
الصفقات َّ
الصفقة تنقضي انقضاءً عاديًا بتسلم موضوعها كامالً ومطاب ًقا  ،وأحيانًا قد تنقضي بطريق غري عادي
َّ
كالفسخ .
السبيلني يف مبحثني اثنني
ذكر انقضاء عقود َّ
الصفقات َّ
من هنا َّ
العامة عرب هذين َّ
يتوجب علينا ُ
كالتايل

( )1فتحي عطية السيد مصطفى  ،احللول العملية ملشكالت املناقصات واملزايدات  ،مطابع الشرطة  ،القاهرة  ،ط،1
 ، 4010ص111-111
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المبحث األول  :ال ـتَّـسـل ــم
الصفقات ينتهي بانتهاء امل َّدة َّ
فيضع ذلك
ال َّ
شك أن انقضاء عقود َّ
احملددة لتنفيذها باتِّفاق الطَّرفني ُ

االنقضاءُ حدا آلثار العقد بالنِّسبة للمستقبل  ،فال تنشأُ منه بعد انتهاء َّ
مدته التزامات جديدة من نوع
حىت ذلك احلني(.)1
ملستمرة أو ِّ
االلتزامات ا َّ
املتجددة اليت كان يُنشئُها َّ

العامة هو التَّسلم والتَّسليم( )2؛
أيضا عن االنتهاء العادي لعقود َّ
على أن الطَّريق الذي يُ ِّ
الصفقات َّ
عرب ً

َّسليم هلا من طرف املتعامل
التَّسلم ملوضوع َّ
الصفقة املتعاقَد عليها من طرف املصلحة املتعاقدة  ،والت ُ
ألن األمر يتعلَّق ٍ
أفضل َّ
الصفقة قد انتهت
عرب عاد ًة باالستالم
املتعاقد  ،ويُ َّ
بعقد إداري  ،وبذلك تكو ُن َّ
َ

يف املدَّة ونُفِّذت .

الصفقة لدفرت الشروط وملقتضيات العقد  ،ويف
وهتدف عمليةُ التَّسلم إىل التأكد من مدى ُمطابقة َّ
املتعارف عليها يف اجملال ،
حالة تغاضي هذين الوثيقتني عن ذكر ذلك  ،فيتم التَّسلم َوفقا للقواعد الفنِّية َ
ٍ
وأيضا ملا تفرضه بعض النصوص من معايري و ٍ
وشروط لسالمة املستهلك(. )3
اجبة
َ
العامة بالنِّهاية الطَّبيعيَّة أو املعتادة كباقي عقود القانون اخلاص ،
ويسمى االستالم يف موضوع َّ
الصفقات َّ
َّ
وإَّنا على ح ٍ
أن التَّسلم يُنتج مفاعيلَه على املستوى القانوين ليس ُدفعةً واحد ًة َّ ،
كما َّ
الزمن(.)4
قبة من َّ
العامة ملا حيمله من طبيعة
وعاد ًة ما يُثار موضوع التَّسلم يف َّ
العامة أكثر يف عقد األشغال َّ
الصفقات َّ
خاصة  ،تُميِّز هنايته عن بعض العقود األخرى  ،وعليه يضم التَّسلم نوعني من التَّسلم تتم دراستُها يف
َّ
املطلبني التَّاليني كالتَّايل

()1
()2

ينظر حممود خلف اجلبوري  ،العقود اإلدارية  ،دار الثقافة  ،األردن  ،ط ، 4010 ،1ص411

الصفقات العامة مل يشر إليه مرسوم  ، 451-10وهو ما تالفاه املقنِّن
جدير بالذكر أن طريق التسلم النقضاء َّ

اجلزائري يف املرسوم األخري  412-11فذكره يف املادة . 119
()3

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص501

()4

ينظر عبد اللطيف قطيش  ،مرجع سابق  ،ص411
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المطلب األول  :التَّسلم المؤأَّت
وبدهي َّ
أن النَّتائج
َّ
يسمى التَّسلم املؤقَّت أو االبتدائي  ،وهو خيتلف باختالف موضوع العقد َ ،
واآلثار ختتلف أيضا من ٍ
عقد إىل عقد  ،وعلى ذلك فالتَّسلم املؤقَّت يأخذ وضعيتني ها كاآليت
ً
الفرع األول  :مفهوم التَّسلم المؤأَّت
الرتقية
املؤرخ يف ِّ 4011 / 04 / 12
احملد ُد للقواعد اليت تنظم نشاط َّ
عرف القانون َّ 01 – 11
وقيع عليه بني املرقِّي العقاري واملقاول بعد
العقارية التَّسلم املؤقَّت  ،بأنه يقصد به حمضر يتم إعداده والتَّ ُ
خاصة باالستالم
انتهاء األشغال  ،وهلذا مسِّي باملؤقَّت ألنَّه تسلم ظريف ومرحلي لألشغال تتلوه إجراءات َّ

االبتدائي يف مقابل التَّسلم النِّهائي.
يسمى أيضا التَّسلم
األخري والدَّائم  ،كما َّ
َ
أول  :أهداف الستالم المؤأَّت
خلو املنتوج من العيوب الظَّاهرة واليت ميكن أن تُكتشف دون
يهدف التَّسلم املؤقَّت إىل التأكد من ِّ
ُ

ٍ
مطول للمنتوج أيا كان  ،وبذلك فإنه يُكتفى مبناسبة هذا التَّسلم من
احلاجة إىل استغالهلا أو
استعمال َّ

األويل  ،وكل
التأكد من الكميات واألعداد واملطابقة َّ
الشكلية للموضوع  ،واملظهر اخلارجي  ،والتَّشغيل َّ
للشخص العادي .
ما ميكن أن ُخيفى عن القدرات احلسية َّ
الصفقة  ،إذ جيب على
تطابق ماهية الشَّيء  ،مع موضوع َّ
و َّأو ُل ما يُتأكد منه يف مرحلة التَّسلم املؤقَّت ُ ،

الصفقة وال يُقبل منه أي بديل عن ذلك  ،ولو كان هذا البديل
املتعامل املتعاقد
تسليم الشَّيء موضوع َّ
ُ

الصفقة يف القيمة أو كانت له قيمة أعلى .
ُمساويًا ملوضوع َّ

فضالً عن ذلك َّ ،
العامة اليت انبن
الصفقة ميكن أن ِّ
كل تغي ٍري يف موضوع َّ
يؤدي إىل املساس باملبادئ َّ
فإن َّ
الصفقة مبوجب ُملح َقات ،
الصفقات َّ ،
وحىت التَّعديالت اليت مسح التَّنظيم بإجرائها على َّ
عليها تنظيم َّ
ٍ
واشرت َط فيها أن ال تُ َّ
الصفقة(. )1
عدل بشكل جوهر ٍي
وملموس يف موضوع َّ

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص501
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ثانيا  :إجراءات التَّسلم المؤأَّت
يتم االستالم املؤقَّت عاد ًة عند هناية األجل التَّعاقدي  ،فإذا مل يسبق للطَّرفني أن اتَّفقا على جتزئة
موحد
ملزما بتسليم كلي َّ
عمليات التَّسليم  ،وكان األجل التَّعاقدي و ً
احدا  ،فإن املتعامل املتعاقد يكون ً
للمنتوج  ،وكل اتَّ ٍ
الحق لتجزئة التَّسليم خم ٍ
فاق ٍ
مساسا مببدأ
اخلاصة ميكن أن يعترب
الف لدفرت التَّعليمات َّ
ً
العدالة بني املتنافسني .
جزءًا  ،فتتم عملية استالم مؤقَّت جزئي لدى كل ٍ
أجل استالم جزئي  ،وينبين
َّأما إذا كان األجل ُم َّ
على القيام بعمليات االستالم املؤقَّتة اجلزئية احرتازات تتعلَّق مبواعيد القيام مبا يقابلها من عمليات استالم
هنائية متعددة.
كل احلاالت جيب على املتعامل املتعاقد أن يوفِّر الشروط الالَّزمة إلمتام عملية االستالم يف أحسن
ويف ِّ

الظروف وأن يُزيل كافَّة العوائق وميتنع عن كل األعمال اليت من شأهنا أن جتعل عملية االستالم مسألةً
عسرية أو غري ٍ
ممكنة(. )1
وعلى سبيل التَّمثيل َّ
العامة كاآليت
فإن عملية التَّسليم االبتدائي َّ
للصفقة يف األشغال َّ
إخطار املصلحة املتعاقدة بإهناء مجيع األعمال املتعلقة باملشروع على الوجه املطلوب  ،ويكون
َّأولا :
ُ
اإلخطار خبطاب رمسي(.)2
قيام املصلحة املتعاقدة بتحديد جلنة االستالم املؤقَّت ملعاينة املشروع ُرفقة املقاول ومكتب
ثانياا ُ :
الدراسات  ،والتَّحقق من كل إجنازات املشروع طب ًقا للمواصفات  ،ويف هذه احلالة ميكن هلا أن تطلب
ِّ

تصحيح بعض العيوب  ،أو إجراءَ بعض التَّحسينات اليت ترى اللَّجنة ضرورَهتا(.)3
من املقاول
َ

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص509

()2

ينظر إبراهيم عبد الرشيد نصري  ،مرجع سابق  ،ص55

()3

ينظر إبراهيم عبد الرشيد نصري  ،املرجع السابق  ،ص55
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إصالح تلك العيوب خالل مدَّة الضَّمان  ،ألن هذه األخرية ترتِّب على املتعاقد مسؤوليته جتاه
ويتم
ُ
اإلدارة يف إصالح العيوب الكائنة أو اليت تظهر(.)1
ثالثاا  :يستلم املقاول حمضر تسليم مؤقَّ ٍ
ت من ُلدن املصلحة املتعاقدة بعد أن يقرأه ويوقِّع عليه إن كان
َ
ُ
فيسج ُل يف هذا احملضر  ،ويكون هذا احملضر موقَّ ًعا أيضا باإلضافة إىل توقيع املصلحة
له من حتفظ
َّ
َّ
تعاين األشغال ميدانيًا  ،كما أنه يستلم احملضر ُمثقالً جبملة من
املتعاقدة من طرف أعضاء اللجنة اليت ُ
حيدث إىل غاية تسليم
القرارات املتمثلة يف بقاء حراسة املنشأة على عاتق املقاول ومسؤوليته عن كل ما ُ

املفاتيح.
صحة االستالم َّ ،
ألن
توقيعه فال يطعن يف َّ
ويعترب هذا احملضر مبثابة وسيلة إثبات  ،وإذا رفضت اإلدارة َ

يعلن عن حصوله(.)2
احملضر ال ينشئ االستالم ولكن ُ
الفرع الثاني  :آثاا التَّسلم المؤأَّت

العامة وعقد اقتناء اللَّوازم كالتايل
تنجم آثار قانونية عن االستالم املؤقَّت وال سيَّما يف عقد األشغال َّ
ُ
العامة
أول  :في عقد األشغال َّ
للصفقة بالطريقة املذكورة آن ًفا بعد إمتام املقاول للعمل املنوط به مباشرةً واستالمه
يتم االستالم املؤقَّت َّ
الشهادة َّ
مدة التَّعهد بالصيانة .
لشهادة إكمال األعمال من قبل املهندس وتبدأ من تاريخ منح هذه َّ
الصفقة يتوىل املتعامل املتعاقد تسليم املشروع لإلدارة املعنية  ،وتبادر
وعند إمتام األشغال موضوع َّ
الصفقة طبقا ملا ت االتفاق عليه يف
هذه األخرية إىل االحتفاظ مببلغ الضَّمان للتأكد من حسن تنفيذ َّ
املادة  91من
الصفقة كما تقتطع الغرامات املالية والدفعات بعنوان التسبيقات وهو ما نصت عليه َّ
عقد َّ

مرسوم  451-10املعدل واملتمم (. )3

()1

ينظر عبد اللطيف قطيش  ،مرجع سابق  ،ص412

()2

ينظر عبد اللطيف قطيش  ،املرجع السابق  ،ص415

()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص514
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الصفقة االبتدائي ال ميَّس وال ينهي مدة العقد وال كيانه وال ما
ومع ذلك ميكننا أن نتصور أن تسليم َّ
أنتجه من التزامات ؛ إذ تبقى هذه االلتزامات مل تُ َّ
بالرغم من انتهاء َّ
مدة العقد
وف فإنَّه جيب وفاؤها َّ

()1

األولية إىل غاية التَّسليم النِّهائي ورفع اليد عن مبلغ الضَّمان.
َّ
بالضرورة على املالك طاملا أنَّه
الضرر النَّاتج عن الشَّيء َّ
وينبغي اإلشارةُ إىل أنه ال تقع املسؤولية عن َّ

الشخص املكلَّف
بعد نقل املسؤولية إليه  ،ومبدئيًا تقع هذه املسؤولية على حارس الشَّيء وهو َّ
مل َّ
يتم ُ
السيطرة الفعلية عليه عقارا كان أو منقوالً .
حبفظ الشَّيء و َّ
ففي مشاريع البناء مثالً  ،وأثناء الفرتة املمتدة ما قبل االستالم املؤقَّت  ،يعترب املتعامل املتعاقد مبثابة
يسيطر على املشروع سيطرًة فعلية  ،وال تنتقل احلراسة إىل املالك إال بعد إجراء
احلارس  ،إذ هو الذي
ُ
يتضمن االلتزام بتسليم الشَّيء واحملافظة عليه حىت التَّسليم(.)2
عملية االستالم  ،فااللتزام ينقل حقا عينيًا َّ

عدم مطالبة املقاول بإصالح العيوب الظاهرة اليت قَبلت هبا اإلدارة
كما يرتتَّب على االستالم املؤقَّت ُ
أيضا سريا ُن مدَّة الضَّمان اليت
َّب عليه ً
أثناء االستالم املؤقَّت ومل تبادر إىل تنبيهه إىل إصالحها  ،ويرتت ُ
األشغال من عيوب(.)3
شاب
عاما كامالً جيري فيها
َ
إصالح ما َ
متتد ً
ُ

ثانيا  :عقد اأتناء اللَّوازم
ِّ
هامة من األدوات القانونية اليت
يشك ُل القانون  05 – 08املتعلِّق حبماية املستهلك وقمع الغش أداةً َّ

يضع
ميكن تطبي ُقها يف جمال التَّموين مثالً  ،لكونه يتناول بدقَّة املخالفات املرتبطة بتجارة هذه املواد  ،مما ُ
إطارا عاما لعمليات االستالم اليت تقوم هبا بصفتها مشرتيةً ومستهلكةً .
بني يدي املصاحل املتعاقدة ً

وعلى ذلك تفرض جمموعةَ قو ٍ
اعد إلز ٍ
الصحية  ،وأمن املنتوج  ،وإلزامية رقابة
امية الحرتام َّ
الرتتيبات ِّ
املطابقة املسبَّقة  ،وإلزامية الضَّمان ،أو تنفيذ ضمان املنتوج  ،وإلزامية جتربة املنتوج  ،وإلزامية تنفيذ خدمة
ما بعد البيع  ،وإلزامية وسم املنتوج.
()1

حممود خلف اجلبوري  ،العقود اإلدارية  ،دار الثقافة  ،األردن  ،ط ، 4010 ،1ص414

()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص508

()3

ينظر علي بن شعبان  ،مرجع سابق  ،ص481
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ومنشؤه
كما جيب أن يليب كل منتوج َّ
الرغبات املشروعة للمستهلك من حيث طبيعةُ املنتوج وصن ُفه َ

وهويته وكمياته وقابليته لالستعمال واألخطار النَّامجة عن
ومميزاته األساسية وتركيبته ونسبة مقوماته الالَّزمة ُ
استعماله .

املرجوة منه
كما أوجبت أن يستحق املنتوج للرغبات املشروعة للمستهلك من حيث مصدرهُ والنَّتائج َّ
واملميزات التَّنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتَّاريخ األقصى الستهالكه وكيفية استعماله وشروط
حفظه واالحتياطات املتعلقة بذلك والرقابة اليت أجريت عليه .
خداع أو حماولة خداع املستهلك
تطبيق َّ
املادة  148من قانون العقوبات كل ٍ
وتعترب جرميةً تستدعي َ
بأيَّة وسيلة أو طريقة كانت  ،حول كميات املنتوجات املسلَّمة  ،أو تسليم املنتوجات غري تلك العيِّنة
مسبَّ ًقا  ،أو قابلية استعمال املنتوج  ،أو تاريخ صالحية املنتوج أو ُمدد صالحيته  ،أو النَّتائج املنتظرة من
املنتوج  ،أو طرق االستعمال أو االحتياطات الالَّزمة لالستعمال(. )1

إشهاد البائع على هذه العيوب عن طريق
ويقع على املصلحة املتعاقدة يف حالة اكتشاف عيوب ما ،
ُ

ٍ
حتديد
اضرا أو إخباره هبا بالطرق واألساليب اليت حددهتا َّ
الصفقة  ،إذ ينبين على ذلك ُ
حمضر إن كان ح ً
جيرهُ هذا الشَّيء على
الضرر الذي ميكن أن يلحق هبذا الشَّيء أو َّ
املسؤولية عن َّ
الضرر الذي ميكن أن َّ

الغري.

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص505
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المطلب الثاني  :التَّسلم النِّهائي
يقع على املتعامل املتعاقد أثناء الفرتة الفاصلة بني االستالم املؤقَّت واالستالم النِّهائي إصالح كل
()1

الصنعة أو الرتكيب  ،أو عيوب البناء
العيوب اليت تظهر  ،وتصليح األعطاب النَّاجتة عن سوء َّ

،

وللتعرف أكثر على االستالم النِّهائي تأيت النقطتان املواليتان
الفرع األول :مفهوم التَّسلم النِّهائي
()2

 ،وبذلك

مضي فرتة الضَّمان
االستالم النِّهائي للمشروع
يعين
االستالم الكامل واألخري له بعد ِّ
َ
ُ
وخيلى طرفُه من املسؤولية  ،فيما عدا مسؤولية املتعاقد يف عقد
كل واجباته ُ ،
يعترب املتعاقد قد َّأدى َّ
العامة إذ يبقى مسؤوال عن ضمان سالمة ال ُمنشأة من التَّصدع أو التَّهدم اجلزئي والكلي طيل َة
األشغال َّ

العشري(.)3
عشر سنوات  ،وهو ما َّ
يسمى بالضَّمان َ

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص511

( )2ميكن ختريج مسألة الضمان يف عقد األشغال العامة  ،أو ما يسمى بالضمان العشري  ،من الناحية الشرعية مبسألة
ضمان العيوب اخلفية  ،وقد صدر عن جممع الفقه اإلسالمي قرار رقم  ) 11/1 ( 148سنة  ، 4005بشأن عقد جاء
يف فقرته " 10يضمن املقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد  ،كما يضمن العيوب واألخطاء اليت يتسبب
فيها ،وال يضمن ما كان بسبب من رب العمل أو بقوة قاهرة"  ،ويف الفقرة " 11جيوز اشرتاط الضمان لفرتة حمددة".
()3

تقضي املادة  111من القانون املدين اجلزائري بأنه "يضمن املهندس املعماري واملقاول متضامنني ما حيدث خالل

عشر سنوات من هتدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباين وأقاماه من منشآت ثابتة ولو كان التهدم ناشئا عن عيب
يف األرض ويشمل الضمان املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ما يوجد يف املباين واملنشآت من عيوب يرتتب عليها
هتديد متانة البناء وسالمته".
ويرى بعض القانونيني أن "الضمان العشري هو أحد التطبيقات اخلاصة للنظرية العامة للمسؤولية العقدية،
أخضعه املشرع لتنظيم خاص ،ليتالءم وخصوصيات املشكالت العملية اليت تطرحها مقاوالت البناء  ،وليقيم به نوعا
من التوازن العادل واملعقول بني طريف هذا النوع من العقود ،وليكفل به قدر من السالمة لروح ممتلكات صاحب البناء
لكن تنظيمه التشريعي اخلاص ال يغري من طبيعته اليت تظل على حد تعبري بعض الشراح –مؤسسة يف األصل -على
عقد أسيئ تنفيذه".
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ويف حال تسجيل حتفظات على كيفية التَّنفيذ أثناء مرحلة التَّسليم املؤقَّت للمشروع يُلزم املتعامل
املتعاقد باالمتثال إليها وحماولة رفعها واالستجابة ملضموهنا  .ويف حال إمتام ذلك يتم تسليم املشروع
ٍ
املادة
هنائيًا
برد اقتطاعات الضَّمان وشطب الكفاالت وهذا ما نصت عليه َّ
وعندئذ تقوم اإلدارة املعنية ِّ
املتمم(. )1
 92من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
الفرع الثاني :آثاا التَّسلم النِّهائي
تتمثل آثار االستالم النِّهائي فيما يلي
إخطار املصلحة املتعاقدة بأنَّه جاهز لتسليم املشروع هنائيًا  ،وأن فرتة الضَّمان قد انتهت ،
أول :
ُ
ِّ
فتشكل اإلدارة جلنةً لالستالم النِّهائي ومن مث تُطلع أعضاءها على املشروع بكامل أجزائه  ،وإجراء
االختبارات الضرورية والتجارب املعملية الالزمة لعملية االستالم(.)2

حمضر االستالم النِّهائي بعد االطالع عليه وقراءته والتوقيع عليه كما يف حمضر
ثانيا  :استالم املقاول َ
التسليم املؤقَّت  ،مع اسرتداده مبلغ الضَّمان الذي كان حبيازة املصلحة املتعاقدة.
كما ميكن أن تفرض على املتعاقد ضمانات أخرى للنقائص والعيوب الطفيفة اليت ظهرت خالل مدة
الضَّمان  ،أو اليت مل تلحظ يف حمضر االستالم املؤقَّت(.)3
ثالثا  :يرتتب على االستالم النِّهائي انتقال ملكية وحتمل تبعات اهلالك إىل اإلدارة  ،وبالتايل ال حيق هلا
بعد ذلك أن حتتج مبخالفة املتعاقد للعقد  ،وال تستطيع أن تطالبه بالتعويض  ،إال إذا كانت قد قدَّمت
بشأنه حتف ٍ
ظات معيَّ ٍنة(.)4
-ينظر

حممد شكري سرور مسؤولية مهندسي البناء واملنشآت الثابتة األخرى ،دار الفكر العريب ،القاهرة،

،1891ص495
()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص514

()2

ينظر إبراهيم عبد الرشيد نصري  ،مرجع سابق  ،ص51

()3

ينظر عبد اللطيف قطيش  ،مرجع سابق  ،ص411

()4

ينظر عبد اللطيف قطيش  ،املرجع السابق  ،ص418
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المبحث الثاني  :الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
العامة وهو َّ
العامة
الصدد تقر ُير أصل عام يف عقود َّ
ينبغي يف هذا َّ
أن القاعد َة َّ
الصفقات َّ
أمرا استثنائيًا جيب أن
تستوجب إكمال َّ
الصفقة حىت هنايتها  ،فااللتفات عن إكمال إجراءاهتا يُعد ً

حمكوما يف إطار االستثناء  ،فاإلدارة عندما تُعلن عن إجراء مناقصة وتتكبَّد مصاريف عديدة يف
يكون
ً

هذه اإلجراءات مل تكن تقصد بطبيعة احلال اهلزل أو اللَّهو َّ
وإَّنا تقصد إبرام عقد إداري مع صاحب

العطاء الفائز َوف ًقا للشروط املعلَنة يف املناقصة  ،كما أنه على الناحية األخرى َّ
فإن إلغاء املناقصة يصيب

من َّ
الضرر باختالف أهية املناقصة(. )1
يتقدم بعطائه بضرٍر ،وقد ختتلف درجةُ هذا َّ

أيضا هناي ًة غري طبيعية ،
وكما تنتهي َّ
الصفقة باالستالم  ،وهي النِّهاية الطبيعية للعقد  ،فإهنا تنتهي ً
()2
العامة  ،أو ما
عموما ومنه عقود َّ
الصفقات َّ
وهي النِّهاية اليت يُسموهنا النِّهاية ال ُم َ
بسرتة للعقد اإلداري ً
الشريعة كطر ٍيق حتمي إلهناء العقود قبل
سمى بالفسخ يف باب العقود  ،وهو ما يتالقى فيه التَّشريع مع َّ
يُ َّ

بلُوغ غايتها.

الصفقات الع َّامة  -تشر ًيعا وشريعةً  -أشكاالً متعددة ُجنملها يف املطلبني
ويأخذ
الفسخ يف عقود َّ
ُ
التَّاليني

()1

ينظر جابر جاد نصار  ،مرجع سابق  ،ص191

( )2اإلهناء املبسرت أو االسرتداد  ،ويكون بقرار من السلطة املختصة شريطة تعويض امللتزم إذا وجد ما يربر التعويض.
 -ينظر صالح الدين فوزي  ،مرجع سابق  ،ص448

والبسرتة نسبة إىل باستور ؛ طريقة يف العالج تعتمد على التعقيم  ،يقال بسرت احلليب أي عقمه.
 ينظر يوسف خياط  ،مرجع سابق  ،ص11191

العامة في المنظوا القانوني
المطلب األول  :فسخ عقود َّ
الصفقات َّ
يأخذ الفسخ يف القانون ألوانًا خمتلف ًة  ،ومثل الفسخ يف القانون املدين يكون أيضا الفسخ يف
القانون اإلداري بالنسبة للصفقات العامة  ،وإن كانت األخرية حتمل يف ذاهتا وخصائصها ما ال يوجد يف
الصفقات( ، )1وها نوعان كالتايل
القانون املدين  ،وعليه سنكتفي باإلشارة إىل الفسخ يف جانب َّ
الفرع األول  :الفسخ النفـ ـرادي
العامة -كما سبق -مبيزات ال توجد يف العقود األخرى من طائفة القانون
تتميَّز عقود َّ
الصفقات َّ
اخلاص  ،ومما مييزها حتلِّي اإلرادة بسلطة الفسخ بإرادة منفردة  ،وهو إجراء متتلكه اإلدارة كمظهر من
()2

مظاهر سلطة اإلدارة يف العقود اإلدارية

العامة وإهناء الرابطة
 ،يؤدي إىل هناية عقود َّ
الصفقات َّ

أشد وأخطر اإلجراءات اليت ميكن لإلدارة أن تتَّخذها َّ
ضد املتعاقد  ،ولكونه
التعاقدية لذلك يعد من ِّ
كذلك فال ميكن توقيعه على املتعاقد إال عند ارتكابه خطأً
جسيما(َ )3وفق املنصوص عليه واملتعاقَد عليه
ً
()4
ينص عليها
مسوغات معيَّنة تستدعي هذا النوع من الفسخ حىت ولو مل َّ
 ،أو يكون هذا الفسخ حال ِّ

فسخا انفراديًا حسب احلالتني
العقد أو القانون  ،وعليه فيمكن أن تفسخ عقود َّ
الصفقات َّ
العامة ً
التاليتني
أول  :الفسخ النفرادي المنصوص عليه
ونقف لفهم هذا الفسخ عند النِّقاط التَّالية

()1أبقى املرسوم األخري  412-11يف املادتني  118و  111على هذين النوعني من الفسخ .
()2

ينظر حممود خلف اجلبوري  ،مرجع سابق  ،ص418

()3

ينظر فارس علي جانكري  ،مرجع سابق  ،ص445

()4

ينظر حممد األعرج  ،مرجع سابق  ،ص119
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-0تعريفـ ـ ــه
ضمن يف بنود العقد ذاته( ، )1وقد
يقصد بالفسخ االنفرادي املنصوص عليه حينما يوجد ٌّ
نص عليه ويُ َّ

العامة مع املتعامل املتعاقد
نص مرسوم  451-10يف َّ
املادة  114على إمكانية فسخ اإلدارة عقد َّ
الصفقة َّ
َّ
جانب و ٍ
معها من ٍ
احد أي من جانبها فقط  ،ألسباب معيَّنة .
-4أسبابـ ـ ـ ـ ـ ــه
املتمم فإن الفسخ
املادة  11و َّ
حبسب ما تقضي به َّ
املادة  114من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
َ
حىت تقوم به املصلحة املتعاقدة فيلزمها ٍ
سببان ها
االنفرادي َّ
َ
أ-عدم تنفيذ المتعاأد التزاماته التعاأديـ ــة
اإلخالل
ومفهوم هذا الشَّرط
افر هذا الشَّرط إذا جلأت املصلحة املتعاقدة إىل الفسخ ،
ُ
ُ
أوجب املقنِّن تو َ

صورا
بااللتزامات التَّعاقدية هو الذي أوضحته َّ
املادة  8من مرسوم  ، 451-10ويأخذ هذا اإلخالل ً
()2
ثالثة
 التوأف عن التَّنفيذ  :حني يتوقف املتعاقد دون صدور أمر بتوقف األشغال
وسائل
بعيدا عن املواصفات املطلوبة أو يستعمل
 التَّنفيذ َّ
الس ِّيء  :حني ينفذ املتعاقد العقد ً
َ
وأدو ٍ
ات غري مطابقة.
احل يعد
الصفقة ،
املقسمة عليها َّ
 عدم مراعاة اآلجال  :أي اآلجال املرحلية َّ
ُ
فتجاوزه هذه املر َ
للصفقة.
إخالالً بالتزاماته ِّ
يؤدي يف النِّهاية إىل اإلخالل باألجل النِّهائي َّ

()1

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص458

()2
الصفقات العمومية  ،مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الوطين
ينظر يوسف حوري  ،سلطات اإلدارة يف جمال َّ

الصفقات العمومية يف محاية املال العام  ،بتاريخ  ، 4015/01/40كلية احلقوق  ،جامعة حيىي
السادس حول دور قانون َّ
فارس  ،املدية ( ،غري منشور).
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ب-إخالل المتعاأد بالتزام النزاه ــة
الصفقة مع املتعاقد بناءً على عدم احرتامه الكتتاب النَّزاهة
ميكن للمصلحة املتعاقدة أن تفسخ عقد َّ
ُ

املادة
نصت عليه َّ
من خالل األفعال املنافية اليت يرتكبها أثناء تنفيذ العقد وقبل هنايته  ،وهو األمر الذي َّ

 11من مرسوم  451-10بقوهلا " دون اإلخالل ب املت اب عات اجل زائ ية ،كل من ي ق وم ب أف ع ٍال أو
م ن اور ٍ
ات ت رمي إىل ت ق دمي وع ٍد ل ع ون ع م ومي مب نح أو ت خ ص يص  ،ب ص ف ة م ب اش رة أو غ ي ر
م ب اش رة  ،إم ا ل ن ف سه أو ل ك ي ان آخ ر ،م ك اف أة أو ام ت ي از مهما ك انت طبي عته مبناسبة حت ضري ص فقة
ع مومية أو عقد أو م ل حق أو ال ت ف اوض ب ش أن ذلك أو إبرامه أو ت نفيذه من شأن ه أن يشكل سبب ا كافيا
الصفقة أو العقد أو امللحق املعين".
إلل غ اء َّ
الصدد ال ميكن تطبيق هذا الفسخ إال بعد ثبوت األفعال املذكورة  ،بناءً على حكم جزائي ،
ويف هذا َّ

ويف هذه احلالة تكون اإلدارة منفِّذ ًة حلكم قضائي  ،وهو ما يعين َّ
أن قرار اإلدارة بالفسخ يكون كاش ًفا ال

العامة(. )1
منشئًا وهو ما ال يعد من مظاهر السلطة اإلدارية يف جمال َّ
الصفقات َّ
-0شروط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
يُشرتط لتطبيق الفسخ االنفرادي على املتعاقد شرطان أساسيان كالتَّايل
أ-توجيه إعذااين بالوفاء بالتزاماته التعاأدية

وجه إليه اإلدارة قبل اللجوء إىل الفسخ إعذارين قانونني
حينما خيل املتعاقد بالتزاماته وال يفي بتعهداته تُ ِّ
املادة  4من القرار الوزاري املؤرخ يف  49مارس سنة  4011عن وزير
لتنفيذ التزاماته  ،وهذا ما أفادته َّ
يتضمنها اإلعذار وآجال نشره.
املالية  ،والذي حيدِّد البيانات اليت َّ
كما َّ
تعيني املصلحة
املادة  5من ذات القرار أوجبت مجلةً من البيانات اليت حيتويها اإلعذار وهي
أن َّ
ُ

عيني َّ
توضيح إن
الدقيق َّ
تعيني املتعامل املتعاقد وعنوانُه  ،والتَّ ُ
املتعاقدة وعنوا ُهنا  ،و ُ
للصفقة ومراجعتُها  ،و ُ
كان أو ُل أو ثاين إعذا ٍر عند االقتضاء  ،وموضوع اإلعذار  ،واألجل املمنوح لتنفيذ موضوع اإلعذار ،
والعقوبات املنصوص عليها يف حال رفض التَّنفيذ .
()1ينظر يوسف حوري  ،املرجع السابق
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مهمتني فمن ٍ
جهة هو محاية للمتعامل املتعاقد فال فسخ دون
ِّق غايتني َّ
واملالحظ أن اإلعذار حيق ُ
يؤدي إىل استخدام اإلدارة سلطة الفسخ  ،ومن
إعذار  ،وبالتَّايل يعطيه الفرص َة يف تدارك األمر مبا قد ال ِّ
حج ٍة لإلدارة َّ
وجهت
ضد املتعاقد معها و َّأهنا مل تبادر إىل الفسخ إال بعد أن َّ
جهة أخرى اإلعذ ُار مبثابة َّ
له اإلنذار لتدارك الوضعية غري أنَّه مىت أنه مل يبال جاز هلا َّاختاذُ اجلزاء الالَّزم املتمثِّل يف سلطة الفسخ
االنفرادي(.)1

احدا بعد توجيه
املادة  114من املرسوم الرئاسي َّ 451-10أهنا مل ِّ
نص َّ
واملالح ُ
ظ على ِّ
حتدد أجالً و ً
اإلعذار وبإمكان اإلدارة املهنية بعد انتهائه ممارسةُ سلطة الفسخ  ،وكان حريا باملرسوم اإلشارة إىل ذلك
عدم ذكر األجل ليمنح اإلدارَة سلطةً تقديرية واسعةً حسب طبيعة كل صفقة
 ،ولرَّمبا َّ
تعمد املقنِّن َ
لوحدها(.)2
ب-عدم تدااك المتعاأد لتقصيرء
حيث ال تقوم املصلحة املتعاقدة بالفسخ االنفرادي إال بعد عدم قيام املتعاقد بتصليح عيوبه وأخطائه
املتعلقة بالتزاماته التَّعاقدية(.)3
املادة  1من القرار الوزاري املؤرخ يف  49مارس سنة  4011عن
أما عن شكل اإلعذار فقد بيَّنته َّ
ٍ
السالف ِّ
موصى عليها تُرسل إىل املتعامل املتعاقد مع إشعار
وزير املالية َّ ،
الذكر  ،بأنَّه يتم برسالة ً
باالستالم ونشره وجوبًا يف النَّشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي .
العامة َّ
بالذات جند َّ
وسائل اإلعالم املكتوبة
تستعمل
ثريا ما
إالَّ أنَّه يف عقد األشغال َّ
أن اإلدارَة ك ً
َ
ُ
ات الكثرية املنشورة يوميًا يف
كاجلرائد لتنبيه املعين قبل ممارسة سلطة الفسخ  ،وهذا ما تؤِّكده اإلعذار ُ
اجلرائد(. )4

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص418

()2

ينظر عمار بوضياف  ،املرجع السابق  ،ص511

()3ينظر يوسف حوري  ،مرجع سابق
()4

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص511
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ثانيــا  :الفسخ النفرادي كير المنصوص عليه
-0تعريف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
وهو قيام املصلحة املتعاقدة بفسخ العقد من جانبها األُحادي وإبعاده بال ٍ
قيد أو ٍ
حىت ولو مل
شرط َّ
ي ُقم املتعاقد ٍ
خبطأ ما( ، )1وهذا الفسخ قد ال ينص عليه العقد أو القانون  ،ولذلك ال َّ
بد من استناده إىل

ٍ
يقوم عليه.
أساس قانوين ُ
-0األساس القانوني

يعتربُ الفسخ االنفرادي من أبرز وأخطر مظاهر السلطة اإلدارية يف فسخ العقد َّ
ألن اإلدارة قد تلجأُ إليه
خمالفة أو ٍ
ٍ
تستند املصلحة املتعاقدة إىل ضرورة املصلحة
خطأ( ، )2لذلك
املتعاقد أيََّة
دون أن يرتكب
ُ
ُ

العامة( )3اليت تقضي بسري املرفق العام باضطر ٍاد و ٍ
املرجوة من
َّ
هداف َّ
انتظام َّإما لعدم حتقيق تلك العقود األ َ
()4
ورائها أو َّأهنا أصبحت غري م ٍ
يسمى مببدأ التَّكيف( )5الذي يسري
الئمة الحتياجات املرفق  ،وهو ما َّ
َُ
()6
املادة  1من مرسوم  151-99املتعلِّق بتنظيم العالقة بني
نصت عليه َّ
العامة  ،مثلما َّ
على املرافق َّ
مهامها وهياكلها مع احتياجات املواطنني".
دوما على تكييف ِّ
تسهر اإلدارة ً
اإلدارة واملواطن " ُ
وعليه َّ
قرر أن العقد أصبح
فإن اإلدارَة دون غريها هي صاحبةُ االختصاص يف تنظيم املرافق َّ
العامة فقد تُ ِّ
برم من أجله فتلجأُ إىل الفسخ األُحادي بناءً على
غري ضروري أو مل ُيعد يتَّ ُ
فق مع حاجة املرفق الذي أُ َ
َ

()1

ينظر عبد العايل مسري  ،مرجع سابق  ،ص19

()2

ينظر فارس علي جانكري  ،مرجع سابق  ،ص449

()3
الصفقة من جانب واحد حىت ولو مل خيطئ املتعاقد مادام يستدعي
أضاف املرسوم اجلديد  412-11إمكانية فسخ َّ

املادة 110
ذلك املصلحة العامة  ،وهذا ما أشارت إليه َّ
()4

ينظر أمحد سالمة بدر  ،مرجع سابق  ،ص559

( )5مبدأ التكيف هو جتدد وتغري وتعديل قواعد وطرائق عمل وسري املرافق العامة متاشيا مع التطورات .
 ينظر حممد الصغري بعلي  ،القانون اإلداري  ،مرجع سابق  ،ص451()6

ينظر حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدارية  ،مرجع سابق  ،ص28
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()1
حق املتعاقد يف التَّعويض عن األضرار
ُسلطتها التَّقديرية يف ُموازنة فائدة الفسخ من عدمه  ،مع مراعاة ِّ

اليت تكون قد جنمت عن ذلك الفسخ(.)2

مييل إىل فكرة تقليص فسخ العقد بسلطة
بقي أن نُشري يف األخري إىل أن الفكر القانوين املعاصر بدأ ُ
َ
مايسمى بشروط عدم املساس بالعقد َّ ،
ألن
ويضع يف احلُسبان
منفردةٍ من جهة املصلحة املتعاقدة ،
َّ
ُ
ٍ
بسلطة ُمنفردةٍ دون التَّفاوض مع املتعاقد ِّ
يشك ُل افتئاتًا على ُسلطان اإلرادة
فسخ العقد ولو كان إداريا
َ
يؤدي بالشركات املتعاقدة مع اإلدارة وال سيَّما إذا كانت شر ٍ
كات استثمار ٍية
واحلرية التَّعاقدية  ،كما ِّ
ٍ
أجنبية إىل النفور من االستثمار يف املشاريع الكربى َّ
للدولة(.)3
الفرع الثاني  :الفسخ التعـ ــاأدي
جانب و ٍ
احد الذي يضع هناي ًة غري ٍ
باإلضافة إىل الفسخ من ٍ
العامة َّ
فإن
عادية بالنسبة لعقود َّ
الصفقات َّ
ُ

فض العقد قبل هنايته الطَّبيعية عرب الفسخ التَّعاقدي يعد طري ًقا من طُرق
اتَّفاق الطَّرفني املتعاقدين على ِّ
الفسخ .

َّ
العامة بشأنه كتلك الواردة يف القانون املدين ،سوى أنَّهُ جيب
تطبيق القواعد َّ
و ُ
ميكن ُ
الفسخ هبذه الطريقة ُ

أيضا أن
أخ ُذ املوافقات الرمسية من اجلهة
َّ
وجيب ً
املختصة بإبرام العقد اإلداري َو َ
فق قواعد االختصاص ُ ،
تكو َن إرادةُ إهناء العقد هبذه الطَّريقة واضحةً ال يكتن ُفها الغُموض(.)4

املادة  115من مرسوم  451-10اليت أجازت للمصلحة املتعاقدة
أساسهُ القانوينَ يف َّ
و ُ
جيد هذا الفسخ َ

باالتِّفاق مع املتعاقد اللجوءَ إىل هذا النَّوع من الفسخ  ،على أن تُعلِّل املصلحةُ املتعاقدة موق َفها هذا يف

()1

ينظر حممود خلف اجلبوري  ،مرجع سابق  ،ص411

()2

ينظر حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدارية  ،مرجع سابق  ،ص28

()3ينظر

حممد عبد اجمليد إمساعيل  ،تأمالت يف العقود الدولية وأثر العوملة على عقود الدولة  ،منشورات احلليب

احلقوقية  ،لبنان  ،ط ، 4010 ، 1ص511
()4

ينظر حممود خلف اجلبوري  ،مرجع سابق  ،ص415
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()1
ابع االتِّفاقي و َّ
خاص ًة و َّ
أي
قطع العالقة العقدية
َّ
أن املتعامل املتعاقد مل يُ ِّ
قصر يف ِّ
أن الفسخ سيأخ ُذ الطَّ َ
ٍ
جانب من التزاماته املتعاقدة  ،باإلضافة إىل توقيع وثيقة الفسخ من قبَل املمثِّل القانوين لإلدارة ال َمعنية
نجزة  ،وهذا حفاظًا على حقوق املتعامل مع اإلدارة
واملتعامل املتعاقد َّ
تتضمن التَّسوية املالية لألشغال ال ُم َ

سيَّما وأنَّه مل يَثبُت اخلطأُ من جانبه وإالَّ كانت اإلدارةُ قد جلأت ألسلوب الفسخ اإلداري وعندئذ
كامل املسؤولية من النَّاحية املالية(. )2
َّ
يتحمل املتعامل املتعاقد َ
العامة في المنظوا الشرعي
المطلب الثاني  :فسخ عقود َّ
الصفقات َّ

العامة من طائفة العقد اإلداري  ،الذي يُعترب من العقود الالَّزمة ألطرافها  ،فال جيوز
عقود َّ
الصفقات َّ
ُ
ٍ
ألحد التَّحلل من التزاماته مامل يكن بينهما اتِّفاق مسبَّق -وهذا ما نظَّمه املقنِّن ضمن مبحث الفسخ
الصفقة ويف عموم العقود فكرة ضرورية للعقد ؛ إذ
االتِّفاقي أو التَّعاقدي ، -وفكرة اللزوم يف عقد َّ
مبوجبها ال يستطيع العاقد ترك تعاقده وفسخ عقده إال بعد رضا الطرف اآلخر
()4

()3

قد
(( ،ولوالها ل َف َ

 ،غري أنَّه قد تطرأُ على العقد أسباب تسلُبه

أهم مزاياهُ يف بناء األعمال واحلياة االكتسابية))
العقد َّ
وتؤهله للفسخ َّ ،إما ٍ
الرابطة العقدية ،
صفةَ اللزوم ِّ
بسبب أناطهُ الشَّارع بأحد املتعاقدين أو كليهما بفسخ َّ

السبب الثَّاين يتعلَّق مبدى اتِّفاق الطَّرفني على منح
فيكون للعاقد حق اخليار بني اإلبقاء أو اإللغاء  ،و َّ

حق اخليار ألحدها أو كليهما يف فسخ العقد(.)5
ِّ

الفسخ رف ًعا حلكم العقد من األصل فكأنَّهُ مل يكن( ، )6ويُفسخ العقد يف الفقه اإلسالمي
لذلك كان
ُ
ٍ
جبملة من األسباب َّإما بسبب عدم اللزوم  ،أو بسبب اخليار  ،أو بسبب اإلقالة  ،أو بسبب عيوب

( )1قيَّدت املادة  111من املرسوم اجلديد  412-11اللجوء إىل الفسخ التعاقدي "ع ن دم ا ي ك ون م ب ررا ب ظ روف
خ ارج ة ع ن إرادة امل ت ع ام ل امل ت ع اق د ،ح سب الشروط املنصوص عليها صراحة هلذا الغرض".
()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص515

()3

ينظر اجللعود  ،عبد الرمحن بن عثمان  ،أحكام لزوم العقد  ،دار كنوز اشبيليا  ،الرياض  ،ط ، 4002 ، 1ص1

()4

ينظر مصطفى أمحد الزرقا  ،مرجع سابق )111/1( ،

()5

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،مرجع سابق  ،ص95

()6

ينظر حممد مخيس العجيمي  ،مرجع سابق  ،ص509
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()1
كيزنا على الفسخ بسبب اخليارات َّ ،
الرضا قد متَّت
ألن الفسخ بسبب عيوب ِّ
ِّ
الرضا  ،وسيكون تر ُ
داعي لتَكراره
الرضا يف عقود َّ
الصفقات َّ
اإلشارة إليه يف الباب األول حني احلديث عن ركن ِّ
العامة فال َ

هنا  ،و َّأما الفسخ بسبب اإلقالة فسيتم اإلشارة إليها ضمن خيار الشَّرط َّ
ألهنا يف حكمه.
َ

وعليه َّ
فإن اخليارات كثرية اختلف الفقهاء يف عدِّها  ،حىت أوصلها البعض إىل سبعة عشر نوعا(، )2
()3
همنا يف مطلبنا هذا نذ ُكره على الشَّكل التَّايل
والبعض اآلخر أوصلها إىل عشرين خيا ٍر  ،وما يُ ِّ

الفرع األول  :الخيااات الحكمية
وتَعين اخليارات اليت تنشأُ حبكم الشَّارع الذي جعله أثرا لتصر ٍ
ف ما رعايةً لصاحل املتعاقدين  ،وهو
ُ
ُ
ً
()4
نوعان ؛ خيار الرؤية  ،وخيار العيب  ،والذي يعنينا أكثر هو خيار العيب كالتَّايل
َّأولا  :تعريف خياا العيب
وهو أن يكون للمتملِّك احلق يف إمضاء العقد أو فسخه إذا َوجد عيبًا يف حمل

املعني
العقد َّ

بالتعيني مل يطلع عليه عند التَّعاقد( ، )5واملقصود بالعيب ما ينقص قيمة املبيع يف العادة والعرف( ، )6قال
ابن عاصم
وكل ٍ
عيب يَن ُقص األث َمان ا يف غي رها ُرَّد ب ه ما َكان ا

()7

موجودا مبحل العقد قبل أن ينتقل إىل يد املتملِّك  ،ومل يظهر منه ما
ظهور عيب كان
ً
فسببُه إذن ُ
يدل على رضاه به َّ ،
وإَّنا ثبت له هذا احلق يف تلك احلالة النعدام رضاه بالعقد حيث كان يبغي
()1

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،مرجع سابق  ،ص142

()2

ينظر الزحيلي  ،وهبة  ،موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا املعاصرة  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ط، 4014 ، 5

()499/1
()3

ينظر مصطفى أمحد الزرقا  ،مرجع سابق )110/1( ،

()4

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،مرجع سابق  ،ص91

()5

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،املرجع السابق  ،ص92

()6

ينظر النجدي  ،مرجع سابق )111/1( ،

()7

ينظر التسويل  ،مرجع سابق )111/4( ،
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أثبت الشَّارع
َّ
السالمة يف املعقود عليه ليكو َن انتفاعُه به ً
انتفاعا تاما  ،فلما فاتت سالمته بوجود العيب َ ،

متسك حبقِّه كامالً وأزال عن نفسه هذا االلتزام مامل
له حريةَ اإلبقاء على العقد أو إلغائه  ،وإن شاء َّ
()1
رد
العقد كما كان  ،وإذا َّ
تغاضى َّ
عما يصيبُه من ضرٍر  ،وأبقى َ
يُوجد مانع َمينع من ذلك  ،وإن شاء َ
املبيع اسرتجع مثنَه  ،وإن شاء أمضى البيع وله حق التَّعويض أو األرش  ،وهذا يف حالة جناية
املشرتي َ
عمدا أو خطأً(. )2
البائع على املبيع ً
وخيار العيب قال به الفقهاء األحناف( ، )3واملالكية( ، )4والشافعية( ، )5واحلنابلة( ، )6والزيدية(.)7
()8
اع
واستدلوا جلوازه جبملة من األدلَّة  ،منها قوله  « المـُ ْسلِ ُم أ ُ
َخو ال ُْم ْسلِ ِم َل يَ ِحل لِ ُم ْسلِم بَ َ
()9
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
يع َش ْيئاا َّإل بَـيَّ َن َما فِ ِيه
َحد أَ ْ يَبِ َ
ب َّإل بَـيَّـنَهُ لَهُ»  ،وقوله َ « ل يَحل أل َ
م ْن أَخيه بَـ ْيـ اعا َوفيه َع ْي ٌ
ِ ِ
ك َّإل بَـيَّـنَهُ »( ، )10ومبا كتبه  للعدَّاء بن خالد( )11حينما اشرتى منه ،
َحد يَـ ْعلَ ُم ذَلِ َ
َ ،وَل يَحل أل َ
كتب له  كتابا مفاده «ه َذا ما ا ْشتَـرى الْع َّداء بن َخالِ ِد ب ِن هوذَةَ ِمن مح َّمد اس ِ ِ
صلَّى
ول اللَّه َ
ْ ُ َ َُ
ْ َْ
َ َ
َ َ ُ ُْ
ِ
َّ ِ َّ
اء َوَل كَائِلَةَ َوَل ِخ ْبثَ َة بَـ ْي ُع ال ُْم ْس ِل ِم ال ُْم ْس ِل َم»(.)12
اللهُ َعلَْيه َو َسل َم ا ْشتَـ َرى م ْنهُ َع ْب ادا  -أ َْو أ ََمةا َ -ل َد َ

()1

ينظر يوسف عبدالفتاح املرصفي  ،اخليارات يف العقود يف الفقه اإلسالمي  ،جملة البحوث اإلسالمية  ،ص110

()2

ينظر الزرقاين  ،مرجع سابق )441/1( ،

()3

ينظر املوصلي  ،مرجع سابق )14/4( ،

()4

ينظر الدسوقي  ،مرجع سابق )81/5( ،

()5

ينظر الشربيين  ،مرجع سابق )12/4( ،

()6

ينظر النجدي  ،مرجع سابق )111/1( ،

()7

ينظر الصنعاين  ،مرجع سابق )114/4( ،

()8

ينظر الزحيلي  ،مرجع سابق )541/1( ،

()9

أخرجه ابن ماجة يف سننه  ،كتاب التجارات  ،باب من باع عيبا فليبينه  ،رقم  ، 4411ابن ماجة ()511/5

()10

أخرجه أمحد يف مسنده  ،حديث واثلة بن األسقع  ،رقم  ، 11151مسند اإلمام أمحد ()151/1

( )11العداء بن خالد بن هوذة بن ربيعة من هوازن  ،وفد على رسول اهلل  بعد غزوة حنني فأسلم وحسن إسالمه .
 ينظر ابن األثري عز الدين  ،مرجع سابق  ،ص951()12

أخرجه ابن ماجة يف سننه  ،كتاب التجارات  ،باب شراء الرقيق  ،رقم ، 4411ابن ماجة()510/5
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ثانيا  :شروط ثبوت خياا العيب
()1

يشرتط لثبوت خيار العيب بعد االطِّالع على العيب شروط هي

 – 0وجود العيب قبل العقد  ،أو بعده قبل التَّسليم أي أن يكون قدميًا  ،فلو حدث العيب بعد
التَّسليم  ،أو عند املشرتي  ،فإنه ال يثبت اخليار .
جهل املشرتي بوجود العيب عند العقد والقبض  .فإن كان عال ًما به عند أحدها فال خيار له ،
ُ –0
ألنه يكون راضيًا به داللةً .
حمل العقد  ،فلو اشرتط ذلك فال خيار للمشرتي  ،ألنه
عدم اشرتاط املالك الرباءةَ عن العيوب يف ِّ
ُ –0

حق نفسه.
إذا أبرأه فقد أسقط َّ

 – 4أال يزول العيب قبل الفسخ  ،فإن تَّ إصالح العيب قبل الفسخ فال خيار.
املادة
العامة فإنَّنا جند مشروعية هذا اخليار مبا ورد يف َّ
وعليه وبتطبيق ما سبق على عقود َّ
الصفقات َّ
أخل املتعاقد ويكون الفسخ من ٍ
جهة
 114من مرسوم  451-10اليت ِّ
فسخ العقد إذا َّ
ختول اإلدارَة َ
تصحيحه من العيوب  ،وهبذا يتَّفق املقنِّن اجلزائري مع
واحدة مع إعطائه ُمهل َة اإلعذار لتصليح ما جيب
ُ

حيتاج هذا الفسخ
ما ذكره َّ
الشافعية يف جواز الفسخ من طرف املشرتي َّ
جملرد االطِّالع على العيب  ،وال ُ
عندهم للقضاء وال لرضا البائع(.)2
الفرع الثاني  :الخيااات اإلاادية
الصفقات
الرأي التَّشريعي يف فسخ َّ
يل َّ
للفسخ -كما َّ
مر -أسباب عدَّة وما يعنينا يف هذا الفرع تنز ُ

ات الفقهاء تشري إىل هذا
باإلرادة املنفردة أو الفسخ بالتَّعاقد على املنظومة الفقهية  ،واليت جاءت عبار ُ

()1

ينظر حممد مخيس العجيمي  ،مرجع سابق  ،ص515

()2

ينظر الزحيلي  ،مرجع سابق )548/1( ،
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النَّوع من الفسخ حتت دائرة اخليارات اإلرادية أي اليت تنشأُ عن إرادة املتعاقدين  ،وهي نوعان خيار
التَّعيني وخيار الشَّرط( ، )1وما يتعلَّ
نذكره على الشَّكل التَّايل
َّاين
ث
ال
َّوع
ن
ل
ا
هو
ع
الفر
هبذا
ق
ُ
َّأولا :تعريف خياا َّ
الشرط
ٍ
فسخ العقد أو إمضاءَه خالل َّ
معلومة(.)2
مد ٍة
وهو أن يشرتط العاقدان أو أحدها َ
ثانياا  :مشروعية خياا َّ
الشرط
الضرر عن العاقد يف العقود  ،وقد أمجع الفقهاء على
وخيار َّ
الشرط ُشرع للحاجة إليه لدفع الغنب و َّ
ُ
()7
()6
()5
()4
()3
مشروعيته  ،وإىل هذا ذهب فقهاء احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة  ،واإلباضية ،
والزيدية(. )8
ت
واستدلوا على مشروعيته مبا ورد عن َّ
الرسول  أنَّه قال لرجل كان ُخيدعُ يف البُيوع « إِذَا بَايَـ ْع َ
()9
ت فِي ُك ِّل ِسلْعة ابـتَـعتها بِال ِ
ث لَيَال
ْخيَا ِا ثََال َ
فَـ ُق ْل  :لَ ِخالَبَة » ويف بعض الروايات بزيادة «ثُ َّم أَنْ َ
َ ْ َْ
 ،فَِإ ْ ا ِ
ْت فَ ْاا ُد ْد»( ، )10واخلالبة هي اخلَدي َعة( ، )11كما َّ
أن يف هذا النوع
يت فَأ َْم ِس ْ
ك َ ،وإِ ْ َس ِخط َ
ض َ
َ

()1

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،مرجع سابق  ،ص95

()2

ينظر عز الدين حممد خوجة  ،املرجع السابق  ،ص98

()3

ينظر املرغيناين  ،مرجع سابق )42/5( ،

()4

ينظر ابن جزي  ،مرجع سابق  ،ص111

()5

ينظر الشربيين  ،مرجع سابق )14/4( ،

()6

ينظر النجدي  ،مرجع سابق )140/1( ،

()7

ينظر أطفيش  ،مرجع سابق )411/8( ،

()8

ينظر الصنعاين  ،مرجع سابق )101/4( ،

()9

أخرجه البخاري يف صحيحه  ،كتاب البيوع  ،باب ما يكره من اخلداع يف البيع  ،رقم 4412

()10

ينظر ابن حجر  ،مرجع سابق )552/1( ،

()11

ينظر جممع اللغة  ،العربية  ،املعجم الوسيط  ،ص419
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من اخليارات معن اإلقالة اليت ندب إليها الشَّارع احلكيم  ،بقوله  « من أَأَ َ
سلما أَأالَهُ اهللُ
ال ُم ا
َعثْـرتَهُ يـوم ِ
القيَ َامة »(. )1
َْ َ
نصت
يسمى الفسخ التَّعاقدي الذي َّ
وبالتَّايل فهذا النَّوع من اخليارات ممَّا جاء به املقنِّن اجلزائري فيما َّ
املادة  115من مرسوم  451-10حال َة تقصري املتعاقد بشروطه العقدية  ،فال غضاضةَ عليه من
عليه َّ
النَّاحية الشَّرعية  ،ويتَّفق املقنِّن اجلزائري يف خيار الشَّرط مع املالكية( )2والزيدية( )3الذين يرون َّ
بأن الفسخ
ط
العامة حني تشرت ُ
بسبب اخليار يكون للبائع أو للمشرتي أو لكليهما  ،وبالتَّايل يف عقد َّ
الصفقات َّ
افق على الشَّرط جاز
قبل قد و َ
املصلحة املتعاقدة على املتعاقد معها الفسخ إذا مل ينفِّذ التزاماته وكان من ُ

حبسب العرف وما تقتضيه املصلحة
هذا من النَّاحية الشَّرعية  ،وهو يف هذا يتفِّق بالنِّسبة للمدَّة احملدَّدة َ

-حىت ولو كانت املدة طويلة -مع مذهب احلنابلة( )4ومذهب الزيدية(.)5

()1

أخرجه ابن ماجة يف سننه  ،كتاب التجارات  ،باب اإلقالة  ،رقم  ، 4188ابن ماجة()519/5

()2

ينظر ابن جزي  ،مرجع سابق  ،ص111

()3

ينظر الصنعاين  ،مرجع سابق )101/4( ،

()4

ينظر النجدي  ،مرجع سابق )141/1( ،

()5

ينظر الصنعاين  ،مرجع سابق )101/4( ،
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ويشتمل عىل الفصلني التَّاليني :
الفصل األول  :اآلثــــار املتعلقة باملصلحة املتعاقدة
الفصل الثاين  :اآلثـــــار املتعلقة باملتعامل املتعاقد

214

تمهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
العامة متثل أكرب جتلِّيات العقد اإلداري ويرتتب عنها نتائج
من ال ُمسلَّم به أن عقود َّ
الصفقات َّ
العامة بالنِّسبة للمصلحة املتعاقدة  ،وبالنِّسبة
حقوقية متبادلة ألطراف العقد  ،من آثار عقود َّ
الصفقات َّ
للمتعامل املتعاقد .
األمر الذي جيعلها متمايزة متاما يف آثارها عن باقي العقود األخرى اليت تدخل ضمن زمرة العقد
املدين ؛ حيث حيكم األخرية دون األوىل مبدأ املساواة بني الطرفني املتعاقدين حقوقا وواجبات  ،وهو ما
ال جنده يف سابقتها من خالل ما تتمتع به اإلدارة فيما يتعلق بالعقود من سلطات وامتيازات ترجح من
كفتها على حساب الطرف اآلخر الذي يكون يف مركز أدىن  ،كما ال يعفيها هذا من حتمل التزاماهتا
للمتعاقد معها احرتاما للبنود املتعاقد عليها وكل ذلك يف سبيل اإليفاء بنصوص العقد دون وكس أو
شطط  ،وهو ما يسمى باليقني العقدي أو العدالة يف العقود حتقيقا الستقرار وأمن املعامالت
وبالتَّايل رعايةً للمرفق العام ومحايةً للمال العام .

()1

احملضار  ،علي حامد  ،العدالة يف العقود  ،دار الكتاب اللبناين  ،بريوت  ،ط ، 4011 ، 1ص11
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()1

،

ويشتمل املبحثني التَّاليني :
املبحث األول  :سلطات املصلحة املتعاقدة
املبحث الثاين  :التزامات املصلحة املتعاقدة
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تمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
وبدهي أن
يرتتَّب على عقد َّ
الصفقة آثار تتعلَّق باملصلحة املتعاقدة من سلطات هلا والتزامات عليها َ ،

السلطات الواسعة اليت تتحلَّى هبا املصلحة املتعاقدة ال مينع من إضفاء مجلة من احلقوق املمنوحة للطرف
الصفقة .
املتعاقد بغية حتقيق مصلحته املتمثلة يف الربح املناط من وراء إجراء َّ
الشكل التَّايل
وهذا ما نرنُو إليه من خالل مبحثني على َّ
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المبحث األول  :سلطات المصلحة المتعاأدة
جدا  ،وهذا ناجم من الطبيعة القانونية اخلاصة بعقود
تتمتَّع املصلحة املتعاقدة بسلطات َّ
هامة ً
العامة باضطراد
َّ
املهمة اليت تقع على عاتق اإلدارة يف تسيري املرافق َّ
الصفقات َّ
العامة  ،وذلك من خالل َّ
العامة
العامة املتجددة  ،ويف املقابل تفرض عليها الطبيعة العقدية للصفقات َّ
وانتظام بغية إشباع احلاجات َّ
التزامات للطرف اآلخر املتمثل يف املتعامل معها  ،األمر الذي من شأنه إجياد توازن سليم يف إطار
العدالة التَّشاركية لفائدة املصلحتني معا.
هاتان النقطتان ها حمل حبث املطلبني املواليني
المطلب األول  :السلطات الرأابي ـ ـ ـ ـة
()1
املخولة للمصلحة املتعاقدة  ،مسيت س ٍ
لطات للفرق الواضح بني العقود
هي جمموعة من احلقوق
َّ
ُ

اإلدارية وغريها ؛ فالعقود اإلدارية ال حيكمها منطق سلطان اإلرادة وشرعية املتعاقدين فحسب كما هو
العامة لسري املرفق العام بانتظام واضطراد( )2وهلذه الطبيعة
الشأن يف القانون اخلاص ؛ بل حتكمها القواعد َّ
اصطلحوا على حقوق اإلدارة بالسلطات  ،على أنه مهما كانت سلطات املصلحة املتعاقدة إزاء املتعاقد
الصفقات وما تقضي به
العامة من خالل ما تفرضه مراسيم َّ
فإهنا تكون مقيَّد ًة بضرورات املصلحة َّ
العامة مما ينجم عنه
منطوقات القضاء اإلداري يف حاالت التنازع  ،كل ذلك لئالَّ يُساء استعمال السلطة َّ

((الفساد اإلداري وهو سلوك بريوقراطي يستهدف حتقيق منافع ذاتية بطرق غري شرعية))( ، )3وتفاديا ملا

()1

احلق " تلك الرابطة ا لقانونية اليت مبقتضاها خيول القانون شخصا من األشخاص على سبيل االنفراد واالستئثار

التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معني من شخص آخر".
 ينظر كرية حسن  ،املدخل إىل القانون  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية  ،مصر  ، 1818 ،ص141()2

ينظر حممد قصري  ،بعض اإلشكاليات املتعلقة باملنازعة يف جمال الصفقات العمومية  ،جملة القصر  ،املغرب ،

عدد ، 44يناير  ، 4008ص19
()3
حممد عبد احلليم عمر  ،اإلجراءات العملية اإلسالمية لعالج الفساد االقتصادي  ،ندوة الفساد االقتصادي  ،مركز
َّ

صاحل عبد اهلل كامل ،جامعة األزهر  ،القاهرة ،مصر(،د.ط)  ، 4000 ،ص1-5
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()1
العامة مشرية يف فحواها إىل هذه
يُقال "السلطة املطلقة مفسدة مطلقة"  ،جاءت مراسيم َّ
الصفقات َّ
السلطات  ،وهي

الفرع األول  :سلطة الرأابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
متثل سلطة الرقابة بصفة عامة وظيفة إدارية مهمة للغاية من حيث إهنا ((تعين قياس وتصحيح
أساليب األدا ء للمرؤوسني من أجل التأكد من أهداف املؤسسة()...وهي مبثابة اجلهاز العصيب يف
()2
العامة
اإلنسان))  ،وبدهي أننا أمام سلطة ال تقف عند مراقبة املوظفني الذين يربمون عقود َّ
الصفقات َّ

؛ بل تتعداها إىل املتعامل املتعاقد مع املصلحة وهذه هي املرادة هبذه السلطة على النَّحو التَّايل
َّأولا  :المضمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
تتضمن سلطة الرقابة اليت تتسلَّح هبا املصلحة املتعاقدة إزاء املتعاقد معها مهمتني أساسيتني ،
إحداها ضيقة تكتفي فيها اإلدارة مبجرد مالحظة املتعاقد يف مطابقة أعماله ملقتضى الشروط  ،واألخرى
واسعة حيث يصبح لإلدارة حق التدخل يف تنفيذ العقد(.)3
وبناءً على ذلك يكون مضمون هذه السلطة على الشكل التَّايل
-0

مهمة إشرافية

حيث تكتفي املصلحة املتعاقدة املتعاقد معها بدور اإلشراف على تنفيذ التزاماته التعاقدية وتستعمل
يف سبيل ذلك كافة وسائل الرقابة اإلدارية املشروعة واليت منها التفتيش على إجراءات وسري العمل ،
واملتابعة احلثيثة له  ،وفحص الشكاوى والتقارير اليت ترد إليها من أي مصدر كان ومعاجلتها(. )4

()1ينظر سامل توفيق النجفي  ،دراسة حالة العراق حتت االحتالل  ،ندوة الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية ،
مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان  ،ط ،4001 ، 4ص902
( )2حممد فتحي  211 ،مصطلحا إداريا  ،دار النشر والتوزيع اإلسالمية  ،القاهرة  ، 4005 ،ص 480
()3

ينظر جممع اللغة العربية  ،معجم القانون  ،مرجع سابق  ،ص 111

()4

ينظر بشار مجيل عبد اهلادي  ،العقد اإلداري  ،دار الثقافة  ،عمان  ،األردن  ،ط ، 4011 ،1ص11
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العامة
وجاء يف التشريع الفرنسي اإلشارة هلذا يف َّ
املادة ()2من القانون اخلاص بنظام االلتزام للمرافق َّ
لسنة  1812وتعديالته لسنة  1819واليت تنص على أنه "ملانح االلتزام أن يراقب إنشاء املرفق العام
موضوع االلتزام وسريه من النواحي الفنية واإلدارية  ،وله يف سبيل ذلك تعيني مندوبني عنه يف خمتلف
الفروع واإلدارات اليت يُنشئها امللتزم الستقالل املرفق"(.)1
-0

مهمة توجيهية

للمصلحة املتعاقدة باإلضافة إىل اإلشراف سلطة توجيه املتعاقد معها على تنفيذ العقد والتدخل
لتغيري من أوضاع تنفيذ االلتزامات املتعاقد عليها حىت يف حاالت مل ينص عليها العقد صراحة  ،كأن
تطلب اإلدارة مثال استعمال طريقة معينة يف التنفيذ غري الطريقة اليت يقوم هبا املتعاقد  ،وهذا هو حق
()2
العامة من خالل إصدارها "أوامر العمل" ،وإزاء ذالك
اإلدارة يف التوجيه  ،وال سيما يف عقود األشغال َّ

حيتفظ املتعاقد معها حبق الطعن يف تللك األوامر باعتبارها قرارات إدارية عن طريق دعوى اإللغاء أو
دعوى التعويض(.)3
ثانيا  :األساس القانوني
مقرر هلا كمبدأ عام  ،وبالتَّايل ال جيوز االتفاق
حق املصلحة يف مراقبة تنفيذ عقود َّ
الصفقات َّ
العامة َّ
على خمالفته ألنه من النظام العام

()4

 ،ويشكل أهم مظهر للشرط االستثنائي الذي مييز العقد اإلداري

عن العقد املدين( ، )5غري أن اخلالف وقع بني فقهاء القانون اإلداري يف األساس القانوين هلذه السلطة ؛
حالة نص العقد عليها أم ال َ ،وفق التَّايل

()1

ينظر حممد مقبل العنديل  ،آثار العقد اإلداري  ،دار وائل للنشر  ،األردن ط ، 4011 ،1ص45

()2
()3

ينظر حممود خلف اجلبوري  ،مرجع سابق  ،ص141

ينظر حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدارية  ،مرجع سابق  ،ص25

()4

ينظر حممود خلف اجلبوري  ،املرجع السابق  ،ص142

()5

ينظر حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدارية  ،مرجع سابق  ،ص25
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-0

الحالة األولى  :إذا نص العقد على هذء السلطة

فإن األساس القانوين لسلطة املصلحة املتعاقدة هو العقد  ،إذ غالبا ما تشرتط اإلدارة ضمن بنود
العامة وا خلاصة حقها يف إصدار التعليمات  ،اليت تكون من ضمنها سلطة
صفقاهتا أو دفاتر الشروط َّ
الرقابة على عقودها اليت جتريها(. )1
-0

الحالة الثانية  :إذا لم ينص العقد على هذء السلطة

اختلف الفقهاء حول األساس القانوين هلا إىل فريقني
أ  -يرى البعض أن األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف الرقابة هو وجوب سري املرفق العام بانتظام
واضطراد( .)2وجتد هذه السلطة أساسها يف فكرة املرفق العام  ،ال يف النصوص التعاقدية  ،فهي ثابتة
العامة ،
لإلدارة حىت ولو مل ينص عليها العقد  ،وال ميكن االتفاق على خمالفتها ألهنا قررت للمصلحة َّ
أو التنازل عنها فهي ليست باالمتياز املمنوح لإلدارة يف حد ذاهتا بوصفها سلطة عامة  ،بل قررت هذه
العامة  ،وعلى سبيل املثال تتجسد هذه السلطة
السلطة حلماية املال العام وضمان حسن سري املرافق َّ
العامة بالنظر لطبيعتها اخلاصة واستغراقها مدة زمنية طويلة مما يفرض تدخل
أكثر يف عقود األشغال َّ
مندوب ا إلدارة لإلشراف على التنفيذ فيكون مبثابة املدير احلقيقي للعمل واملشرف العام عليه  .وينقلب
املقاول إىل جهة تنفيذ التعليمات الصادرة عن مندوب اإلدارة(. )3
ب  -وذهب البعض اآلخر إىل تكييف األساس القانوين تكيي ًفا تعاقديًا  ،فقالوا َّ
إن فكرة سري
املرفق بانتظام واضطراد  ،ليست وحدها األساس القانوين لسلطة الرقابة يف حالة سكوت العقد  ،بل
يكون األساس فضال عن ذلك هو النية املشرتكة للمتعاقدين كإرادة ضمنية مستخلصة من ظروف التعاقد
العامة
أي يف الطبيعة الذاتية للعقد اإلداري ومنه عقود َّ
الصفقات َّ

()4

 ،ويظهر هذا جليا عقد التوريد

فطبيعته تفرض أن تتخذ سلطة اإلشراف مظهرا آخر أقل شدة من األول  ،فاألمر يتعلق مبواد أو
()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص400

()2

ينظر حممد مقبل العنديل  ،مرجع سابق  ،ص41

()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص401

()4

ينظر حممد مقبل العنديل  ،مرجع سابق  ،ص41
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حق مندوب اإلدارة رفض استالم املواد أو
منقوالت يلزم املتعاقد بأن يضعها حتت تصرف اإلدارة  ،ومن ِّ
املعدات اليت ال تنطبق عليها املواصفات املتفق عليها يف العقد(. )1

على َّ
املتمم كان واضحا للغاية حني نص على هذه
أن املقنِّن اجلزائري يف مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املادة  ، 111وعدد أنواعها إىل رقابة داخلية ورقابة خارجية
املادة  111إىل َّ
الرقابة يف الباب اخلامس من َّ
()2

ورقابة وصائية

 ،على أنَّه برغم حتديد املقنِّن هلذه الرقابات فإنه يف بعض األحيان تتملص بعض

اإلدارات من نصوص هذا القانون باستحداث كل إدارة لنظام داخلي هلذه اللجنة الرقابة أو تلك مما
شأنه أن حيدث اختالالً يف العمل الرقايب(،)3

وبالتَّايل يؤدي هذا إىل تالشي الدور األساس املناط

العامة واملال العام.
بسلطة الرقابة كمعيار حتفظ من خالله َّ
الصفقات َّ
ثالثا  :ضوابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط سلطة الرأابة
مع َّ
العامة اليت جتريها مع املتعاقد معها ،
أن املصلحة املتعاقدة هلا سلطة الرقابة على عقود َّ
الصفقات َّ
إالَّ َّ
أن هذه السلطة ليست مطلقة بل حتدها ضوابط وجوب توفري ضمانات للمتعاقد معها ضد تعسفها
العامة(.)4
أو احنرافها يف استعمال السلطة بغية حتقيق أغراض غري متعلقة باملصلحة َّ
ومن أبرز هذه الضوابط اليت تكبح مجاح سلطة املصلحة املتعاقدة رقابيًا
-0

()5

احترام الهدف المنشود من العقد

ويعين هذا أنه يف حال استخدام هذه السلطة من قبل اإلدارة  ،جيب أن يكون اهلدف منها فقط
حسن تسيري املرفق العام  ،وال جيوز على اإلطالق أن تستخدم هذه السلطة اعتباطا دون أي اعتبار

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص404

()2أبقى املرسوم األخري  412-11على هذه األنواع من الرقابة  ،من املادة  111إىل املادة .111
()3ينظر مصطفى مربوكي  ،الرقابة اإلدارية على الصفقات العمومية ( ،مذكرة ماسرت) ،قسم احلقوق  ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية  ،جامعة حممد خيضر  ،بسكرة  ، 4011-4015 ،ص111
()4

ينظر حممود خلف اجلبوري  ،مرجع سابق  ،ص142

()5

ينظر حممد مقبل العنديل  ،مرجع سابق  ،ص50
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للمرفق  ،فيجب عليها عند اختاذ قرارها أن تستند على املتطلبات اجلديدة من أجل حتسني نوعية االنتاج
واملواد وتسيري املرفق العام .
-0

احترام طرق ممااسة تنفيذ العقد

ميكن أن متارس املصلحة املتعاقدة سلطتها يف إجبار املتعاقد باتباع طريقة معينة يف التنفيذ  ،إال أهنا
ملزمة مع ذلك احرتام املعايري  ،أو اإلجراءات املعرتف هبا قانونيا أو تنظيميا .
-0

احترام الطبيعة القانونية للعقد

إذ على املصلحة املتعاقدة يف حالة استخدامها حلقها يف سلطة الرقابة االلتزام باحرتام الطبيعة القانونية
للعقد والذي يعين أهنا ال تستطيع حتت أي ظرف كان أن تعدل  ،أو تبدل يف طبيعة العقد حبجة
سلطتها هذه .
العامة مثال إذ أن اإلدارة تبقى هلا السيادة يف توجيه األعمال  ،إال أهنا
كما هو احلال يف عقود األشغال َّ
ال ميكن أن حتل حمل املتعاقد  ،وهذا ال يعين أن املتعاقد يكون يف هذه احلالة تابعا تبعية كاملة لإلدارة
ألنه ال يستطيع التصرف بشكل وحيد الطرف يف العديد من األمور مثل اختيار العمال  ،واألدوات
الضرورية الالزمة لتنفيذ األعمال  ،ويقتص ر دور اإلدارة على رقابة وتوجيه تنفيذ األعمال ضمن جمال
العقد وال جيوز جتاوز هذا اجملال.
وعلى كل حال فإن سلطة الرقابة متثل عامالً أساسيًا يف احلفاظ على املال العام بكل أصنافها داخلية

أو خارجية  ،وال سيَّما منها رقابة الوصاية اليت تكون مبثابة العني الكاشفة ألي جتاوز ملبدأ مالءمة
الصفقات ألهداف الفعالية واالقتصاد والربامج املسطرة مسبَّ ًقا(.)1
َّ

()1

مادة الصفقات العمومية  ،مرجع سابق  ،ص10
ينظر تياب نادية  ،حماضرات يف َّ
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ابعا  :الموأف الشرعي من سلطة الرأابة
اا
الشريعة جمموعة األسس الثابتة املستقرة املستنبطة من مصادر الفقه اإلسالمي  ،اليت
الرقابة يف َّ
َّ
الشريعة االسالمية  ،مبا حتويه من قواعد تتعلق بالعمل
تستخدم يف مراقبة احلقوق وااللتزامات يف ضوء َّ
وحسن السرية(.)1
الشريعة اإلسالمية اليت مبتغاها
وجتد هذه السلطة أساسها الشرعي يف مفهوم الوظائف عموما يف َّ
تطبيق شرع اهلل من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،يقول ابن تيمية ((مجيع الواليات يف
اإلسالم مقصودها أن يكون الدين كله هلل  ،وأن تكون كلمة اهلل هي العليا  ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل إَّنا
خلق اخللق لذلك وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول واملؤمنون  ،قال اهلل تعاىل
ِ
ِ
﴿وما َخلَ ْق ُ ِ
ِ
﴿وَما أ َْا َسلْنَا ِمن
ََ
نس إَِّل ليَـ ْعبُ ُدو ﴿[ ﴾٥٦الذاريات  ، ] 11وقال تعاىل َ
ت الْج َّن َو ْاإل َ
ك ِمن َّاسول إَِّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َل إِلَـٰهَ إَِّل أَنَا فَا ْعبُ ُدو ِ ﴿ [﴾٩٥األنبياء  ، ] 41وقال تعاىل ﴿
أَـ ْبلِ َ
ُ
ولََق ْد بـعثْـنَا فِي ُك ِّل أ َُّمة َّاس ا ِ
وت ۚ فَ ِم ْنـ ُهم َّم ْن َه َدى اللَّـهُ َوِم ْنـ ُهم َّم ْن
اجتَنِبُوا الطَّاكُ َ
ول أَ ا ْعبُ ُدوا اللَّ َـه َو ْ
َ ََ
ُ
ِ
ِ
َّاللَةُ ۚ فَ ِس ُيروا فِي ْاأل َْا ِ
ين
ت َعلَْي ِه الض َ
ض فَانظُُروا َك ْي َ
َح َّق ْ
ف َكا َ َعاأبَةُ ال ُْم َك ِّذب َ
﴿[﴾٣٦النحل . )2())]51

ويتجلَّى أبرز مظهر هلذه الرقابة يف التطبيق العملي لرسول اهلل كما يف حديث قيس بن طلق أن
()3
ب الي ِ
مام َّي من
ت
َ
املسجد مع رسول اهلل  ، وكان يقول « أَـ ِّر ِ َ
أباه طلق بن علي  ،قال بَنَ ي ُ
سا َ ،وأَ َشد ُك ْم َم ْن ِكباا »(.)4
َح َسنُ ُكم لَهُ َم َ
الطِّي ِن  ،فِإنَّهُ أ ْ

()1

ينظر حممود حممد املعابرة  ،الفساد اإلداري و عالجه يف الشريعة اإلسالمية  ،دار الثقافة  ،األردن  ،ط4011 ،1

 ،ص411

()2

ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى  ،مرجع سابق )11/49( ،

( )3طلق بن علي بن طلق بن عمرو  ،وفد على رسول اهلل من اليمامة  فبيايع وأسلم ن وله أحاديث عنه .
 ينظر ابن األثري  ،مرجع سابق  ،ص188()4

أخرجه أمحد يف مسنده  ،مسند بقية حديث طلق بن علي احلنفي  ،رقم  ، 41180مسند اإلمام أمحد ()112/8
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شك َّ
يبني لنا بناء مرفق عام يتمثَّل يف املسجد  ،والنَّيب  يراقب عمل البناء
وال َّ
أن هذا احلديث ِّ
فرأى أن بعض الصحابة يتقن وجييد العمل أكثر من غريه فأمر بالتخلية بينه وبني هذا املشروع  ،وهذا
العامة وتولية األصلح لرعايتها ،
دليل واضح على سلطة الرقابة املمارسة من قبله  على تشييد املرافق َّ
وضبط مداخيلها وخمروجاهتا  ،أو كما قال ابن تيمية ((يستويف احلساب على العمال وحياسبهم على
املستخرج واملصروف))(.)1
وتتجلى هذه السلطة يف إدارة التفتيش للتأكد من حتقق أهداف سري املرفق العام دون مشكالت أو
عقبات  ،ولو اقتضى ذلك أسلوب العزل كما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قوله " َخري يل
ٍ
اع ًة من َهنا ٍر"(.)2
أَن أَعزَل ُك َّل يَوم َعامالً من أَب َقى ظَال ًما َس َ
غري أنه يقال يف آخر هذه النقطة إن اإلسالم مل يقف عند حد الرقابة اإلدارية ؛ بل تعداها إىل
الرقابة الشعبية أو الرأي العام ضمن باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر( ، )3وال ضري من هذه الرقابة
الصفقات
مادامت مؤطَّرة يف منظومة قانونية كهيئات أو مجعيات شعبية ترفع ما تراه من تالعب يف إجناز َّ
العامة وحفظ املال العام.
العامة إىل السلطات املختصة للتحقق يف األمر  ،ألن األمر يتعلق باملصلحة َّ
َّ
الفرع الثاني :سلطة تعديل العق ـ ـ ـ ـ ــد
متلك املصلحة املتعاقدة بغية احلفاظ على املال العام يف تعاقداهتا اإلدارية تعديل العقد املربم بينها
العامة إجراء تغيري ميس بندا أو أكثر من بنود التعاقد
وبني املتعاقد  ،ويقصد بتعديل العقد يف النظرية َّ

زيادة أو نقصا  ،كما أو كي ًفا  ،دون أن يرتتب على ذلك نقض العقد بال ُكلِّية( ، )4ويف النظرية العقدية
اإلدارية فإن التعديل يعد من أبرز ما مييز سلطات اإلدارة يف عقودها  ،حيث تستطيع التدخل يف أي
وقت ويف أية مرحلة لتعديل شروط العقد وإنقاص أو زيادة التزامات املتعاقد معها وبإرادهتا املنفردة من
()1

ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى  ،مرجع سابق )91/49( ،

()2ينظر علي حممد الصاليب  ،فصل اخلطاب يف سرية عمر بن اخلطاب  ،مكتبة الصحابة  ،الشارقة  ،اإلمارات
العربية  ،ط ، 4004 ، 1ص
()3

ينظر الضحيان عبد الرمحن بن إبراهيم  ،اإلدارة واحلكم يف اإلسالم  ،أهبا  ،السعودية  ،ط ، 1885 ، 5ص151

()4ينظر حممد بوكماش  ،سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي ( ،رسالة دكتورة)
 ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة احلاج خلضر باتنة  ، 4014 ،ص 19
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خالل صب التعديل يف آلية امللحق( ، )1وهذه هي فكرة العقد اإلداري من حيث مرونته يف مقابل مبدأ
الثبات والقوة امللزمة للعقد()2يف املفهوم املدين.
يتسن لفهم كنه هذه السلطة معرفة أساسها وضوابطها كما يلي
وعليه َّ
َّأولا  :األساس القانوني لسلطة التعديل
العامة باعتبارها
اختلف الفقهاء حول األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف تعديل عقود َّ
الصفقات َّ
()3

عقدا إداريًا  ،على النَّحو التَّايل
ً
الرأي األول

-0

يرى بعض الفقهاء أن األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري يستند على أساس
العامة  ،وبالتَّايل تعترب سلطة اإلدارة يف التعديل سلطة أصلية ال ميكن تقييدها مطلقا ،
فكرة السلطة َّ
ألهنا من النظام العام.
الرأي الثاني

-0

يُرجع سلطة التعديل إىل امتياز التنفيذ املباشر الذي متلكه اإلدارة يف مجيع العقود اإلدارية يف سائر
األعم ال األخرى وهذا الرأي على قوته إال أنه حباجة إىل سند آخر لكي يتقلص حجم التعميم بصدد
هذه الفكرة  ،ولكي ال تكون سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري جزء من سلطتها يف الضبط اإلداري
بصورة عامة.
-0

الرأي الثالث
العامة وقابلية هذه املرافق للتغيري .
يرى أن أساس سلطة التعديل نابعة من مبدأ سري املرافق َّ

()1
()2

ينظر حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدارية  ،مرجع سابق  ،ص21

ينظر أمحد عثمان عياد  ،مظاهر السلطة العامة يف العقود اإلدارية  ،دار النهضة  ،القاهرة  ،ص181

()3

ينظر حممد مقبل العنديل  ،مرجع سابق  ،ص51
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-4

الرأي الرابع

العامة
العامة  ،وقابليتها للتغيري حسب تغري احلاجات َّ
يقيم هذه السلطة على مبدأ دوام سري املرافق َّ
 ،والتطورات التكنولوجية  ،وبالتَّايل فإن على اإلدارة اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل تأمني
العامة.
املصلحة َّ
ثانيا  :ضوابط سلطة التعديل
املادة  105من مرسوم  451-10املعدَّل
يعترب امللحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة مثلما نصت َّ
()1
الصفقة  ،وتعد صفقات األشغال
املتمم يكون هدفه زيادة خدمات أو تقليلها أو تعديل بند من بنود َّ
و َّ

العامة املكان األرحب لتجسد هذه السلطة( ، )2كما أنه ال متنح هذه السلطة للمصلحة املتعاقدة إال يف
َّ

ظل احرتام مبادئ املنافسة( ، )3والتقيد جبملة من الضوابط اليت تكون مبثابة قيود على سلطتها يف ممارسة
حقها يف تعديل العقد  ،وتتمثل هذه الضوابط فيمايلي
-0

()4

ضابط الكتابة

بأن ال جتري املصلحة املتعاقدة تعديال لبنود العقد إال ضمن شكلية مفرتضة تتمثل أساسا يف كتابة
الصفقة األصلية مكتوبة فعنصر الكتابة أمر الزم يف حال ممارسة اإلدارة لسلطة
امللحق ؛ إذ طاملا كانت َّ
الصفقة األصلية ووجب أن خيضع ملا ختضع له
التعديل وهذا شرط طبيعي فالتعديل فرع أو جزء من َّ
املادة  105من مرسوم ، 451-10
شكال بتوافر عنصر الكتابة  .وقد عرب املقنِّن على عنصر الكتابة يف َّ
ومن مث يصدر التعديل ضمن قرار إداري مبوجبه تعلن عن نيتها يف تعديل صفقة عمومية .
()1
نص املرسوم األخري  412-11يف املادتني  151و  151على امللحق مع بعض التعديالت الطفيفة اليت أضيفت يف
َّ

هذا املرسوم .
()2ينظر شقطمي سهام  ،النظام القانوين للملحق يف الصفقة العمومية يف اجلزائر ( ،مذكرة ماجستري)  ،كلية احلقوق ،
جامعة باجي خمتار  ،عنابة  ، 4011-4010 ،ص111

()3ينظر مرييام أكرور  ،السعر يف الصفقات العمومية ( ،مذكرة ماجستري)  ،كلية احلقوق  ،جامعة اجلزائر ، 4002 ،
ص81
()4

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص401
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-0

موضوع التعديل

بالصفقة وتوازناهتا وهذا ما أشارت إليه
حيث ينبغي أن ال يؤدي التعديل إىل املساس اجلوهري َّ
املادة  105الفقرة  ، 5فال جيوز جلهة اإلدارة أن تتخذ من سلطة التعديل ذريعة أو مطية لتغيري موضوع
َّ
العقد وإرهاق الطرف املتعاقد معها .
وعليه ال تستطيع اإلدارة أن تعدل أحكام العقد على غري موضوعه  ،وإالَّ ُك نَّا أمام عقد جديد ،
املادة
مكرس مبوجب َّ
للملحق يف حدود آجال تنفيذ َّ
الصفقة  ،وهو شرط َّ
كما أنه جيب أن َّ
يتم اللجوء ُ

. 101

-0

الرأابة على التعديل

الصفقات املعنية  ،وقد حدد املرسوم حاالت تلزم اإلدارة
بأن خيضع امللحق كأصل عام لرقابة جلنة َّ
الصفقات املعنية كما يلي
بتوافرها بإحالة ملف امللحق على جلنة َّ
أ  -عدم تجاوز الملحق لحدود مالية مبينة في المرسوم :
الصفقات مىت ت ضمن
إذ نصت َّ
املادة  101من املرسوم اجلديد أن امللحق ال خيضع لرقابة جلنة َّ
الصفقات اليت هي من اختصاص جلنة
السقف املالية  %40من املبلغ األصلي للصفقة بالنِّسبة إىل َّ
الصفقات اليت هي من
الصفقة األصلية بالنِّسبة إىل َّ
الصفقات التابعة للمصلحة املتعاقدة  ،و %10من َّ
َّ
اختصاص اللجنتني الوطنيتني للصفقات  .وهو ما يعين أن جتاوز هذه القيمة يلزم اإلدارة بعرض ملف
الصفقات املعنية .
امللحق أو مشروعه على جلنة َّ
ب  -عدم الملحق الذي ل ينجم عنه أي أثر مال
الصفقة األصلية أي أثر مايل فتتحرر اإلدارة من إجراء إحالة مشروع
إذا مل ينجم عن تغيري بنود َّ
الصفقات املعنية .
امللحق للجنة َّ
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جـ  -حالة الظروف الستثنائية كير المتوأعة
الصفقة وأثناء مرحلة التنفيذ وقائع وأحداث مل تكن يف احلسبان ساعة التعاقد
قد تظهر بعد إبرام َّ
املادة  101باالختالل
مبا يؤدي وجودها إىل اختالل يف التوازن العقدي اختالال وصفته الفقرة  4من َّ
الصفقة وآجال التنفيذ  .هنا أجاز املقنِّن إبرام ملحق  .وخيضع
املعترب  .وقد يؤثر ذلك على عمر َّ
الصفقات املعنية نظرا لألثر املايل الناتج عن ممارسة سلطة
إلجراءات الرقابة اخلارجية القبلية أي رقابة جلنة َّ
التعديل .
الصفقة :
د  -حالة إأفال ملف َّ
الصفقة بصفة هنائية  .ففي هذه احلالة خيضع
قد يكون الغرض من إعداد امللحق إقفال ملف َّ
الصفقات العمومية املعنية.
امللحق للرقابة اخلارجية املسبقة املتمثلة أساسا يف رقابة جلنة َّ
هـ  -حالة العمليات الجديدة :
الصفقة
الصفقة مجلة ظروف موضوعية تدافع اإلدارة املعنية لضرورة تعديل َّ
قد تربز يف مرحلة تنفيذ َّ
الصفقة األصلية ولكنها مع
مبا يدخل بعني االعتبار أعماال أو خدمات جديدة مل يتم النص عليها يف َّ
الصفقات العمومية لتدرس
ذلك ذات عالقة هبا  .ففي هذه احلالة ال بد من عرض األمر على جلنة َّ
املادة  101من
مشروع امللحق شريطة أن تكون القيمة املالية لألعمال اجلديدة تتجاوز النسب املبينة يف َّ
املرسوم .
وتكمن إشكالية امللحق يف التَّناقض الواقع بني النص التشريعي ومتطلبات الواقع العملي فالنص يؤكد
على أنَّه ال جيوز للمصلحة املتعاقدة إعداد أكثر من ملحق للصفقة  ،وجيب أن يكون داخل األجل
التعاقدي للصفقة خالل مدة إجناز املشروع  ،إال أن التناقض احلاصل هو أنَّه ال ميكن إعداد ملحق
للص فقة إال بعد إكمال املشروع وتعيني األشغال اليت تدرج ضمن امللحق وحتسب كمياهتا  ،وباملقابل ال
َّ
ميكن للمقاولة الشروع يف إجناز االشغال امللحقة إال إذا ت إعداد ملحق ومتَّت املصادقة عليه من طرف
املختصة وكذلك املراقب املايل  ،وبعدها يتم إصدار أمر باخلدمة إىل املقاول للشروع يف إجناز
اللِّجان
َّ
تلك األشغال .
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ولتجاوز هذه املعضلة  ،جند أنَّه يتم التَّضحية باملتعامل املتعاقد الذي يباشر األشغال اإلضافية
الصفقة األصلية – دون أن ميلك أي وثيقة
والتكميلية – واليت قد تكون مبالغها كبرية نسبيًا مقارنة مببلغ َّ

رمسية تسمح له بفوترة مبالغ تلك األشغال  ،وبعد انتهاء املشروع تبدأ عملية إعداد امللحق من طرف

ليتم يف النهاية
ليمر على العديد من املصاحل واهليئات الرقابية َّ ،
املتعامل املكلف بالدراسة واملتابعة َّ ،
املصادقة عليه ومنح أمر شكلي للمقاولة باالنطالق يف أشغال امللحق (أمر باخلدمة) .
هامة
أشهرا عديدة – ورمبا سنوات – مما حيرم املقاولة من مبالغ َّ
كل هذه اخلطوات واملراحل قد تستغرق ً

لفرتة زمنية طويلة وهو ما يؤثِّر على توازهنا املايل.

وتعقيدا هو َّ
يؤدي ضمنيًا لتأخر االستالم
وما يزيد األمر سوءًا
أن التَّأخر يف املصادقة على امللحق ِّ
ً
املؤقت للمشروع رغم انتهاء أشغاله كلِّها  ،وبالتَّبعية لتأخر االستالم النهائي للمشروع والذي يكون عاد ًة
بعد سنة واحدة من تاريخ االستالم املؤقت(.)1

وعليه فإن سلطة التعديل برغم خطورهتا وبرغم ما عيبت به من كوهنا سلطة مبالغ فيها وزائفة وال
أساس هلا

()2

 ،بالرغم من ذلك كله فإهنا تبقى حقا أصيال للمصلحة املتعاقدة تلزم به املتعاقد معها ولو

كرها  ،وذلك ملا تقتضيه متطلبات الصاحل العام(.)3
ثالث ـاا  :الموأف الشرعي من تعديل العقد
الصفقة
ملا كان امللحق كما سبق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة يتم مبقتضاه تنقيح أو إمتام بعض بنود َّ
الصفقات العمومية  ،ويدخل ضمن سلطة املصلحة املتعاقدة
األصلية كما أفادته َّ
املادة  105من تنظيم َّ
املادة  104من ذات املرسوم  ،بغية زيادة اخلدمات أو تقليلها  ،أو تعديل
يف إمكانية تعديل العقد بنص َّ
بنود العقد .

()1ينظر حططاش عبد احلكيم  ،املرجع السابق
()2

ينظر إبراهيم طه الفياض  ،العقود اإلدارية  ،مكتبة الفالح  ،الكويت  ،ط ، 1891 ، 1ص191

()3

ينظر طعيمة اجلرف  ،القانون اإلداري  ،مكتبة القاهرة احلديثة  ،القاهرة  ، 1820 ،ص151
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فلعل الباب األقرب لفهم هذه املسألة من الناحية الشرعية تنتظمه قاعدتان
ملا كان ذلك كذلك َّ ،
فقهيتان كالتَّايل
 -1أاعدة " الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثا ؟"(.)1
وجاء يف شرحها أن ما جتدد بعد ابرام العقد من تطوع بزيادة يف الثمن أو املثمون من أحد العاقدين
 ،أو إضافة شرط أو زيادة عمل أو غري ذلك هل يعد جزءا من العقد وكأنه وقع مصاحبا له تسري عليه
أحكامه أو يعد شيئا حادثا مستقال بنفسه ال صلة له بالعقد ويعطى حكم نفسه وال تأثري له على العقد
حىت لو كان شرطا مؤثرا بالعقد يف الفساد ؟

()2

مث ذكروا من تطبيقات هذه القاعدة كمن اشرتى مخسني قنطارا قمحا شراء سلم مؤجال إىل ستة
شهور فعجلها له البائع بعد ثالثة شهور وزاده مخسني أخرى جاز بناء على أن امللحقات بالعقود تعد
كجزء منه  ،وكأهنا وقعت يف العقد مصاحبة له  ،وال جيوز بناء على أهنا إنشاء ثان  ،ألهنا تكون هدية
مديان من أكل املال بالباطل واجلواز مذهب املدونة  ،ألن هتمة كوهنا هدية مديان ارتفعت بكثرة الزيادة
 ،وهي الضعف يف املثال السابق  ،فإن قويت التهمة منعت(.)3
املادة 105
وعلى هذا األساس تكيَّف ملحقات العقد بتبعيتها للعقد األصلي مثلما نعتها املقنِّن يف َّ

من مرسوم  451-10باعتبارها وثائق تعاقدية تابع للصفقة  ،غري أن هذه امللحقات كان ينبغي أن ال
الصفقة سليمة وسديدة وتتميز بكثري من االستشراف الدقيق
يلجأ إليها مادامت الدراسات املوطئة لعقد َّ
 ،وال سيما أن هذه امللحقات قد تكون يف بعض األحيان ذريعة ألكل املال العام بغري وجه حق  ،وهو
جدا .
ما يلزم املقنِّن اجلزائري إعادة النظر يف موضوع امللحق وال يلجأ إليه إال يف حاالت نادرة وضرورية ً

( )1صادق بن عبد الرمحن الغرياين تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية  ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية و إحياء
الرتاث  ،اإلمارات  ،ط ، 4004 ،1ص119
()2
ينظر صادق بن عبد الرمحن الغرياين  ،املرجع السابق  ،ص119
()3

ينظر صادق بن عبد الرمحن الغرياين  ،املرجع السابق  ،ص119
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 -0أاعدة " َّ
تحمل لدفع ضرا عام "
الضرا الخاص يُ َّ

()1

العامة تكون ألصق
ف سائر أبواب العقود  ،غري أهنا يف العقود املتعلقة باملصلحة َّ
وهي قاعدة تكتن ُ
فردا
هلذا االعتبار  ،فعند تعارض ضررين يرتكب الضرر اخلاص وال يرتكب الضرر العام ؛ ألن األول ميس ً

ضررا وقع بأحد املتعاقدين حتَّم
فقط أو حالة بعينها  ،بينما الثاين ميس كيان اجلميع  ،وهنا جند بأن ً
تعديل بعض بنود العقد  ،وميكن أن يستدل هلا يف الفقه اإلسالمي مبا حصل يف صلح احلديبية  ،حني
وقع عقد الصلح يف البداية مث عدلت بنوده بعد ذلك .
المطلب الثاني :السلط ـ ـات العقابيـ ـ ـ ـة
املبدأ املستقر عليه يف الفقه والقضاء أن لإلدارة سلطة توقيع مجلة من العقوبات أو اجلزاءات
بنفسها على املتعاقد معها عند إخالله بالتزاماته التعاقدية .
وحق اإلدارة يف تنفيذ قراراهتا بنفسها تنفيذا جربيا دون االلتجاء إىل القضاء يطلق عليه الفقه والقضاء
بامتياز التنفيذ املباشر(. )2
وتتمثل هاته السلطة يف عقوبتني مهمتني متلكهما املصلحة املتعاقدة ضد املتعامل املتعاقد  ،إما أن
تفرض عليه جزاءات مالية  ،أو تفرض عليه إهناء التعاقد  ،على الشكل املبني يف النقطتني التَّاليتني
الفرع األول  :سلطة توأيع الجزاءات
تتجلى اجلزاءات اليت بيد اإلدارة على النَّحو التَّايل
َّأولا  :األساس القانوني لسلطة توأيع الجزاءات
املقصر سلطة الزب ة هلا لضمان تنفيذ العقد
فرض اجلزاءات من قبل املصلحة املتعاقدة على املتعاقد ِّ
ُ

املادة ، 08
العامة  ،وهذا ما أفادته َّ
املتَّصل بسري املرفق العام وضمان استمراره وانتظامه حتقيقا للمصلحة َّ
()1

البورنو  ،مرجع سابق – .)411/2( ،ينظر أيضا علي حيدر  ،مرجع سابق )10/1( ،

()2ينظر بالوي ياسني بالوي  ،اجلزاءات الضاغطة يف العقد اإلداري  ،دار الكتب القانونية  ،القاهرة ، 4011 ،
ص11
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املتمم( ، )1غري أن أساس هذه السلطة ولكن اخلالف يف الفقه
و َّ
املادة  14من مرسوم  514-10املعدَّل و َّ
يدور حول األساس القانوين هلذه السلطة  ،فذهب البعض إىل أن األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف
العامة اليت تتمتع هبا املصلحة املتعاقد  ،يف حني اعترب
توقيع اجلزاء بنفسها يكمن يف امتياز السلطة َّ
البعض فكرة املرفق العام تعد أساسا صاحلا لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات  ،ولعل هذا الرأي األخري
العامة  ،يستلزم أن تكون لإلدارة سلطة
أرجح  ،ألن مبدأ السري املنتظم واملطرد الذي حيكم نشاط املرافق َّ
فرض جزاءات على املتعاقد معها عند إخالله بتنفيذ التزاماته التعاقدية  ،كوهنا هي املسؤولية عن ضمان
العامة  ،وأن تقصري املتعاقد يف تنفيذ شروط العقد من شأنه اإلخالل مببدأ دوام سري
حسن سري املرافق َّ

العامة بانتظام واطراد( ، )2من هنا كان هذا التشدد يف فرض هذه اجلزاءات  ،مث لكون اإلجراءات
املرافق َّ
املوجودة يف القانون اخلاص كالتنفيذ العيين مع التعويض ال تكفي للحيلولة دون إخالل املتعاقد فرض

العامة(.)3
لإلدارة هذا احلق حتقيقا للمصلحة َّ
ثانياا  :أنواع الجـ ـ ـزاءات
َّ
تتعد د اجلزاءات اليت ميكن للمصلحة املتعاقدة توقيعها على املتعاقد معها  ،فبعضها توقع والعقد
مستمر وال يكون من أثرها إهناؤه كاجلزاءات املالية واجلزاءات الضاغطة  ،والبعض اآلخر من اجلزاءات
تنتهي هبا الرابطة العقدية وهي اجلزاءات الفاسخة  .فضال عن اجلزاءات اجلنائية اليت ميكن لإلدارة توقيعها
على املتعاقد .
على أننا يف هذه النقطة نشري فقط إىل اجلزاءات املالية والضاغطة  ،مفسحني اجملال إىل النَّوعني
العامة ومنازعاهتا
اآلخرين يف احلديث عن هناية عقود َّ
الصفقات َّ

()1
نص املرسوم األخري  412-11يف املادة  112على العقوبات املالية مع بعض التعديالت الطفيفة اليت أضيفت يف
َّ

هذا املرسوم .
()2ينظر بالوي ياسني بالوي  ،املرجع السابق  ،ص11
()3

ينظر مازن ليلو  ،دور الشروط االستثنائية يف متييز العقد اإلداري  ،دار املطبوعات اجلامعية  ،االسكندرية 4004 ،

 ،ص80
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الجزاءات المالية

وهي عبارة عن مبلغ مالية حبتة تفرضها اإلدارة كعقوبة على املتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته

()1

وهي هتدف إىل تغطية الضرر احلقيقي الذي حلق اإلدارة بسبب خطأ املتعاقد معها أثناء تنفيذه للعقد
اإلداري( ، )2يتم النص عليها يف العقد إذا تأخر املتعاقد مع االدارة يف التنفيذ أو إذا أخل بالتزام عليها
تأصيالً لالجتاه الذي يرى أن العقوبة املالية عبارة عن جزاء مايل وليس تعويضا جزافيا(.)3
أ – مضمو الجزاءات المالية
املتمم  ،وضمانات
مسَّاها املقنِّن عقوبات مالية كما يف َّ
املادة  8من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املادة  41من ذات املرسوم يف العقوبات املالية املسلطة على املتعهد األجنيب واليت قد تصل
مالية كما يف َّ
الصفقة واليت من ضمنها بيان نسب
الصفقة  ،كما نص يف َّ
املادة  14على بيانات َّ
إىل  %40من مبلغ َّ
العقوبات املالية وكيفيات وشروط تطبيقها  ،أو اإلعفاء منها.
ب – أنواع الجزاءات المالية
وقد تعارف الفقه على نوعني من هذه العقوبات ؛ تتمثل األوىل يف غرامة التأخري  ،والثانية يف
مصادرة كفالة حسن التنفيذ على الشكل التَّايل
 الغرامـ ـ ــة التأخيريـ ــة
تدخل غرامة التأخري ضمن اجلزاءات املالية اليت متلك االدارة توقيعها على املتعاقد إذا ما تأخر يف
تنفيذ التزاماته  ،ذلك أن تعبري " الغرامة " حيوي يف مدلوله اللغوي( )4والقانوين فكرة اجلزاء املايل  ،هبدف
()1

ينظر جممع اللغة العربية  ،معجم القانون  ،مرجع سابق  ،ص 111

()2ينظر فارس علي جانكري ،سلطة اإلدارة املتعاقدة يف حال التنفيذ املعيب للعقد اإلداري ،منشورات احلليب احلقوقية
 ،بريوت لبنان  ،ط ، 4011 ،1ص111
()3ينظر منصور إبراهيم العتوم  ،النظام القانوين لغرامة التأخري يف العقود اإلدارية  ،جملة الشريعة والقانون  ،كلية القانون
 ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،عدد  ، 15يناير  ، 4015 ،ص 515
( )4غرامة يف اللغة اخلسارة  ،وهي ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا .
 ينظر جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص111224

اجملازاة على التأخري يف التنفيذ  ،أو املبالغ املالية اليت تقدرها اإلدارة مقدما وتنص على توقيعها مىت أخل
املتعاقد بالتأخري(. )1
املادة  41بناء على
العامة يف َّ
وحتسب الغرامة التأخريية حسبما يوضحه دفرت الشروط اإلدارية َّ
املعادلة التَّالية
حيث

غ = م × 10(/ن)
غ الغرامة اليومية اليت ستطبق بالدينار اجلزائري
الصفقة بالدينار اجلزائري
م مبلغ َّ
ن مدة اإلجناز حمسوبة باليوم

مث يستخرج املبلغ املتكتل لغرامات التأخري من املبلغ املدفوع لكل فاتورة شهرية وال يشكل املبلغ
الصفقة وملحقاته.
املتكتل لغرامات التأخري يف أي حال أن يتجاوز  % 10من مبلغ َّ
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النَّوع من العقوبات تكون تلقائية  ،أي تباشرها املصلحة املتعاقدة دون
احلاجة إىل ترخيص من أي جهة أخرى  ،وما على املتعاقد إال التنفيذ وال حيق له االمتناع عن التنفيذ
حبجة عدم تنفيذ اإلدارة اللتزاماهتا  ،ألن هذا أحد امتيازات اإلدارة  ،وال حتتاج يف تطبيقه حلُكم قضائي

تضرر من قرار اإلدارة  ،اللجوء إىل القضاء ليُثبت
للم ِّ
 ،بيد أنه خيضع إىل رقابة القاضي اإلداري  ،إذ حيق ُ
أن التأخر أو عدم التنفيذ جائر أو حدث نتيجة خطأ من املصلحة املتعاقدة  ،ويطلب توقيف تنفيذ هذا
القرار أو إلغاءه  ،ويضاف إىل ذلك أن التنفيذ املايل لعقوبات التأخري يكون يف إطار التَّسوية على

حساب الرصيد املؤقت(. )2
على أن املقنِّن اجلزائري وإن أجاز فرض هذا النَّوع من العقوبات املالية  ،إال أنه قيده بقيدين
أساسيني
()1ينظر مدحت أمحد حممد يوسف غنامي  ،النظام القانوين لغرامة التأخري يف العقود اإلدارية  ،دار النهضة  ،القاهرة ،
 ، 4010ص40
()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص510
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 القيد األول  :حالة إخالل المتعاأد بميعاد التنفيذالصفقة ويف حسبانه موعد تنفيذها وإجنازها  ،وقد ألزم نفسه
املفروض يف املتعاقد أنه أقبل على َّ
بزمن اإلجناز يف عرضه الذي قدمه للمصلحة  ،فإذا ما أخل هبذا الشرط فرضت عليه غرامة مالية  ،سواء
كان هذا اإلخالل ناجتا عن عمد أو خطأ أو إهال  ،فالغاية ليس حتقيق إيراد مايل أو التعويض عن
أضرار حلقت باإلدارة املتعاقدة  ،بقدر ما هو حث للمتعاقد وإجباره على احرتام مدد التنفيذ  ،بالنظر
ألهيتها يف تأسيس املرفق العام وتسيريه وتقدميه للخدمات املنوط به(.)1
 القيد الثاني  :حالة عدم مطابقة اإلنجاز للعقدهنا يفرتض أن املتعاقد مع اإلدارة أخل بالشروط املتفق عليها وكيفيات التنفيذ  .فخرج عن
االلتزامات اليت تعهد هبا  ،فالوضع الطبيعي أيضا يف هذه احلالة هو خضوعه جلزاء مايل  ،ذلك أن
املتعا قد التزم بالتنفيذ طبقا للمواصفات املتفق عليها فإذا ما أخل هبذا االلتزام  ،فالوضع الطبيعي أن
خيضع جلزاء تسلطه اإلدارة عليه دون حاجة للجوئها إىل القضاء  ،وهذا أحد مظاهر ممارسة السلطة
العامة(. )2
َّ
 مصاداة كفالة حسن التنفيذ
ودع لدى اجلهة اإلدارية املتعاقدة تتوقَّى به آثار األخطاء اليت
واملقصود هبذه الكفالة مبلغ من املال يُ َ

يرتكبها املتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد  ،ويضمن هلا قدرته على مواجهة املسؤوليات الناجتة عن
تقصريه(. )3
العامة وهي من العقد اإلداري تقرتب من العقد
وعليه فإن اجلزاءات املالية يف عقود َّ
الصفقات َّ
املدين يف املبدأ الذي حيكمه وهو" العقد شريعة املتعاقدين "  ،ومن هنا يتأكد املصدر االتفاقي للجزاء

()1

ينظر مدحت أمحد حممد يوسف غنامي  ،مرجع سابق  ،ص41

()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص411

()3

ينظر حممد مقبل العنديل  ،مرجع سابق  ،ص14
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املايل  ،حيث يلتزم طرفا العقد اإلداري  ،بتلك األحكام الواردة يف العقد  ،فال ميلك أي منهما التحلل
منها(.)1
املتمم أن حترص املصلحة املتعاقدة يف كل
وقد جاء يف َّ
املادة  51من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املادة 11
احلاالت على إجياد الضمانات الضرورية سواء من الناحية املالية أو التقنية أو التجارية  ،ويف َّ

من نفس املرسوم أن تستعلم املصلحة املتعاقدة بكل الوسائل القانونية عن املتعامل سواء لدى مصاحل
مت عاقدة أخرى سبق هلا التعاقد مع املتعامل املختار  ،أو عن طريق املرافق العمومية املعنية  ،أو البنوك أو
حىت التمثيليات اجلزائرية يف اخلارج .
جـ  -اإلعفاء من الجزاءات المالية
الصفقة على حاالت اإلعفاء
نصت َّ
املادة  14من مرسوم  451-10أنه ميكن النص يف بنود َّ
من العقوبات املالية .
على أن هذا اإلعفاء املايل وإن أجازه املقنِّن فإن القواعد األصولية واملبادئ النظرية والتطبيقية
العامة وأجهزهتا اإلدارية املتعاقدة ويف جمال العقد اإلداري
والواقعية واألعراف اإلدارية تقضي بأن اإلدارة َّ
بالذات ال تستطيع أن تربئ الطرف اآلخر املتعاقد معها سواء كان شخصا أو أشخاصا معنويني  ،بل
على العكس من ذلك متاما  ،إذ إن هذا الطرف املتعاقد إذا تقاعس أو قصر أو أهل يف تنفيذ التزاماته
العامة وأجهزهتا اإلدارية املتعاقدة معه توقع عليه عدة جزاءات مالية باهظة
التعاقدية فإن تلك اإلدارة َّ

وشديدة الوطأة(. )2
-0

الجزاءات كير المالية
وهي جزاءات ذات طبيعة غري مالية متلك املصلحة املتعاقدة توقيعها على املتعاقد معها يف حالة

إخالله بالتزاماته إخالال جسيما  ،ويسمى هذا النَّوع من اجلزاءات وسائل ضغط أو إجراءات قهرية أو

()1

ينظر مدحت أمحد حممد يوسف غنامي  ،مرجع سابق  ،ص44

()2

ينظر بشار مجيل عبد اهلادي  ،العقد اإلداري  ،مرجع سابق  ،ص11
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العامة يقتضي
جزاءات ضاغطة يربرها أن عقود َّ
العامة جيب أن تنفذ بدقة ألن سري املرافق َّ
الصفقات َّ

ذلك( ، )1وتتمثل رأسا هذه اجلزاءات اليت تفرض على املتعامل املقصر يف
أ  -سحب العمل من المتعاأد والتنفيذ على حسابه

وهذا جزاء مبقتضاه حتل اإلدارة املتعاقدة بنفسها أو عن طريق شخص آخر حمل املتعاقد املقصر
يف تنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك لكفالة تنفيذ األعمال حلساب املتعاقد وحتت مسؤوليته  ،وهذا بعد
استيفاء مجلة من اإلجراءات وتوافر مجلة من الشروط(.)2
العامة إذ يسحب العمل من املقاول ويسند إىل شخص آخر
ويكون هذا باألساس يف عقد األشغال َّ
 ،أو يسري مباشرة من طرف اإلدارة على حساب املتعاقد  ،وهذا بند أساس يأيت بالدرجة األوىل يف
الصفقة.
رسالة العرض اليت يتقدم هبا املتعاقد يف بداية طريق َّ
ومن املسلم به يف الفقه الفرنسي أن يشمل قرار اإلدارة بسحب العمل من املقاول املقصر أعمال
املقاولة بشكل كلي  ،أما مشول قرار السحب جلزء معني من األعمال دون باقي أجزاء املقاولة  ،فقد
اختلف الفقهاء بني منكر ومؤيد ؛ فقد أنكر جانب من الفقه الفرنسي حق اإلدارة بسحب العمل من
املقاول بصورة جزئية  ،ألن ذلك يؤدي إىل قلب اقتصاديات العقد  ،فقد تكون األعمال اليت يشملها
قرار السحب هي األكثر ميزة من ناحية األمثان  ،فحينئذ يكون مثة عبء ثقيل أن تقوم اإلدارة باحللول
جزئيا بالنِّسبة لألجزاء اليت جتلب رحبا وأن ترتك للمقاول األجزاء األخرى من املقاولة اليت تعرضه خلسائر
حتمية .
وذهب جانب من الفقه الفرنسي إىل القول بأن سحب العمل من املقاول بصورة جزئية يعترب نتيجة
لطبيعة حق اإلدارة ذاهتا يف اإلجراءات الضاغطة إذ أن مدى هذه السلطة يتحدد باحتياجات املرفق

()1

ينظر بالوي ياسني بالوي  ،مرجع سابق  ،ص25

()2

ينظر بالوي ياسني بالوي  ،املرجع السابق  ،ص111
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العام

()1

 ،وذهبت بعض التشريعات إىل حصر حاالت السحب مما يسهل رقابة القضاء على أعمال

اإلدارة  ،ويكون له سلطة التقدير يف مدى مالءمة السحب لألخطاء املنسوبة للمقاول من عدمها

()2

ب – الشراء على حساب المواد
أخل بتنفيذ
وهو من اجلزاءات َّ
الضاغطة اليت تلجأُ إليها املصلحة املتعاقدة يف عقد اقتناء اللَّوازم  ،إذا َّ
الكميات املتعاقد عليها يف املواعيد احملددة ،
كل أو بعض ِّ
التزاماته التَّعاقدية  ،فإذا عجز ِّ
املورد عن توريد ِّ

أو قام بالتَّوريد على خالف املواصفات والشروط املتَّفق عليها  ،فإنَّه جيوز لإلدارة أن تقوم بتنفيذ العقد
على حسابه وحتت مسؤوليته وذلك هبدف سري املرفق العام بانتظام واضطراد وعدم تعريض املصلحة
العامة للضرر(. )3
َّ
وهكذا هبذه اجلزاءات الضاغطة ملكت اإلدارة -عندما تنفيذها لصفقة عمومية -وسائل التنفيذ
العيين فإن مل يقم املتعامل املتعاقد بالوفاء مبا تعهد به  ،حتركت جهة اإلدارة املعنية وجلأت ألسلوب
الضغط على املتعاقد معها وجربه على التقيد بالتزاماته  ،غري أن هذه السلطة وبالنظر خلطورهتا وآثارها ،
فإن اإلدارة ال تلجأ إليها إال يف حاالت اإلخالل اجلسيم باألحكام التعاقدية وبكيفية تنفيذ موضوع
الصفقة وعادة ما توجه اإلدارة قبل ممارستها هلذه السلطة أعذارا ينشر يف الصحف لتنذر به الطرف
َّ
املخل ومتارس بعد إصداره اإلجراءات القانونية الالزمة يف هذه احلالة(. )4

()1

ينظر بالوي ياسني بالوي  ،مرجع سابق  ،ص119

()2

ينظر مازن راضي ليلو  ،مرجع سابق  ،ص100

()3

ينظر بالوي ياسني بالوي  ،مرجع سابق  ،ص195

()4

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص411
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ثالثا  :الموأف الشرعي من سلطة توأيع الج ـزاءات
الشريعة أحيانا عقوبة معينة على من ترك مأمورا به أو فعل منهيا عنه( )1كل ذلك إلصالحه
تفرض َّ
وتقوميه  ،ولسنا هنا بصدد التشريع العقايب يف اإلسالم عموما  ،إَّنا املقصود هبذه اجلزئية عقوبة إدارية
تفرض على املقصرين يف التعاقد معها  ،من توقيع جزاءات عليهم على النَّحو التَّايل
 -0الغرامة التأخيرية
تعريف الغرامة التأخيرية

أ-

يرى البعض أن الغرامة التأخريية ختتلف عن الشرط اجلزائي يف أمور عدة ؛ منها أن طبيعة الغرامة التأخريية
عقوبة تفرضها اإلدارة  ،بينما الشرط اجلزائي طبيعته تعويضية  ،مث إن الغرامة التأخريية تستحق ولو مل يقع
ضرر شريطة وقوع اإلجناز غري مطابق ملا ت االتفاق عليه  ،أو أخل املتعاقد باملواعيد املتفق عليها  ،أما
الشرط اجلزائي فال يكون إال حال وقوع الضرر( ،)2بيد أنه باعتبار ما أورده املقنِّن اجلزائري من حتمية
املتمم  ،وكذا
الصفقة على العقوبة املالية كما يف َّ
نص بنود َّ
املادة  14من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
ضرورة احتواء دفرت الشروط عقوبات مالية  ،فبالنظر إىل ذلك ميكن أن يقال أنه ال فرق بني الشرط
العامة .
اجلزائي والغرامة التأخريية يف التسمية ويف ما يتعلق بعقود َّ
الصفقات َّ
ب-

حكم الغرامة التأخيرية

انقسم الرأي الفقهي يف الغرامة التأخريية إىل أقسام ثالثة هي
 القسم األول  :الجواز مطلقا

()1

ينظر فتحي الدريين  ،مرجع سابق )109/1( ،

()2ينظر حممد بن عبد العزيز بن سعد اليمين  ،الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة  ،دار كنوز اشبيليا  ،اململكة
العربية السعودية  ،ط ، 4001 ، 1ص511
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مييل أصحاب هذا الرأي

()1

إىل جواز فرض غرامة تأخريية يف العقود عامة إذا مل ينفذ املتعاقد ما

التزم به أو تأخر يف تنفيذه( .)2واستدلوا جبملة من األدلة ملخصها مايلي
األول  :عمومات القرآن الكرمي  ،كقوله تعاىل ﴿ يا أَيـها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
َّ
ود ۚ
الدليل َّ
َ َ
ُ
َ َ ْ

ضوا ْاألَيما َ بـع َد تَـوكِ ِ
ِ ِ
يد َها
اهدت ْم َوَل تَن ُق ُ
﴿[ ﴾٨املائدة  ،]1وقوله تعاىل ﴿ َوأ َْوفُوا بِ َع ْهد اللَّـه إِذَا َع َ
َْ َْ ْ
َوأَ ْد َج َعلْتُ ُم اللَّ َـه َعلَْي ُك ْم َك ِف ايال ۚ إِ َّ اللَّ َـه يَـ ْعلَ ُم َما تَـ ْف َعلُو َ ﴾ [ النحل  ، ]81وقوله تعاىل ﴿ َوأ َْوفُوا

ول ﴾ [ اإلسراء  ، ]51ويف هذه اآليات وغريها ما يدل على وجوب
بِال َْع ْه ِد ۚ إِ َّ ال َْع ْه َد َكا َ َم ْسئُ ا
احرتام كل العهود والعقود ؛ إذ األصل يف العقود والشروط اإلباحة.
واملالحظ أن هذا االستدالل قاصر ألن اآليات يف جمرد الوفاء بالعقود والعهود وسكتت عن جزاء
اإلخالل بالعهد إال ما كان من أمر اآلخرة  ،وأكثر من ذلك أهنا مل تنص البتة على فرض عقوبة مالية
على املخل بعهده أو عقده  ،فتبقى اآليات على إطالقها.

ِ
ِِ
َّ
ْحا
ين إِل ُ
صل ا
الدليل الثَّاني  :ما ورد يف احلديث الشريف  ،قال  « الصل ُ
ْح َجائ ٌز بَـ ْي َن ال ُْم ْسلم َ
ِ
أَح َّل حراما أَوح َّرم حاللا و ِ
َح َّل َح َر ااما » (.)3
الم ْسل ُمو َ َعلَى ُش ُروط ِه ْم إِلَّ َش ْرطاا َح َّرَم َحاللا أ َْو أ َ
َ ََ ا ْ َ َ َ َ ُ
وقد أفاد هذا احلديث أن املسلمني ملتزمون بشروطهم والوفاء مبقتضاه  ،كما َّ
دل احلديث على صحة
مجيع الشروط اليت يربمها املتعاقدان وال يستثن منها إال ما حرم حالال  ،أو أحل حراما(. )4

( )1ممن قال هبذا الرأي جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم  )14/5(108سنة 1141ه
()2

ينظر حممد بن عبد العزيز بن سعد اليمين  ،املرجع السابق  ،ص 450

()3

سبق خترجيه يف هذا البحث  ،ص115

 وينظر أيضا املباركفوري  ،حممد بن عبد الرمحن  ،حتفة األحوذي بشرح الرتمذي  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  ،ط)911/1( ، 1889 ، 1

()4ينظر علي حممد علي قاسم  ،عقود التوريد يف الفقه اإلسالمي  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلسكندرية ،
 ، 4001ص 111
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َّ
حممد بن سريين قال " إذا قال الرجل ل َكريِّه أرحل ركابك  ،فإن مل
الدليل الثَّالث  :ما ُروي عن َّ
يرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم خيرج  ،فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غري
مكره فهو عليه".
وحاصل قول القاضي شريح يف هذه املسألة أنه ألزم املشرتط مبا اشرتطه على نفسه من غري جرب أو
إكراه(َّ ، )1
فدل هذا األثر على جواز الغرامة التأخريية.
َّ
العامة يشبه
الرابع  :القياس على العربون  ،فشرط غرامة التأخري وال سيَّما هنا يف عقد َّ
الصفقة َّ
الدليل َّ
العربون من ناحية أن كال منهما يتضمن التزام أحد املتعاقدين بدفع مقدار من املال جزاء على تقصريه
وإخالله بالتزامه  ،وأيضا لتخويف املتعاقد من مغبة إخالله بااللتزام ألن ذلك سيعرضه خلسارة العربون ،
وما دامت غرامة التأخري تقاس على العربون فإهنا تأخذ حكمه(. )2
َّ
الشريعة تشهد للغرامة التأخريية باجلواز  ،وأبرز قاعدة يستدل هبا يف هذا
الدليل الخامس  :قواعد َّ
العامة تنزل منزلة الضرورة اخلاصة يف حق آحاد الناس"
الصدد قاعدة "احلاجة َّ

()3

 ،واحلاجة إذا كثر

احتياج الناس هلا استدل هبا على جتويز املمنوع لريتفع احلرج والضيق عنهم(.)4

العامة ألهنا
لعل عقود َّ
العامة حني تفرض فيها الغرامات التأخريية هي من باب احلاجة َّ
الصفقات َّ
و َّ
العامة
تشمل مجيع املتعاقدين مع اإلدارة  ،وألن عقود َّ
العامة  ،وهذه من َّ
الصفقات مناطها على املرافق َّ
العامة  ،اليت
وليست من اخلاصة  ،والقول بتجويز الغرامة التأخريية فيها يتفق مع فقه َّ
الشريعة ومقاصدها َّ
الضرر عن الناس .
جاءت برفع َّ
هذه بعض استدالالت الفريق األول الذي يرى جواز فرض غرامات تأخريية يف العقود عموما  ،وال
العامة من هذا ال َقبيل .
شك أن عقود َّ
الصفقات َّ

()1

ابن حجر العسقالين  ،مرجع سابق )511/1( ،

()2

ينظر حممد مخيس العجيمي  ،مرجع سابق  ،ص 499

()3

الزركشي  ،مرجع سابق  ،ص422

()4

ينظر عطية عدالن  ،مرجع سابق  ،ص18
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 القسم الثاني  :عدم الجواز مطلقا
وحاصل قول هذا القسم( )1أن أنكروا ومنعوا التعويض جملرد التأخر يف الزمن ،ومن مجلة ما استدلوا به
ما يلي
ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم لَ تَظ ِْل ُمو َ َولَ تُظْلَ ُمو َ ﴾
األول استدلوا بقوله َّ
الدَّليل َّ
عز َّ
وجل ﴿ َوإ تُـ ْبتُ ْم فَـلَ ُك ْم ُاءُ ُ
[البقرة . ]428
ونوقش َّ
عما فاهتم  ،وكذلك يف باب العقوبة املالية .
قر للدَّائنني تعويضا َّ
بأن اهلل أبطل الربا ومل يُ َّ
َّ
ض َم ْن َ ،ول
الدليل الثَّاني  :أنَّه  « ل يَ ِح ٌّل َسلَ ٌ
ف َوبَـ ْي ٌع َ ،ول َش ْرطَا ِ فِي بَـ ْيع َ ،ول ِابْ ُح َما لَ ْم ت ْ
س ِع ْن َد َك »(.)2
بَـ ْي ُع َما لَْي َ
تأولوا احلديث السابق .
وتأولُوه مثلما َّ
َّ
ال ِاجال ي ْشت ِرطُو َ ُشروطاا لَي ِ ِ ِ َّ ِ ِ
َّ
س
الدليل الثَّالث  :قوله َ « ما بَ ُ َ َ َ
س في كتَاب الله م ْن َش ْرط َ ،ما لَْي َ
ُ ْ َ
اب اللَّ ِه َع َّز وج َّل فَـهو ب ِ
فِي كِتَ ِ
اط ٌل »(.)3
َ َ َُ َ
ونوقش بأن معن كتاب اهلل حكم اهلل وشرعه بأن يكون الشرط ينايف قواعد ومقاصد الشريعة
وأحكامها(.)4

( )1ممن قال هبذا الرأي
 ينظر السنهوري عبد الرزاق  ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي  ،املكتبة السلفية  ،املدينة املنورة  ،ط1812 ، 5)191/1( ،
 ينظر علي اخلفيف  ،الضمان يف الفقه اإلسالمي  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ، 4000 ،ص12()2

سبق خترجيه يف هذا البحث  ،ص101

()3

سبق خترجيه يف هذا البحث  ،ص111

()4

علي حممد قاسم  ،مرجع سابق  ،ص148
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الرابع  :قوله  « لَي الو ِ
َّ
ضهُ َوع ُقوبَـتَهُ »(.)1
الدليل َّ
اجد يُحل ِع ْر َ
َ
ونوقش بأن احلديث أخرب حبل عرضه أي بشكايته  ،وعقوبته أي حببسه تعز ًيرا  ،ومل ينص احلديث على

العقوبة باملال .

َّ
شرط »(.)2
الدليل الخامس  :هنيُه َ « ع ْن بَيع َو ْ
ونوقش هذا احلديث بأنه ضعيف  ،قال ابن حجر ((وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده
مقال وهو قابل للتأويل))

()3

 ،وحىت على فرض صحته فإهنم تأولوه بأنه حممول على الشرط املنايف

ملقتضيات العقد(. )4
 القسم الثالث  :التفصيل في المسألة الجواز وعدمه بحسب صواة المسألة
فإن كانت غرامة التأخري لعدم التنفيذ فهي جائزة  ،وتأخذ حكم العربون  ،وإن كانت غرامة التأخري
ألجل التأخري يف التنفيذ فإهنا غري جائزة  ،ألهنا يف حكم ربا النسيئة(.)5
وميكن أن يستدل على اجلواز بأدلة الرأي األول ولعدم اجلواز بأدلة الرأي الثاين  ،على أن األهم يف
التفرقة املبين عليها هذا الرأي هي الفرق بني الفوائد التأخريية والغرامة التأخريية ؛ فالفوائد التأخريية فيها
( )1أخرجه أبو داود يف سننه  ،كتاب األقضية  ،احلبس يف الدين ( ، )11/1والنسائي يف سننه  ،كتاب البيوع  ،باب
مطل الغين ( ، )511/2وابن ماجه يف سننه  ،كتاب الصدقات  ،باب احلبس يف الدين واملالزمة ( ، )911/4وحسنه
األلباين يف إرواء الغليل ()418/1
()2

أخرجه الطرباين يف األوسط ( ، )115/1وابن حزم يف احمللى ( ، )541/2وغريها من طريق أيب حنيفة قال حدثين

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب

هنى عن بيع وشرط  .وإسناد احلديث ضعيف لضعف أيب حنيفة يف

احلديث  ،قال األلباين يف السلسة الضعيفة " مث لو صح السند بذلك إىل أيب حنيفة مل يصح حديثه ملا هو معروف
من حال أيب حنيفة رمحه اهلل يف احلديث"(. )201/1
()3

ابن حجر  ،فتح الباري  ،مرجع سابق )511/1( ،

()4

علي حممد قاسم  ،مرجع سابق  ،ص148

( )5ممن قال هبذا الرأي
رفيق يونس املصري  ،مرجع سابق  ،ص11234

معن اجلزاء على التأخري يف وفاء القرض املستحق  ،فهي من الربا أي ربا النسيئة  ،وبالتَّايل ال جتوز  ،أما
الغرامات التأخريية يف مناقصات التوريد واملقاولة  ،فتتعلق بتأخري تسليم السلع أو األعمال عن موعدها
احملدد  ،وبالتَّايل هي متعلقة بالبيوع واإلجارات ال بالقروض( ، )1ومما يستدل به هلذا الرأي ما يلي

()2

َّ
األول  :القياس على ربا النسيئة قياس مع الفارق ألن ربا النسيئة يتفق فيه الدائن واملدين على
الدليل َّ
تأجيل سداد الدين إىل أجل معني يف مقابل زيادة معينة  ،أما غرامات التأخري فإنه ليس هناك زيادة على
املدين وإَّنا هي يف احلقيقة خصم من مستحقاته املالية لدى اإلدارة نظري حث املتعاقد على االلتزام يف
الوفاء بالعقد  ،حىت ال يقع على اجلهة املناقصة ضرر من جهته  .فهي غرامة تتعلق بتأخري املواد أو
األشغال عن موعدها احملدد ال بالقروض.
َّ
الدليل الثَّاني  :كون املبيع املستحق التسليم يف أجل حمدد ضرب من االلتزام ال خالف فيه  ،وأما كون
هذا االلتزام مساويا للدين فغري مسلم  ،ألن االلتزام أعم من الدين  ،فكل دين التزام  ،وليس كل التزام
دينا  ،وااللتزام يف عقد املناقصات ليس دينا  ،وإَّنا هو التزام بأداء عمل  ،والفرق كبري بني التزام املقاول
مثال  ،والتزام املقرتض ألن التزام هذا األخري دين حقيقي ثبت يف ذمته وأخذ مقابله  ،أما التزام املقاول
فهو التزام بأداء عمل ال يستحق مقابله إال بعد أدائه.
َّ
الدليل الثَّالث  :أن الزيادة الربوية اتفاق بني الدائن واملدين لقاء تأجيل السداد  ،فهي زيادة يف مقابل
اإلنظار لزمن مستقبل وعلى سبيل الرتاضي  ،فاملدين ال يسمى يف هذه احلالة مماطال وال معتديا وال ظاملا
بسبب تأخره يف سداد حق دائ نه  ،بينما اخلصم على املناقص لصاحل اإلدارة يف مقابل تأخريه بغري وجه
حق ضمان ملنفعة حمققة أو حمتملة فات حصوهلا بسبب التأخري وعقوبة على املناقص املماطل لكونه
ظاملا ومعتديا ومفوتا ملنفعة حمققة أو متوقعة باحتباس حق اإلدارة عنده بدون وجه حق .

()1

ينظر رفيق يونس املصري  ،مرجع سابق  ،ص11

()2

ينظر حممد مخيس العجيمي  ،مرجع سابق  ،ص484-481
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 الرأي المخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاا
العامة
تلك نُبذ من اآلراء الفقهية يف مسألة الغرامات التأخريية  ،أما تنزيل ذلك على عقود َّ
الصفقات َّ
والرأي الذي متيل إليه الدراسة فهو الرأي الثالث الذي جينح إىل التفصيل كاآليت
 عدم جواز الغرامات في حالة إخالل المتعاأد بميعاد التنفيذ
املتمم  ،والرأي الذي متيل إليه
وهذه حالة نصت عليها َّ
املادة  8من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
الرسالة فيه عدم جواز الغرامات التأخريية العتبارات عدة كالتَّايل
العتباا األول :
املادة  98من مرسوم  451-10املعدَّل
التفرقة اليت ذكرها املقنِّن بني الفوائد التأخريية املذكورة يف َّ
املادة
املتمم  ،واليت ختص املتعاقد حال تأخر اإلدارة يف التسديد  ،وبني الغرامات التأخريية املذكورة يف َّ
و َّ
املتمم  ،واليت ختص اإلدارة حال تأخر املتعاقد يف التنفيذ  ،هذه التفرقة
 8من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
تنبئ عن أن الفوائد التأخريية هي يف حقيقتها ديون مرتتبة على عاتق اإلدارة مل تسدد بعد وهذه هي اليت
تشبه ربا النَّسا كما سلف  ،أما الغرامة التأخريية فهي مرتتبة عن تأخر يف إجناز ففرض عقوبة مالية
لالعتبار الزمين هو الذي مينع تسويغها.
العتباا الثاني :
عامل التأخري الذي ترتب عيه الغرامة وإن كان املقنِّن قد افرتض إمكانية اإلعفاء أو استحالة
التطبيق حال القوة القاهرة ؛ إال أن التأخري ليس دائما سببه التماطل والتهاون  ،فأحيانا قد يسوغه معيار
اجلودة يف اإلجناز الذي يتطلب حتما مراعاة عامل الزمن  ،وأحيانا أخرى ميكن أن يكون سببه بريوقراطية
اإلدارة يف إجراءاهتا  ،أو يف الدفوع املالية املستحقة عليها للمتعامل املتعاقد  ،أو تضارب املصاحل بني
العامة مما يؤدي حتما إىل التأخر
اجلهات اإلدارية املختلفة املكلفة باإلشراف أو التنفيذ يف َّ
الصفقات َّ
الصفقة .وبالتَّايل فرض عقوبة مالية يعين تعسفا يف احلق  ،وحىت وإن أباح
الزماين واإلخالل مبيعاد إجناز َّ
له التشريع ساعة تضرره مقاضاة املصلحة املتعاقدة ولكن إجراءات القضاء الطويلة واملعقدة جتعل من
النزاع يطول ويفقد املتعاقد جراءه الكثري من احلقوق.
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العتباا الثالث :
هناك عقوبات أخرى قد نص عليها املقنِّن كسحب العمل ووقفه فعالم اللجوء إىل الغرامة التأخريية
العامة هلا من السلطات االستثنائية ما خيول هلا إلزام
 ،ومبا أن املصلحة املتعاقدة يف عقود َّ
الصفقات َّ
املتعاقد بأداء العمل يف وقته احملدد  ،فمن هنا كان األجدر عدم النص على هذه العقوبة املالية واستبداهلا
العامة.
بعقوبات إدارية أخرى كالتنقيط والتصنيف على سبيل املثال  ،وال سيما يف األشغال َّ
 جواز الغرامات في حالة عدم مطابقة اإلنجاز للعقد
املتمم على جواز فرض غرامة التأخري على املتعاقد
نصت َّ
املادة  8من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
حني يأيت إجنازه غري مطابق للعقد  ،والرأي الذي متيل إليه الرسالة اجلواز العتبارات عدة كالتَّايل
العتباا األول :
قول الرسول  « والمسلِمو َ َعلَى ُشر ِ
وط ِه ْم »
َ ُْ ُ
ُ
وااللتزامات وال سيَّما إذا وافق املتعاقد على ذلك ألن املسلمني ملتزمون بشروطهم والوفاء مبقتضاها  ،إال
()1

 ،وهذه قاعدة عظيمة يف الوفاء بالشروط

أحل حر ًاما.
شرطًا َّ
حرم حالالً أو َّ
كما أن هذا الشرط مما يقتضيه العقد وحيقق مصلحة العاقدين فهو يشجع باقي املتعاقدين على إيفاء
تعاقداهتم على الوجه املطلوب .
العتباا الثاني :
العامة ؛ ذلك أن
َّإَّنا فرضت الغرامة التأخريية يف هذه احلالة لتفادي الضرر الواقع على املصلحة َّ
الصفقة ينجم عنه ضرر بالغ مبرافق َّ
الدولة وال سيما يف قطاعات معينة أو حاالت معينة .
اإلخالل يف َّ

()1

سبق خترجيه يف هذا البحث  ،ص148
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-0مصاداة كفالة حسن التنفيذ
من السلطات اليت متلكها املصلحة املتعاقدة إزاء املتعامل معها مصادرة الكفاالت املالية اليت أودعها
كضمان لديها  ،فهي بالنهاية(( استيالء الدولة على بعض األموال اخلاصة))()1واالستيالء هنا تقوم به
()2
وزجرا للمتالعبني واملقصرين
أجهزة الدولة بتملكها لتلك األموال  ،وصبِّها يف مصاحل األمة رد ًعا ً
يب  يف أقضيته وأحكامه وتأسياً بأصحابه من بعده( ، )3فقد
حتقيقاً للمصلحة َّ
العامة  ،وكذا اتبَّاعاً للن ِّ

()4
العامة  ،وحفاظًا على
السلع املغشوشة ويعطوهنا الفقراء واملساكني  ،رعايةً للمصلحة َّ
كانوا يصادرون ِّ

األمة .
أموال َّ
هذا وقد حبث الفقهاء هذه املسألة ضمن مسائل العربون( )5إذا نكل دافعه  ،وقاسوها عليه يف اجلواز
واملشروعية بشرط تقييد ذلك مبدة حمددة .
وذلك ألنه قد ت البيان أن اإلجياب يف عقد املناقصة ملزم من جانب املناقص إذا تقدم بعطاء  ،مث ألن
الغاية من هذه الكفالة إلزام املناقص بإبرام العقد إذا رست عليه املناقصة(.)6
لكن يالحظ أن قياس مصادرة كفالة حسن التنفيذ على العربون من القياس العكسي ؛ إذ يف العربون
يدفع املشرتي للبائع  ،وهنا يدفع البائع للمشرتي  ،ألن املتعامل يف حكم البائع واإلدارة يف حكم
املشرتي  ،مث ال يعترب عربونًا ألن العربون يكون بعد العقد وليس قبله  ،فالعربون هو أن يبيع اإلنسان
الشيء ويأخذ من املشرتي مبلغًا من املال يسمى عربونًا لتوثيق االرتباط بينهما ،على أساس أن املشرتي
إذا قام بتنفيذ عقده احتسب العربون من الثمن ،وإن نكل كان العربون للبائع .
()1
()2

الزحيلي  ،وهبة  ،املصادرة والتأمني  ،دار املكتيب  ،دمشق  ،سوريا  ،ط ، 4001 ، 1ص08
هبنسي  ،العقوبة يف الفقه اإلسالمي  ،دار الشروق ،بريوت  ،لبنان  ،ط ، 1895 ، 1ص418

()3الزحيلي  ،وهب ة  ،الفقه اإلسالمي وأدلَّته  ،امللكية لإلعالم والنشر والتوزيع  ،اجلزائر  ،ط، 1
()4

الزحيلي  ،الفقه اإلسالمي وأدلته  ،املرجع السابق  ،ص 50

( )5العربون هو ما يدفعه املشرتي للبائع على أنه حيسب إذا ت البيع  ،وإذا مل يتم فهو للبائع.
 ينظر نزيه محاد  ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية  ،مرجع سابق  ،ص515()6

ينظر حممد مخيس العجيمي  ،مرجع سابق  ،ص504
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العامة لو
على أنه لو قيل إن هذا املبلغ من التوثيق لبيان جدية املناقص ألن األمر يتعلق باملصلحة َّ
قيل ذلك لكان أجدى  ،وقد تنبه هلذا أحد فقهاء العصر حني قال ((فأما الضمان االبتدائي ،
فحكمه أنه ال يظهر هناك مانع من املطالبة به للتأكد من جدية العارض مادام أنه ال يؤدي إىل أكل
أموال الناس بالباطل  ،وهذا إَّنا حيصل إذا بقي مبلغ الضمان كأمانة عند اجلهة اإلدارية  ،ولو وقع خلطه
باألموال األخرى  ،فيكون مضمونًا عليه  ،وإن وقع استثماره  ،فيجب أن يرجع رحبه إىل صاحب
بالصفقة  ،مبعن أنه مل يقبل عرضه  ،فإنه يرد عليه كامل
العرض الذي قدمه  ،وإن مل يفز هذا العارض َّ

شرعا))(. )1
املبلغ  ،مع رحبه إذا أودع يف وعاء استثماري مقبول ً
الفرع الثاني  :سلطة إنهاء العقد

لقد سبق يف الباب الثاين احلديث عن إهناء العقد إذ متلك املصلحة املتعاقدة يف منظومة سلطاهتا
وامتيازاهتا سلطة إهناء الرابطة التعاقدية وقطع العالقة بينها وبني املتعامل املتعاقد حاملا اجرتح خطأ
الصفقة العمومية مما يوقع املرفق العام يف جلبة واضطراب  ،األمر الذي
جسيما خيل ببنود العقد وتنفيذ َّ
يستدعي أن متارس املصلحة املتعاقدة هذه السلطة.
العامة تستوجب
وينبغي يف هذا الصدد تقرير أصل عام يف عقود َّ
العامة وهو أن القاعدة َّ
الصفقات َّ
الصفقة حىت هنايتها  ،فإلغاؤها وااللتفات عن إكمال إجراءاهتا يعد أمرا استثنائيا جيب أن يكون
إكمال َّ
حمكوما يف إطار االستثناء .
المبحث الثاني  :التزامات المصلحة المتعاأدة
العامة ميزات ذاتية تفرقها عن باقي العقود ؛ ذلك أن طرىف العقد غري
حتمل عقود َّ
الصفقات َّ
متكافئني وال يقفان على قدم املس اواة من الناحية القانونية فأحدها سلطة عامة واآلخر شخص عادى ،
العامة يُنشئ ىف مواجهة اإلدارة التزامات تُ َع ُد ىف الوقت نفسه حقوقا للمتعاقد
ومع ذلك فعقد َّ
الصفقة َّ

معها  ،ويكون له احلق ىف املطالبة بالوفاء هبا ،وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية  ،إهال اإلدارة أو

تعمدها عدم الوفاء بالتزاماهتا يُعِّرضها للمساءلة القانونية .
()1

العثماين حممد تقي  ،مرجع سابق )141/4( ،
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الصفقة به  ،ولكن تتضمنه مبادئ العقود
ويضاف إىل هذه االلتزامات نوع آخر ال يصرح عقد َّ
عامة وإحياءات سلطان اإلرادة احلرة  ،وغين عن البيان أن طبيعة العقد الثنائية تفرض آثارا متبادلة فما
كان من واجبات والتزامات املتعاقد فهي باالعتبار اآلخر حقوق للمصلحة املتعاقدة  ،وما كان حقوق
للمتعامل فهو من زاوية متقابلة الزامات تفرض على اإلدارة  ،وهكذا .وعلى أساس ما سبق تربز
التزامات املصلحة املتعاقدة يف لونني من االلتزامات ها
المطلب األول  :اللتزامات اإلداايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العامة واليت نصت عليها مراسيمها  ،وال سيما
وهي تلك الواجبات اليت تفرضها عقود َّ
الصفقات َّ
املتمم  ،وتأيت ضمن مواده املختلفة بعبارات متنوعة كعبارة "جيب" أو عبارة
مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
"يتعني" وحنوها اليت توحي بأن ه ناك واجبا يتحتم على املصلحة املتعاقدة القيام به إزاء من املتعامل
املتعاقد  ،بعكس بعض العبارات اليت وردت يف صلب القانون وهي تفيد اجلواز ال الوجوب كعبارة
املتمم  ،على أن الذي يعنينا هنا هي واجبات
"ميكن" وهي كثرية يف نصوص مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
العامة  ،ومن هذه الواجبات وااللتزامات مايلي
والتزامات اإلدارة جتاه املتعاقد معها يف َّ
الصفقة َّ
الفرع األول  :اللتزام بمبادئ التعاأد
العامة ،
قبل الشروع يف إجراء أي صفقة جيب على اإلدارة أن تلتفت إىل املبادئ الكربى للصفقات َّ
املادة 5بقوهلا "لضمان جناعة الطلبيات العمومية واالستعمال احلسن للمال العام جيب أن
واليت ذكرهتا َّ
الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول إىل الطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرشحني
تراعى يف َّ
وشفافية اإلجراءات ضمن احرتام أحكام هذا املرسوم".
ويالحظ على هذا النص أنه أتى بعبارة "جيب" اليت تفيد إلزاما على عاتق املصلحة املتعاقدة
يتمثل يف احرتام هذه املبادئ وتوفيتها للمتعامل املتعاقد(.)1

( )1سبق ذكرها يف الباب األول.
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الفرع الثاني  :اللتزام بإجراءات التعاأد
حيث تلتزم اإلدارة وجوبا بإجراءات وفق النصوص القانونية يف هذا الصدد  ،من مثل وجوب إبرام
املتمم  ،ومثل وجوب
الصفقة يف الشكلية املطلوبة قانونا كما يف َّ
َّ
املادة  1من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املتمم  ،ومثل وجوب نظام التقييم
إعالن املناقصة كما يف َّ
املادة  11من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املتمم ،
املتالئم مع طبيعة املشروع وتعقيداته وأهيته كما يف َّ
املادة  12من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
املادة  14من مرسوم  451-10املعدَّل
ومثل وجوب إعداد دفاتر الشروط على نسق معني كما يف َّ
املادة  114من مرسوم -10
املتمم  ،ومثل وجوب إعذار املتعاقد الذي أخل بواجب التنفيذ كما يف َّ
و َّ
املادة 118
العامة وتوقعاهتا قبل بداية كل سنة مالية كما يف َّ
 ، 451ومثل وجوب إعداد قائمة َّ
الصفقات َّ

املتمم  ،وهكذا باقي اإلجراءات الواجب تنفيذها من املصلحة املتعاقدة
من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
لفائدة املتعامل املتعاقد.
الفرع الثالث :اللتزام بمحتويات التعاأد
جيب على املصلحة املتعاقدة احرتام كل ما يتضمنه العقد من شروط وتعهدات قبلتها عند التعاقد ،
الصفقة  ،ومتكني املتعاقد
ومثال ذلك متكني املتعاقد معها من مباشرة إجناز صفقته وهتيئة مكان إجناز َّ
من تنفيذ العقد على الوجه املطلوب دوَّنا اإلضرار بالغري أو االستناد إىل مصلحة غري مشروعة وهو
املرتجم ملفهوم التعسف

()1

 ،ويف سبيل ذلك على املصلحة املتعاقدة ((أن ال جتعل من مبدأ سري املرفق

بانتظام واضطراد ذريعة للتحلل من التزاماهتا أو التَّعسف يف استعمال سلطاهتا وإال كانت اإلدارة غري
العامة بدال من أن تكون
اختل هذا التوازن أصبحت اإلدارة وسيلة هدم وتعطيل للمرافق َّ
أمينة  ،وإذا َّ
()2

وسيلة تطوير وتنمية))

 ،وحيق -واحلالة هذه -للمتعاقد معها طلب تعويض عما أصابه من أضرار

كحالة الضرر بسبب عدم تسليم اإلدارة للمتعاقد موقع العمل ومتاطلها وحيل بينه وبني البدء ىف أشغاله
لفرتات طويلة جتاوزت القدر املعقول بالرغم أنه يف كثري من األحيان يكون قد صدر األمر ببدء األشغال
 ،مما حيق معه القول بأن املصلحة املتعاقدة قد أخلت إخالالً جسيماً بواجبها جتاه املتعاقد معها وهذا ما
()1
()2

فتحي الدريين  ،نظرية التعسف يف استعمال احلق  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط ، 4015 ، 5ص599
سامل بن صاحل املطوع  ،مرجع سابق  ،ص411
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ميكن أن يكون سبباً ومربراً كافيا لفسخ العقد املربم بينهما ،وتعويض املتعاقد املتضرر عما أصابه من

أضرار بسبب ذلك(.)1

كما أن التزام املصلحة املتعاقدة باحرتام شرائط العقد ومتضمناته ال يقتصر على املنصوص عليه ىف
العقد فحسب  ،وإَّنا يشمل أيضاً ما يُعد من مستلزمات العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة حبسب
طبيعة االلتزام  ،مثال ذلك ضمان اإلدارة عدم منافسة املتعهد واملتعاقد معها عن طريق مكاتب أخرى
أو مؤسسات أخرى العاملني باملشروع موضوع العقد والذين لديهم بعض اخلربة الفنية املكتسبة ىف ذات
اجملال  ،وضمان اإلدارة بعدم منافسة املتعاقد معها إَّنا يكون حلماية مسعته الفنية ىف سوق العمل مبا
يتطلب من جهة اإلدارة أن حترتم التزامها التعاقدي وتفسح اجملال للمتعاقد معها ألن ينهض مبا هو
متعاقد عليه من التزامات تقع على عاتقه(. )2
الفرع الرابع  :اللتزام بالحلول الودية للنزاعات
ال خيفى َّ
أن الرابطة العق دية بني املصلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد قد ينجم عنها نزاع بني الطرفني ،
الصفقات املعنية عن طريق
والذي تلتمس له احللول يف اإلطار التقليدي لفض النزاعات ؛ إما أمام جلنة َّ
للمادة  111من مرسوم  ، 451-10أو يرفع النزاع أمام
تظلم يرفع أمامها  ،وتصدر بشأنه رأيها طبقا َّ
القضاء االستعجايل اإلداري  ،وهو ما محله قانون  08-09املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إذ
الصفقات أثناء مرحلة اإلبرام(.)3
خصص مادتني ملنازعات َّ
وال شك أن هذا السبيل لقطع دابر النزاع بني املتخاصمني له سلبياته الكثرية اليت ُحتتِّم اللجوء إىل
املادة  111من مرسوم 451-10
الطريق البديل والقائم على احلل الودي للنزاع  ،وهو ما أشارت إليه َّ

وجعلته واجبا من واجبات اإلدارة تلتزم به إزاء املتعاقد معها.
وهذا النَّوع من التَّسوية هو الذي يسمونه بالتَّحكيم  ،وقد كان اإلقبال عليه بالنِّسبة للصفقات
العامة ضعيفا رغم أهيته بالنظر إىل الظروف االقتصادية العاملية  ،وبالنظر أيضا إىل تدخل َّ
الدولة يف شىت
َّ
()1

ينظر عبد احلميد السباعي عبد احلميد  ،مرجع سابق  ،ص 421

()2

ينظر عبد احلميد السباعي عبد احلميد  ،املرجع السابق  ،ص 421

()3

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص514
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جماالت احلياة

()1

 ،وكذا للنصوص التشريعية اليت كانت حتضره يف بداية األمر مث مع قانون اإلجراءات

املادة  ، 900وإن طرحت عليها
العامة من خالل َّ
املدنية واإلدارية اجلديد أباحته يف مضمار َّ
الصفقات َّ

كثري من اإلشكاالت(.)2

سوغه احملافظة على خفاياها
وأيا ما كان فإن التزام املصلحة املتعاقدة بالتَّحكيم أو احلل الودي يُ ِّ
وأسرارها الشخصية والقانونية والواقعية  ،ويصون املوضوع حمل النزاع من التعري أمام الغري والناس ،
وحيفظ العالقات املتصلة بكل جوانب هذا النزاع من االنتشار والذيوع  ،وما قد يسببه ذلك من أضرار
كبرية ومشكالت معقدة ومتفاقمة تتعلق جبميع اخلصوم  ،مع ما ميثله من جانب وقائي وليس جانبا
عالجيا فقط لذلك النزاع  ،فضال عن إجراءاته السهلة وغري املعقدة وما يوفره من وقت وجهد ومال
لكل األطراف(.)3
املادة  111من مرسوم  451-10واليت أباحت اللجوء إىل احلل الودي هكذا
على أنه وباملقارنة بني َّ
املادة  1001من قانون  " 08-09ميكن لكل شخص اللجوء إىل التَّحكيم يف احلقوق اليت
بإطالق  ،و َّ
له مطلق التصرف فيها .ال جيوز التَّحكيم يف املسائل املتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم.
العامة أن تطلب التَّحكيم ،ما عدا يف عالقاهتا االقتصادية الدولية أو يف
وال جيوز لألشخاص املعنوية َّ
الصفقات العمومية".
إطار َّ
املادة  881من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اليت نصت على الوساطة بقوهلا
مث َّ

"جيب على

القاضي عرض إجراء الوساطة على اخلصوم يف مجيع املواد ،باستثناء قضايا شؤون األسرة والقضايا
العمالية وكل ما من شأنه أن ميس بالنظام العام  ،إذا قبل اخلصوم هذا اإلجراء ،يعني القاضي وسيطا
لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم وحماولة التوفيق بينهم ،لتمكينهم من إجياد حل للنزاع".
()1ينظر هناء العلمي  ،وكوثر أمني  ،منازعات الصفقات العمومية على ضوء النص القانوين ووقائع االجتهاد القضائي
املغريب  ،طوب بريس  ،الرباط  ،ط ، 4010 ، 1ص14
()2
ينظر عمار بو ضياف  ،مرجع سابق  ،ص542
()3ينظر بشار مجيل عبد اهلادي  ،التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية  ،دار وائل للنشر  ،األردن  ،ط، 4011 ،1
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حل النزاع
باملقارنة يتبدَّى لنا إمكانية اللجوء إىل الوساطة -كما التَّحكيم  -كطريق ضروري يف ِّ
املادة اإلدارية باعتبارها طريقا لفض النزاع  ،وال سيَّما
اإلداري  ،ذلك أ َّن الوساطة ميكن أن تطبق يف َّ

والنصوص املذكورة يفهم منها إباحة هذا(.)1
المطلب الثاني  :اللتزامات األخالأي ـ ـ ـ ــة

وهي مجلة من األخالقيات اليت تفرضها اهلُوية احلضارية والعدالة اإلنسانية على الضمري اإلداري يف

مادة حياهتا
ميثاق شرف أخالقي حيكم سري هذه العقود  ،واجلدير بالذكر أن هذه األخالقيات تستقي َّ
الشريعة اإلسالمية باعتبارها املرجعية الكربى للبلد( ، )2وثانيًا تعد األخالقيات مبدأ
َّأوالً من فيض َّ
العامة اليت حتكم اجملتمع اجلزائري  ،واليت كرستها الوثيقة التشريعية األوىل يف
دستوريا من املبادئ
َّ
()3
العامة الذي يروم االستعمال احلسن للمال العام وتلك
البالد  ،وثالثا هتتدي بروح قانون َّ
الصفقات َّ

املتمم اليت جاءت
املادة  5من مرسوم  ، 451-10ومغزى َّ
ُمنية َّ
املادة  10من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ

حتت يافطة مكافحة الفساد باحلدب على ضرورة املوافقة على مدونة أدبيات وأخالقيات املهنة يف جمال

الصفقات العمومية  ،بيد أن هذه املدونة مل تصدر حلد اآلن( ، )4وكان يفرتض أن تكون هذه املدونة يف
َّ
الصفقات العمومية ول يس يف ذيله أو يف اهلامش ؛ ألنه كما يقول خرباء اإلدارة "قبل القانون
رأس قانون َّ
تأيت األخالق "(. )5

()1ينظر بن صاولة شفيقة  ،الوساطة والنزاع اإلداري  ،مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول ممارسات الوساطة
 ،وزارة العدل  ،اجلزائر  ، 4008/01/11-11 ،موقع  ، crjj.mjustice.dz ،تاريخ البحث 4011/09/11
()2
ادة  4من دستور  1881اإلسالم دين َّ
الدولة.
امل َّ
()3

ادة  8من دستور  1881املعدل تنص على " ال جيوز للمؤسسات أن تقوم مبا يأيت  -املمارسات اإلقطاعية،
امل َّ

للخلُق اإلسالمي وقيم ثورة نوفمرب".
واجلهوية واحملسوبية -إقامة عالقات االستغالل وال تبعية -السلوك املخالف ُ
-اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 21بتاريخ  ، 1881/14/9ص8

()4

ادة 10
ادة  99منه مثل امل َّ
ورغم صدور املرسوم األخري  412-11إال أن دار لقمان بقيت على حاهلا  ،وجاءت امل َّ

يف سلفه دون أي تغيري أو تعديل أو إثراء هلذا اجلانب املهم يف العقود عموما ويف عقود الصفقات العامة خصوصا.
()5ينظر

نسيم الصمادي  ،مقال االفتتاح  ،املختار اإلداري  ،عدد ، 15ماي  ، 4001ص ، 1موقع
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وعلى نفس َّ
الدرب -من عدم االهتمام بأخالقيات العقود -سار معظم الفقه عموما والفقه اإلداري
خصوصا ومعه معظم القضاء عموما والقضاء اإلداري خصوصا  ،فلم يتطرقوا إىل أخالقيات العقد
اإلداري(.)1
تتضمنه هذه االلتزامات األخالقية امللقاة على عاتق املصلحة املتعاقدة مايلي
ومما ينبغي أن َّ
الفرع األول  :اللتزام بفكرة المواطنة
ال خيفى أن وجود اإلدارة العمومية النزيهة ميثل قاطرة التطور والتقدم يف أي بلد  ،غري أن اإلدارة ما
هي إال جمموعة من األجهزة املادية واألوراق والوثائق اليت ال روح فيها  ،ويبقى على عاتق املوظف بعث
احلياة فيها خلدمة الصاحل العام.
من هنا كان على املوظف العام الشعور باملسؤولية جتاه الوطن الذي ينتمي إليه  ،والذي جيب عليه
خدمته وترقيته بأن ال َّ
العامة  ،وحني يُفقد الشعور باملسؤولية تتالشى
متتد يده لنهب ثرواته َّ
كالصفقات َّ

فكرة املواطنة واجلدوى االجتماعية  ،وتقتضي هذه اجلدوى االجتماعية أيضا وجود قدوة الرئيس

العامة
للمرؤوس يف كل امليادين  ،وعلى رأسها ميدان َّ
الصفقات َّ

()2

؛ إذ ميثل املسؤول األعلى للعون

العامة املرصود هلا مبالغ خيالية ،
اإلداري قدوة مهمة ؛ فحني يرى هذا العون املكلف بإعداد َّ
الصفقات َّ
قد تنهب من طرف مديره بطريقة أو أخرى  ،وهو ال يكاد يقضي بعض ضرورياته من املرتب الزهيد ،
لعمري إن هذا السلوك يضرب املواطنة والوطنية يف مقتل ؛ بل الداهية الدهياء حني يزعم بعض
املسؤولني الكبار َّ
الصفقة العمومية مثال عليه (( أن يدرك مسبقا بأن وظيفته
أن العون الذي يشتغل يف َّ
تعين القبول بوظيفة مؤقتة بديال لوظيفة دائمة تدر عليه عائدا كبريا مث القبول باملرتب الضعيف مع الوضع
يف االعتبار عدم كفاية املميزات العينية اخلاصة اليت يكفلها شغل املنصب  ،إال أن هذا الزعم مرفوض
حيث يؤدي إىل استبعاد ذوي الكفاءات العالية الذين ال يرضون هبذه األوضاع الصعبة  ،ويؤدي أيضا
إىل تردي األوضاع))(.)3
()1

ينظر بشار مجيل عبد اهلادي  ،العقد اإلداري  ،مرجع سابق  ،ص141

()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص101

()3

ينظر علي السلمي  ،رحليت مع اإلدارة  ،دار غريب للطباعة والنشر  ،القاهرة  ، 4001 ،ص159
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العامة هبذه الفكرة النبيلة ؛ فكرة
لذلك كان لزاما لتشبث املوظف العمومي يف جمال َّ
الصفقات َّ
ا النتماء إىل وطن يضحي من أجله أن يتم إصالح نظام الرواتب واألجور حبيث جتعلهم ال يعرضون
العامة (.)1
أنفسهم للرشاوى واإلغراءات غري القانونية اليت من شأهنا جتذير الفساد يف باب َّ
الصفقات َّ
أجورا كافية تسد
من هنا فقد افرتضت َّ
الشريعة اإلسالمية يف نصوصها احملافظة على إعطاء العمال ً
()2
الصدد جاء قوله 
العامة وعدم االعتداء عليها  ،ويف هذا َّ
حاجاهتم ضمانا للحفاظ على األموال َّ
ِ
ادم فَـلْي ْكتَ ِسب َخ ِ
ِ
ِ
اد اما فَِإ ْ لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ
ب َزْو َج اة فَِإ ْ لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َخ ٌ َ
ْ
« َم ْن َكا َ لَنَا َعام اال فَـلْيَ ْكتَس ْ
ِ
ب َم ْس َكناا »(َّ ، )3
ودل هذا احلديث على وجوب إعطاء العامل ما َّ
البد منه وماهو له
َم ْس َك ٌن فَـلْيَ ْكتَس ْ
ضرورة(.)4

عماله فقال " مث أسبغ عليهم األرزاق فإن ذلك قوة
أحد َّ
وأوصى علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه َ
هلم على استصالح أنفسهم  ،وأغن هلم عن تناول ما حتت أيديهم  ،وحجة عليهم إن خالفوا أمرك ،
أو ثلموا أمانتك"(. )5
العامة يف البالد املتطورة مراعاة ٍ
مجلة من
لذلك أضحى من املتفق عليه يف برامج َّ
الصفقات َّ
املواصفات القائمة ليس فقط على املرفق العام بل على التَّنمية املستدامة اآلخذة يف ُحسباهنا التَّقدم
ظل ما يسمى َّ
العامة واملشرتيات
بالدولة النَّموذجية اليت تعمل على أَخلقة العقود َّ
والتنمية االقتصادية يف ِّ

()1

ينظر نادية تياب  ،آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية  ،مرجع سابق  ،ص41

()2ينظر هيام عبد احلميد الوريكات  ،إدارة املال العام يف السنة النبوية ( ،رسالة ماجستري)  ،كلية الدراسات العليا ،
اجلامعة األردنية  ، 4001 ،ص114
()3
()4
()5

أخرجه أبو داود يف سننه  ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء  ،باب يف أرزاق العمال  ،رقم 4811
ينظر العظيم آبادي  ،حممد مشس احلق  ،عون املعبود شرح سنن أيب داوود  ،دار الفكر  ، 1881 ،ص149
ابن أيب احلديد  ،شرح هنج البالغة  ،دار إحياء الكتب العربية  ،القاهرة  ، 1818 ،ص20
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العامة مبا يضمن تكافليةً اجتماعيةً ُمنصفة  ،وتنمية اقتصادية مستدامة
َّ
االجتماعي َّ
للدولة كما ينمي إليه الدستور(.)2

()1

 ،ومن مثَّ ُجت ِّذر الطَّابع

الفرع الثاني  :اللتزام بمبدأ النزاه ـ ـ ــة
نص املقنِّن اجلزائري على إلزامية املتعامل املتعاقد بالتصريح بالنزاهة  ،ولكنه مل يفرض هذا على
لقد َّ

املادة  11مكرر على مبدأ تعارض املصاحل( ، )3وهو مبدأ
املوظف العمومي  ،وإن كان قد نص على يف َّ
يعين ((املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار املوظف أثناء أدائه لوظيفته مبصلحة شخصية أو
مادية هتمه هو شخصيا  ،أو هتم أحد أقاربه أو أصدقائه املقربني  ،أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته
باعتبارات شخصية مباشرة أو غري مباشرة أو مبعرفته باملعلومات اليت تتعلق بالقرار))( ،)4على أن مبدأ
النزاهة َّ
يتجذ ر أكثر حني يكون الدافع إليه أخالقيا باحرتام قيم الصدق واألمانة  ،والبعد عن مثار
العامة قد يتعرض هلذا النَّوع من التَّضارب والتَّعارض بني نزاهته
هي أن موظف َّ
الصفقات َّ
الشبهات َ ،
وبد ٌّ

الصفقة أو
الوظيفية ومحاية أسرارها وبني اعتبارات شخصية قد تبدو يف ترشح بعض أقاربه لنيل هذه َّ

تلك.
من هنا كان على املوظف العمومي -من باب االلتزام األخالقي -البعد عن كل ما يثري الشبهة
وترك اجملال للمنافسة الشريفة فقط أمام اجلميع دون متييز أو حماباة  ،والتزام مبدأ احلياد الذي يقضي
بعدم اختاذ أي موقف جتاه أي من املتنافسني سليب كان أو إجيايب

()5

أي
 ،وكذا االبتعاد عن تلقي ِّ

السرية النَّبوية عن
امتيازات أو وهدايا بسبب وظيفته قد تغريه خبرق مبدأ النَّزاهة  ،ويف هذا َّ
الصدد ورد يف ِّ
بعض املوظفني أنَّه استعمل منصبه ألخذ بعض اهلدايا فعنَّفه النَّيب  ، مثَّ أرسى مبدأ النَّزاهة يف ضمائر
()1ينظر كرمي دراز  ،اجلدوى االقتصادية تغري ممارسات الشراء احلكومي (التجربة الفرنسية)  ،جملة السادسة  ،معهد
باسل فليحان  ،لبنان  ،عدد ، 4آذار  ، 4014 ،ص14

( )2املادة  11من دستور  1881تنص على " تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الدميقراطي والعدالة االجتماعية "
()3

هذا االلتزام أكده أيضا املشرع يف املرسوم األخري  412-11ونص عليه صراحة يف املادتني  99و80

()4ينظر

هيئة مكافحة الفساد األردنية  ،تعارض املصاحل  ،موقع  ، www.jacc.gov.joتاريخ البحث

. 4011/09/11
()5

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص111
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ك
ال ال َْع ِام ِل نَـ ْبـ َعثُهُ فَـيَأْتِي يَـ ُق ُ
املوظفني من خالل ختويفهم من يوم القيامة فقال َ « ما بَ ُ
ول َه َذا لَ َ
و َه َذا لِي فَـ َه َّال جلَس فِي بـ ْي ِ
ش ْيء
ت أَبِ ِيه َوأ ُِّم ِه فَـيَـ ْنظُُر أَيـُ ْه َدى لَهُ أ َْم َل َوالَّ ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِد ِء َل يَأْتِي بِ َ
َ َ َ
َ
ِ
اء بِ ِه يَـ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْح ِملُهُ َعلَى َاأَـبَتِ ِه إِ ْ َكا َ بَِع ايرا لَهُ ُاكَاءٌ أ َْو بَـ َق َرةا لَ َها ُخ َو ٌاا أ َْو َشاةا تَـ ْيـ َع ُر ثُ َّم
إ َّل َج َ

ت ثََالثاا»(.)1
َافَ َع يَ َديْ ِه َحتَّى َاأَيْـنَا عُ ْف َرتَ ْي إِبْطَْي ِه أ ََل َه ْل بَـلَّغْ ُ

أي موظف أو عامل لديها يقوم يف
ومن جهة أخرى على اإلدارة َّ
العامة وأجهزهتا اإلدارية أن حتيل َّ
هذا الصدد بإفشاء أي سر من أسرار العقد اإلداري أو أي سر من أسرار املهنة بالكشف عن واقعة هلا
صفة السر يصدر ممن له علم هبا مبقتضى مهنته عن قصد( ، )2وذلك كتسريب معلومات امتيازية قصد
متكني أحد املتعاملني من تقدمي عرضه وفقا للمطلوب(.)3
الشريعة إفشاء األسرار عامة  ،وأسرار الوظائف  ،ذلك أن(( " كتمان السر من
من هنا حرمت َّ
اخلصال احملمودة يف مجيع اخللق  ،ومن اللَّوازم يف حق امللوك  ،ومن الفرائض الواجبة على الوزراء وجلساء
الشريعة من حفظ األسرار  ،فإظهار السر كإظهار العورة  ،فكما حيرم
امللوك واألتباع "  ،هذا هو موقف َّ
كشفها حيرم إفشاؤه وجيب كتمانه))(. )4
العامة بأن تتوفر فيهم األمانة
وهذا ال يتأتى إال باختيار دقيق للموظفني الذين يشرفون على َّ
الصفقات َّ
والكفاءة  ،كما قال املاوردي ((وأما كاتب الديوان وهو صاحب ذمامه فاملعترب يف صحة واليته شرطان
العدالة والكفاية  ،فأما العدالة فألنه مؤمتن على حق بيت املال والرعية فاقتضى أن يكون يف العدالة
واألمانة على صفات املؤمتنني .

()1
()2
()3
()4

رواه البخاري  ،كتاب األحكام  ،باب هدايا العمال  ،رقم 1215
ينظر حممود حممد املعابرة  ،مرجع سابق  ،ص119

ينظر تياب نادية  ،آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية  ،مرجع سابق  ،ص12
حممود حممد معابرة  ،مرجع سابق  ،ص119
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وأما الكفاية فألنه مباشر لعمل يقتضي أن يكون يف القيام مستقبال بكفاية املباشرين  ،فإذا صح
تقليده فالذي ندب له ستة أشياء حفظ القوانني  ،واستيفاء احلقوق  ،وإثبات الرفع  ،وحماسبات
العمال  ،وإخراج األحوال  ،وتصفح الظالمات ))(.)1
الفرع الثالث  :اللتزام بمبدأ حماية المال العام
العامة
لقد أرسى املقنِّن اجلزائري مجلة من القيود املفروضة على املصلحة املتعاقدة حلماية َّ
الصفقات َّ
املتمم  ،اليت تشري إىل وجوب إعداد قائمة
واملال العام كما يف َّ
املادة  118من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
العامة وتوقعاهتا قبل بداية كل سنة مالية  ،وهذا تصرف حكيم يضمن عدم هدر املال العام ،
َّ
الصفقات َّ
بالصفقة إىل هاوية التبذير
العامة الذي يودي َّ
ويلغي عنصر املباغتة واملفاجأة يف تدبري َّ
الصفقات َّ
والفساد.
على أنه بالرغم من أهية ((الربامج التوقعية يف الكشف عن نية اإلدارة يف توخي مبدأ الشَّفافية يف
إبرام صفقاهتا العمومية  ،األمر الذي يقطع الطريق أمام أي حماولة إلبرام صفقات وهية  ،خاصة
صفقات التوريدات ذات الصبغة االستهالكية))(، )2
الصفقات
وعلى الرغم من أنه املقنِّن أشار يف َّ
املادة  14من مرسوم  451-10إىل مكافحة الفساد يف َّ
العامة  ،وقبله كان قانون  01-01املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حني جرم أفعاال  -شديدة
َّ
العامة – متس مببدأ محاية املال العام  ،كما يف جرمية االمتيازات غري املربرة يف
الصلة َّ
بالصفقات َّ
ِّ
املادة  41من قانون  ، 01-01واليت تتمظهر مبظاهر عدة منها اللجوء
العامة نص على هذا َّ
َّ
الصفقات َّ
الصفقة إىل حصص متنوعة  ،وفواتري مزورة من حيث
غري املربر للشراء بالفواتري بناء على حيلة جتزئة َّ
املبلغ  ،أو اخلدمة أو التاريخ من أجل إظهار أن احلد األقصى للصفقة املطلوب يف إجراء املناقصة مل يتم
بلوغه(.)3
()1

املاوردي  ،األحكام السلطانية  ،مرجع سابق  ،ص428

( )2حممد شاوي  ،دور الربامج التوقيعية يف دعم شفافية تدبري الصفقات  ،جملة األحباث والدراسات القانونية  ،املغرب ،
عدد 04يونيو  ، 4015ص10
()3

ينظر نادية تياب  ،آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية  ،مرجع سابق  ،ص11
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وينبغي مالحظة أن أدبيات الشراء احلكومي املعاصرة تقرتح يف سبيل احلفاظ على املال العام وال
سيَّما يف تعاقدات َّ
الدولة جمموعة من مبادئ الشراء العام واملتمثلة يف

()1

-0الشراء باجلودة املناسبة من خالل مالءمة موضوع العقد لالستعمال واالستخدام احلقيقي.
-0الشراء بالكمية املناسبة من خالل حتديد االحتياجات مبا يفي أغراض اجلهة اإلدارية دون تبذير.
 -0الشراء يف الوقت املناسب من خالل االلتزام باملواعيد اليت ت التعاقد عليها حىت تتفادى اإلدارة
أعباء وخماطر التلف أو التخزين أو ارتفاع األسعار.
 -4الشراء بالسعر املناسب

من خالل احلصول على أنسب األسعار املرتبطة بالتكاليف والعرض

والطلب ومنشأ السلع.
الشريعة اإلسالمية َّ
وال غرو ؛ َّ
حذرت املوظفني والعمال غاية التَّحذير من التَّالعب باملال العام
فإن َّ
شرعا( ، )2قال
ِّ
فقها بالغُلول َّ
احملرم ً
بأي طريقة من الطرق بُغية اختالسه أو هنبه  ،وهو ما يُصطلح عليه ً
تبارك وتعاىل ﴿ وما َكا َ لِنَبِ ٍّي أَ يـغُ َّل ۚ ومن يـغْلُل يأ ِ
ْت بِ َما كَ َّل يَـ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة ۚ ثُ َّم تُـ َوفَّ ٰى ُكل
ََ َ ْ َ
َ
ََ
ت َو ُه ْم َل يُظْلَ ُمو َ ﴿ [ ﴾٨٦٨آل عمران  ، ] 111واآلية فيها هني عن الغلول  ،وقد
سبَ ْ
نَـ ْفس َّما َك َ
القراء " أن يُغَ َّل " (( واملعن ليس ألحد أن خيونه يف الغنيمة  ،فهي هني للناس عن
قرأ مجهور َّ

وخص النيب  بالذكر وإن كان ذلك حراما مع غريه ؛ ألن املعصية حبضرة النيب 
الغلول يف املغامن ،
َّ

أشنع ملا جيب من تعظيمه وتوقريه  ،كاملعصية باملكان الشريف  ،واليوم املعظم ))( ، )3وقد قام النَّيب 
ِِ
ِ ِ
ِ
ذات يوم َّ
َح َد ُك ْم يَـ ْو َم الْقيَ َامة َعلَى َاأَـبَته َشاةٌ لَ َها ثـُغَاءٌ
فحذر من الغلول وعظَّم أَمره فقال « َل ألْفيَ َّن أ َ
ول اللَّ ِه أ ِ
ِِ
ك َو َعلَى
َكثْنِي فَأَأُ ُ
ول يَا َا ُس َ
س لَهُ َح ْم َح َمةٌ يَـ ُق ُ
ك َش ْيئاا أَ ْد أَبْـلَغْتُ َ
ك لَ َ
ول َل أ َْم ِل ُ
َعلَى َاأَـبَته فَـ َر ٌ
ول اللَّ ِه أ ِ
ك َو َعلَى َاأَـبَتِ ِه
َكثْنِي فَأَأُ ُ
ول يَا َا ُس َ
َاأَـبَتِ ِه بَِع ٌير لَهُ ُاكَاءٌ يَـ ُق ُ
ك َش ْيئاا أَ ْد أَبْـلَغْتُ َ
ك لَ َ
ول َل أ َْم ِل ُ

()1
()2

ينظر حممد أمحد درويش  ،املشرتيات احلكومية  ،عامل الكتب  ،القاهرة  ،ط ، 4008 ،1ص41
ينظر القرطيب  ،مرجع سابق )582/1( ،

( )3أبو حيان األندلسي  ،أثري الدين حممد بن يوسف  ،تفسري البحر احمليط  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت ،
()111/5
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ول اللَّ ِه أ ِ
ك أ َْو َعلَى َاأَـبَتِ ِه ِاأَاعٌ تَ ْخ ِف ُق
َكثْنِي فَأَأُ ُ
ول يَا َا ُس َ
ت فَـيَـ ُق ُ
ص ِام ٌ
ك َش ْيئاا أَ ْد أَبْـلَغْتُ َ
ك لَ َ
ول َل أ َْم ِل ُ
َ
ول اللَّ ِه أ ِ
ك »(.)1
َكثْنِي فَأَأُ ُ
ول يَا َا ُس َ
فَـيَـ ُق ُ
ك َش ْيئاا أَ ْد أَبْـلَغْتُ َ
ك لَ َ
ول َل أ َْم ِل ُ
الرغم من أهية هذا االلتزام وغريه على كاهل اإلدارة إال َّ
أن األخالقيات اليت
ويف األخري على َّ
مهمة للغاية  ،وعلى رأس تلك األخالقيات األمانة يف احلفاظ على
ينبغي أن يتحلَّى هبا املوظف العام َّ

املال العام  ،فلو َّ
السطحية لعمله  ،ومل
العامة وقف عند ِّ
أن املوظف املكلَّف َّ
بالصفقات َّ
حد األهداف َّ
ٍ
ٍ
حافلة مغشوشة
تالعبات من املتعامل املتعاقد كاقتناء
يتجاوزها بنظره الثَّاقب إىل ما ميكن أن يقع من
مثالً  ،أو إعطاء األمر باألشغال للمقاول الفاسد الذي تبقى عيوب أشغاله باطنية خمتفية طيلة فرتة
الساهرة على رقابة
َّ
عني اجملتمع َّ
الضمان  ،وحنو ذلك فإذا مل يكن املوظف أمينًا على املال العام ومل يكن َ

العامة ومحايتها فهو بال ر ٍ
كل تلك األخطاء واألضرار
مصاحله َّ
يب سيحمل على عاتقه املهين واألخالقي َّ
الصفقات(. )2
تنجم عن تلك َّ
اليت ُ

وعموما فهذه االلتزامات األخالقية ال ُملقاة على عاتق املصلحة املتعاقدة أو باألحرى من يقوم
ً
الشريعة اإلسالمية خريطَتها السلوكية القائمة على األضالع األربعة ؛
ترسم َّ
مقامها من املوظفني ُ ،
ال
واملتمثلة يف العلم واحلفظ والقوة واألمانة  ،وهي املعامل اليت أرساها القرآن الكرمي  ،قال تعاىل ﴿ أَ َ
ض ۚ إِنِّي ح ِفي ٌ ِ
اج َعلْنِي َعلَ ٰى َخ َزائِ ِن ْاأل َْا ِ
ت
يم ﴿[ ﴾٥٥يوسف  ، ]11وقال تعاىل ﴿أَالَ ْ
ْ
َ
ظ َعل ٌ
ِ
اهما يا أَب ِ
ين ﴿[ ﴾٩٦القصص .)3( ]41
ْج ْر َ
استَأ ِْج ْرءُ ۚ إِ َّ َخ ْيـ َر َم ِن ْ
ت ْ
استَأ َ
إِ ْح َد ُ َ َ َ
ت الْ َق ِوي ْاألَم ُ

()1
()2

رواه البخاري  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب الغلول وقول اهلل تعاىل ومن يغلل يأت مبا غال  ،رقم 4809
ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص102

()3ينظر سعيد بن ناصر الغامدي  ،أخالقيات العمل  ،سلسلة دعوة احلق  ،رابطة العامل اإلسالمي  ،مكة املكرمة ،
عدد 1151 ، 414ه  ،ص10
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ويشتمل عىل املبحثني التَّاليني :
املبحث األول  :حقوق املتعامل املتعاقد
املبحث الثاين  :التزامات املتعامل املتعاقد
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تمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
إذا كان التَّكييف القانوىن للعالقة بني جهة املصلحة املتعاقدة واملتعاقد معها على أهنا عالقة تعاقدية
الصفقة بصفة منتظَمة ومضطردة  ،إالَّ
تقوم على التَّعاون الوثيق من أجل تأمني سري املرفق العام موضوع َّ
َّ
أن دور املتعاقد دور جوهري خيتلف إىل حد كبري عن دور املتعاقد يف عقود القانون اخلاص ممَّا يُضفي
حقوقًا تسعى املصلحة املتعاقدة إىل ضماهنا وتوفريها له  ،ويف املقابل يَفرض التَّوازن العقدي بينهما على
كاهل املتعاقد التز ٍ
امات جتاه املصلحة املتعاقدة  ،وهو ما نتناوله على النَّحو التَّاىل
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المبحث األول  :حقوق المتعامل المتعاأد
بزي
تَفرض عقود َّ
الصفقات َّ
العامة بإزاء سلطات املصلحة املتعاقدة حقوقًا للمتعامل املتعاقد  ،وتتزيَّا ِّ

الصبغة املالية يف عمومها  ،إذ َّ
أي شيء آخر  ،فهو يسعى إىل
الربح قبل ِّ
إن املتعاقد يهدف إىل حتقيق ِّ
حتقيق منفعة شخصية ذات طابع مايل.
أهم احلقوق اليت جيب أن حيصل عليها املتعاقد مبوجب العقد
لذلك كانت هذه احلقوق املالية من ِّ
املربم بينه وبني اإلدارة .
وتأيت هذه احلقوق على النَّسق التَّايل
المطلب األول  :الحقوق المالية
دائما إىل ضمان رحبه من وراء
تُعد احلقوق املالية أبرز حقوق املتعامل املتعاقد مع اإلدارة ألنَّه يسعى ً

الشكل التَّايل
الصفقة  ،وتربز هذه احلقوق على َّ
عقد َّ
الفرع األول  :التَّسوية المالية

كل شيء
يُعترب هذا احلق من ِّ
أهم حقوق املتعاقد مع اإلدارة  ،وذلك لكون املتعاقد إَّنا يهدف قبل ِّ

الصفقة أو تلك  ،كما َّ
أن عدم احرتام آجال دفع
بالربح النَّاجم عن هذه َّ
إىل حتقيق منفعة مادية تتمثَّل ِّ
شجعهم على التَّحمل أكثر من الالَّزم وبالتَّايل هذا ليس يف مصلحة املشروع املراد
األموال للمتعاملني اليُ ِّ

املهم(.)1
يصا على توضيح هذا ِّ
احلق ِّ
إجنازه  ،من هنا كان حر ً

املادة  25من مرسوم  451-10املعدَّل
احلق بالتَّسوية املالية كما يف َّ
وقد مسَّى املقنِّن اجلزائري هذا َّ
حمصنًا أمام
تسمى باملقابل النَّقدي  ،ويعترب هذا احلق َّ
ويسميها الفقه باملقابل املايل  ،وأحيانًا َّ
و َّ
املتمم ِّ ،
عدله مبشيئتها املنفردة ؛ ألنَّه لو وقع ذلك فلن يَقبل أحد بالتَّعامل مع
متلك أن تُ ِّ
سلطة تعديل اإلدارة ال ُ

مرًة أخرى( ، )2إذن فهذا شرط تعاقدي أساسي بني املصلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد.
اإلدارة َّ
()1

ينظر أمحد حميو  ،مرجع سابق  ،ص591

()2

ينظر عبد اللطيف قطيش  ،مرجع سابق  ،ص111
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كما َّ
بالسعر اإلمجايل واجلزايف  ،أو بناءً على قائمة سعر
أن أجر املتعاقد يف هذه التَّسويات يكون ِّ
املادة  15من ذات املرسوم ،
الوحدة  ،أو بناءً على النَّفقات املراقبة  ،أو بسعر خمتلط  ،حسبما أفادته َّ

ويف كل األحوال َّ
السعر ميكن أن يكون ثابتًا أو قابالً للمراجعة مع إمكانية حتيينه وحتديثه  ،ويف ذلك
فإن ِّ
املادة  24من املرسوم.
املادة  11إىل َّ
وردت املواد من َّ
وهذه الدفوع املالية تأخذ شكال من األشكال التَّالية
َّأولا  :التَّسبيقـ ـ ـ ـ ـ ــات
الدفع بعد أداء اخلدمة  ،أي َّ
العامة قاعدة َّ
أن التَّسديد ال
من القواعد األساسية يف نظام احملاسبة َّ

يكون إال بعد أعمال أُجنزت بالفعل(. )1

بالرغم من أهيتها يف احلفاظ على املال العام  ،إالَّ َّ
أن التَّشبث احلريف مبنطوقها يُوقع
وهذه القاعدة َّ
حتميل كاهله بالتزام غالبا ما ال يقدر عليه  ،والسيَّما عند انطالق
ره ٍق كبري من حيث
املتعاقد يف َ
ُ
ويؤخر تلبية حاجة املصلحة
ماس ٍة إىل ُسيولة نقدية  ،ممَّا قد يُعرقل انطالقه ِّ ،
املشروع إذ يكون يف حاجة َّ
املتعاقدة( ، )2من هنا َّ
تقدم جزءًا من الثمن احملدد للمشروع قبل التنفيذ وال سيَّما
فإن اإلدارة ُبوسعها أن ِّ
َّ
كبريا أو نفقات باهظة لتفسح اجملال للمتعاقد بأداء التزاماته( )3تُصرف
إذا كان التَّنفيذ يتطلب وقتا ً
يسهل
كل شطر منها َّ
ُدفعات مسبَّقة قبل انتهاء األشغال أو التَّوريدات أو اخلدمات وذلك خالل ِّ
حىت ُ

تفعا أو
املورد أو اخلدمايت متويل ما تبقى من املشروع
خصوصا إذا كان مبلغ َّ
على املقاول أو ِّ
الصفقة مر ً
ً
كانت مدهتا طويلة .

املادة  21بأهنا " كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ اخلدمات
وقد عرف مرسوم  451-10التَّسبيقات يف َّ
موضوع العقد  ،وبدون مقابل للتنفيذ املادي للخدمة ".
املادة  21لنيل التَّسبيق تقدمي كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التَّسبيقات .
كما اشرتطت َّ
()1ينظر عزاوي عبد الرمحن  ،النظام القانوين لدفع املقابل املايل  ،جملة الشريعة والقانون  ،كلية القانون  ،جامعة
اإلمارات العربية املتحدة  ،عدد  ، 4000 ،15ص414
()2
ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص429
()3

ينظر ماجد راغب احللو  ،العقود اإلدارية والتحكيم  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،مصر  ، 4001 ،ص155
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املادة  21من املرسوم الرئاسي  ،وها
وتأيت التَّسبيقات يف صورتني حسبما أفادته َّ
-0

التَّسبيقات الجزافية

اعتمادا على معايري معيَّنة  ،أو بناءً على معطيات
مسِّيت بالتَّسبيقات اجلزافية لكون حتديدها ال يتم
ً

الكم  ،وإَّنا َّ
الصفقة  ،وبالنَّظر إىل أهداف منحه يف عمومها
حتدد جزافا نسبة إىل مبلغ َّ
قابلة للحساب ب ِّ
ٍ
وتسديد َّأويل ألجور
 ،واليت تتمثَّل يف إقامة قاعدة احلياة  ،وتسييج أرضية املشروع  ،وتأمني املرور ،
العمال وغريه(.)1
َّ

والتَّسبيقات اجلزافية هي عبارة عن مبالغ مالية توضع حتت تصرف املتعامل املتعاقد قبل بدء تنفيذ
السعر األويل للصفقة  ،وتعترب هذه النِّسبة قاعدة عامة ال ميكن جتاوزها
َّ
الصفقة بنسبة أقصاها  %11من ِّ

املادة  ، 29وتتمثل يف حالة ما إذا رأت املصلحة املتعاقدة أثناء
نصت عليها َّ
إالَّ يف حالة واحدة استثناءً َّ

مرحلة التفاوض َّ
أن رفضها لقواعد َّ
سينجم عنه حتقيق
الدفع و/أو التَّمويل املقررة على َّ
الصعيد الدويل ُ
ضرر أكيد  ،ففي هذ احلالة جاز للمصلحة املتعاقدة أن ترفع من نسبة التَّسبيق اجلزايف وال يتم هذا إالَّ
الص رحية من الوزير الوصي أو مسؤول اهليئة الوطنية املستقلَّة أو الوايل حسب احلالة  ،وبعد
بعد املوافقة َّ
الصفقات املختصة .
استشارة جلنة َّ
مرًة واحدة أو تُدفع يف َّ
الصفقة
عدة أقساط تنص َّ
إضافةً إىل ما سبق فيمكن هلذه التَّسبيقات أن تُدفع َّ
املادة  28من املرسوم .
نصت عليه َّ
على تعاقبها َّ
الزمين  ،وهذا ما َّ
-0

التَّسبيقات على التموين

يسمى التَّسبيق على
باإلضافة إىل التَّسبيق اجلزايف ميكن للمتعامل املتعاقد أن يستفيد من تسبيق آخر َّ
الصفقة
حساب التَّموين والغرض منه مساعدته على حتمل األعباء املالية للمشروع هبدف تنفيذ موضوع َّ
يف اآلجال املتعاقد عليها(. )2

()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص428

()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص445
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ٍ
متوينات ضرورية
الصفقات القتناء
وقد مسِّيت التَّسبيقات على التَّموين كذلك لكوهنا تدفع ألصحاب َّ

()1
عقودا أو طلبات مؤَّكدة للمواد أو املنتوجات
للمشروع من سلع وأدوات  ،مىت أثبتوا مبوجب حيازهتم ً

املادة  90من املرسوم  ،وللمصلحة املتعاقدة إمكانية
َّ
نصت عليه َّ
الصفقة  ،وهذا ما َّ
الضرورية لتنفيذ َّ
طلب التزام من املتعاقد معها بإيداع املواد و املنتوجات املعنية يف الورشة أو يف مكان التَّسليم خالل ٍ
أجل
تعرض إلرجاع التَّسبيق.
يالئم الرزنامة التَّعاقدية وإالَّ َّ
العامة وعقد اقتناء اللَّوازم فقط دون غريها  ،ملا
وهذا النَّوع من التَّسبيق خيتص بعقد إجناز األشغال َّ
الدراسات .
يتميَّزان به من مبالغ تفوق املبالغ ال ُمرصدة يف عقد تقدمي اخلدمات أو عقد إجناز ِّ
حق اجلمع بني التَّسبيق اجلزايف
هذا وقد أجازت َّ
املادة  94من املرسوم للمتعامل املتعاقد َّ
للصفقة .
والتَّسبيق على التَّموين دون أن يتجاوز املبلغ اجلامع بينهما نسبة %10من املبلغ اإلمجايل َّ
ومعن ذلك َّ
أن
مبلغ التَّسبيق على التموين = املبلغ اجلامع بينهما – مبلغ التسبيق اجلزايف
= %51 = %11 - % 10

وبالتَّايل فمبلغ التَّسبيق على التموين ال يتجاوز سقف . % 51
أخريا َّ
فإن املبالغ املدفوعة يف إطار التَّسبيقات اجلزافية أو على حساب التَّموين يتم اقتطاعها من
و ً
للص فقة  ،يف شكل دفع على احلساب أو تسوية على رصيد احلساب  ،يف زمن اسرتجاع
املبلغ اإلمجايل َّ
جمموع التَّسبيقات كاملةً قبل أن يصل جمموع التَّسديدات اليت متَّت لفائدة املتعامل املتعاقد إىل  %90من
املادة  95من مرسوم . 451-10
للصفقة وهبذا نطقت َّ
املبلغ األويل َّ
ثاني ـاا َّ :
الدفع على الحساب
املادة  21من املرسوم بأنه " كل دفع تقوم به املصلحة املتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي ملوضوع
عرفته َّ
َّ
لصفقة" .
ا َّ
()1

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص428
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وواضح من التَّعريف أنه خيتلف عن التَّسبيق يف زمن َّ
الدفع  ،فإذا كان التَّسبيق يُدفع قبل تنفيذ
فإن هذا يدفع بعد تنفيذ ٍ
اخلدمات موضوع العقد َّ ،
الصفقة.
جزء َّ
معني من َّ
ُ
وينقسم َّ
الدفع على احلساب إىل قسمني
-0

َّ
الدفع على الحساب لكل المتعاأدين

الصفقات مىت أثبتوا قيامهم بعمليات جوهرية يف
يكون هذا النَّوع من التَّسويات املالية لكل حائزي َّ
املادة  91من املرسوم .
تنفيذ العقد  ،وهو ما أفادته َّ
املادة  91من املرسوم َّ
بأن َّ
الصفقة على
ونصت َّ
الدفع على احلساب يكون شهريًا  ،وميكن أن تنص َّ
َّ
تالءم مع طبيعة اخلدمات شريطةَ تقدمي إحدى الوثائق التَّالية
فرتة أطول ت ُ
خاصة باألشغال املنجزة ومصاريفها .
أ  -حماضر أو كشوف وجاهية َّ
ب  -جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من املصلحة املتعاقدة .
ج  -جدول األجور املطابق للتنظيم املعمول به وجدول التكاليف االجتماعية مؤشرا عليه من
صندوق الضمان االجتماعي املختص .
-0

َّ
الدفع على الحساب لحائزي صفقة أشغال عامة

إضافةً إىل ما سبق يف النَّوع األول فإن صفقة األشغال يكون َّ
الصفقات
كل َّ
الدفع فيها مثلُه مثل ِّ
األخرى  ،إالَّ يف نسبة االستفادة من مبلغ َّ
يصل إىل غاية  %90من
الدفع على احلساب الذي ميكن أن َ

الصفقة بشرطني
مبلغ َّ

حمل دفع عن طريق التَّسبيق على التَّموين.
أ  -إذا تَّ التَّموين مبنتوجات مسلَّمة يف الورشة ومل تكن َّ
ب  -إذا كانت التَّموينات املقتناة يف اجلزائر فقط.
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ثالث ـاا  :التَّسوية على اصيد الحساب
املادة  21من مرسوم  451-10بأنَّه َّ
"الدفع
عرف املقنِّن اجلزائري هذا النَّوع من الدفع يف َّ
َّ
الصفقة بعد التَّنفيذ الكامل واملرضي ملوضوعها".
للسعر املنصوص عليه يف َّ
املؤقَّت أو النِّهائي ِّ
وتنقسم هذه التَّسوية إىل قسمني
-0

تسوية حساب الرصيد المؤأت

َّ
املستحقة للمتعاقد بعنوان التَّنفيذ
املادة  91من املرسوم وهي هتدف إىل دفع املبالغ
تضمنتها َّ
وقد َّ
العادي للخدمات املتعاقد عليها مع اقتطاع
الضمان احملتمل .
 مبلغ َّ الغرامات املالية اليت تبقى على املتعامل املتعاقد عند االقتضاء . الدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على احلساب  ،على اختالف أنواعها اليت مل تسرتجعهااملصلحة املتعاقدة بعد.
غري َّ
الصفقة  ،وهذا ما
الرصيد املؤقت ال تكون إال إذا نصت عليها َّ
أن هذه التَّسوية على حساب َّ
املادة  91من ذات املرسوم .
أفادته َّ
-0

تسوية حساب الرصيد النهائي

املادة  92من املرسوم  ،ويرتتب عليها تسوية هنائية للرصيد يف حساب املتعاقد
هذه التَّسوية أفادهتا َّ
 ،وبالتَّايل تدفع كل املبالغ املستحقة مع رد اقتطاعات الضمان وشطب الكفاالت اليت قدمها املتعاقد
عند االقتضاء .
املادة  98املصلحة املتعاقدة القيام بالتَّسوية النهائية يف أجل ال يتجاوز ثالثني يوما من
وألزمت َّ
الصفقات بقرار من وزير املالية وال ميكن أن
استالم الكشف والفاتورة  ،وميكن حتديد مدة أطول لبعض َّ
يتجاوز هذا األجل شهرين.

259

احلق يبقى َّ
بأي
وأيا ما كان فإن هذا َّ
مقد ًسا بالنِّسبة للمتعاقد ال ميكن أن تطالَه املصلحة املتعاقدة ِّ

ٍ
حال من األحوال  ،فسلطتها فيه مقيَّدة غري مطلقة وال سيَّما بالنِّسبة للرتتيبات املتعلقة بالتَّسديد املايل
وهو حق املتعاقد جيب الوفاء به كامالً ويف آجاله(. )1

ويف آخر هذا الفرع يثور تساؤل عن إمكانية املقابل املايل املستحق للطرف املتعاقد أن يتمظهر يف مظهر
املقابل العيين وليس النقدي .
والذي تفيده نصوص مرسوم  451-10كما يف املواد  25و 21و 94وغريها َّ
أن املقابل املايل يكون
العامة واملبادئ القانونية واإلدارية األصولية املتعارف
عبارة عن مبالغ مالية  ،وهذا ما تشي به القواعد َّ
السائدة .
عليها واألعراف َّ
على أنَّه ال مانع لدى البعض من أن تقوم املصلحة املتعاقدة بإعطاء الطرف املتعاقد معها أشياء
عينية منقولة كانت أو عقارية بدالً من املقابل املايل النَّقدي الذي يستحقه لقاء تنفيذ التزاماته التَّعاقدية ،
بشرط أن ال يكون هناك أي نص تشريعي مينع اإلدارة من ذلك  ،وبشرط أن تعرض املصلحة املتعاقدة
الصريح بذلك وبالرضى
هذا اإلجياب على الطرف املتعاقد معها  ،ويُبدي هذا األخري قبوله الواضح و َّ
يتم هذا التَّصرف إما بكتب حتريرية رمسية موثقة يتبادهلا الطرفان املتعاقدان ،
والتَّوافق الكامل على أن َّ
تضمن فحوى االتِّفاق الذي ذكرناه(.)2
َّ
وإما بعقد ي َّ

لكن مع وجاهة هذا الرأي إالَّ َّ
أن األوىل أن يكون َّ
الدفع مببالغ نقدية كما هو املعروف يف تسعري
السداد بأشياء غري نقدية استثناءً ،
َّ
الصفقات َّ
العامة من خالل املواد  24-15مكرر  ،وميكن أن يكون َّ
كحالة عدم توافر سيولة نقدية بفعل أزمات مالية خانقة .
ويف حاالت نادرة وضرورية َ

()1

ينظر عزاوي عبد الرمحن  ،مرجع سابق  ،ص189

()2

ينظر بشار مجيل عبد اهلادي  ،العقد اإلداري  ،مرجع سابق  ،ص19
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شرعا
اابـ اـعا  :حكم التَّسوية المالية ا
شرعا ؛ فالتسبيقات من الناحية
كما جيدر التنبيه يف النهاية إىل أن التسوية املالية جبميع أنواعها جائزة ً

الشرعية تدخل ضمن األجرة املعجلة يف عقد االستصناع  ،وهي جائزة  ،جبامع املشاهبة بينه وبني عقد
تأجيل الثَّمن
السلَم  ،وبناءً على رقم  )2/5( 11من جممع الفقه اإلسالمي سنة  ، 1884الذي أجاز
َّ
َ
كلِّه أو تقسيطَه إىل أقساط معلومة آلجال َّ
األول(. )1
حمددة  ،مثلما سبق ذكره يف الباب َّ
والدَّفع على احلساب هو من استيفاء األ جرة بعد هناية كل عمل ألن أن ينقضي العقد برمته  ،وهذا
األول .
مر معنا يف الباب َّ
يشبه ما حيصل يف عقد االستجرار حيث تدفع األجرة بعد كل توريدة  ،كما َّ
أما التَّسوية على رصيد احلساب مؤقتا أو هنائيا فهذا هو األصل يف باب اإلجيارات حيث تستوىف األجرة
بعد متام العمل .
الفرع الثاني  :التواز المالي
العامة قد تطرأ على العقد طوارئ قد تؤدي إىل تغيري جوهري يف
أثناء تنفيذ عقود َّ
الصفقات َّ

اقتصاديات العقد( ، )2أو ختل بتوازنه املايل  ،ويرتتب على ذلك آثار تؤدي إما إىل استحالة تنفيذ العقد
استحالة مطلقة وهو ما تتناوله " نظرية القوة القاهرة "( ، )3أو يرتتب على تلك الطوارئ آثار تعوق تنفيذ
العقد وجتعل أمر تنفيذه صعبًا وليس مستحيالً وهو ما تتناوله "نظرية فعل األمري"( ، )4أو"نظرية الظروف
()1ينظر ص  84من هذا البحث .
()2ينظر خالد سعد راشد العليمي  ،أثر نظرية الظروف الطارئة يف التوازن املايل للعقد اإلداري ( ،رسالة ماجستري) ،
كلية الدراسات القانونية العليا  ،جامعة عمان العربية  ،األردن  ، 4009 ،ص ط
( )3نظرية القوة القاهرة يقصد هبا كل فعل ال شأن للمتعاقد فيه وال ميكنه توقعه وال منعه ويصبح به تنفيذ التزامه
مستحيال.
 ينظر حسب الرسول الفزاري  ،أثر الظروف الطارئة على االلتزام العقدي يف القانون املقارن ( ،رسالة دكتورة ) ،كلية احلقوق  ،جامعة القاهرة  ، 1828 ،ص152
()4

نظرية فعل األمري يقصد هبا

ما تتخذه السلطات العامة بشأن زيادة األعباء املالية على املتعاقد  ،أو زيادة

االلتزامات على عاتقه  ،دون أن يكون ذلك نامجا عن خطأ من جانبها  ،ودون أن مينعها من تعويضها املتعاقد معها يف
كافة األضرار املرتتبة على إعمال هذه النظرية.
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الطارئة"

()1

 ،أو"نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة"  ،وعلى ضفاف هذه النَّظريات الثَّالث ُولدت

فكرة التَّوازن املايل بني املتعامل املتعاقد واملصلحة املتعاقدة اليت تُعد من اخلصائص َّ
العامة
الذاتية للنظرية َّ
للعقود اإلدارية .
الشركة الفرنسية
مادة التزام املرفق العام يف النِّزاع املعروف باسم قضية ِّ
مرة من َّ
وجرى استخالصها َّ
ألول َّ
َ

"للت رام"  ،والذي أصدر فيه جملس َّ
استنادا
الشهري يف  51مارس عام 1800
الدولة الفرنسي حكمه َّ
ً

الدولة "ليون بلوم" يف تقريره الذي جاء فيه َّ
مفوض َّ
إن
لفكرة التَّوازن املايل للعقد اإلداري اليت صاغها ِّ
تقررت للملتزم وبني األعباء
من األمور اجلوهرية يف عقود االلتزام ضرورة حتقيق التَّساوي بني املزايا اليت َّ
اليت يلتزم هبا(.)2

جراء استعماهلا سلطتها
ويعين التَّوازن املايل للعقد تعويض اإلدارة املتعاقد معها عن الضرر الذي حلقه َّ

()3
يتحملها املتعاقد مع اإلدارة وبني
العقدية فبالتَّايل هو توازن أمني  ،أو توازن شريف بني األعباء اليت َّ

املزايا اليت ينتفع فيها مبا يعادل ك َّفة امليزان بني الطرفني وذلك بتعويض املتعاقد يف أحوال وشروط معيَّنة

حىت ولو مل يصدر خطأ من جانب اإلدارة مع اختالف مقدار التَّعويض(. )4

املادة  111إشارة إىل هذا احلق بقوهلا "إجياد التوازن للتكاليف
وقد ورد يف مرسوم  451-10يف َّ
املرتتبة على كل طرف من الطرفني".

ينظر حممود عاطف البنا  ،العقود اإلدارية  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،ط ، 4002 ، 1ص481()1

نظرية الظروف الطارئة تعين الظروف اليت مل تكن متوقعة حدثت أثناء تنفيذ العقد اإلداري وأدت إىل قلب

اقتصادياته فيكون من حق املتعاقد املتضرر أن يطلب من الطرف اآلخر مشاركته يف هذه اخلسارة فيعوض تعويضا جزئيا
ينظر سليمان الطماوي  ،مرجع سابق  ،ص 111()2

ينظر حممد مقبل العنديل  ،مرجع سابق  ،ص18

()3

ينظر جممع اللغة العربية  ،معجم القانون  ،مرجع سابق  ،ص 111

()4

ينظر ملياء هاشم سامل قبع  ،مرجع سابق  ،ص51
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يتجسد يف
وعلى ذلك كان من ُمستلزمات العدالة إعادة االعتبار املايل للمتعاقد يف إطار حل ِّ
ودي َّ
()1
ُم ٍ
يؤدي
للصفقة األصلية
الصفقة طارئ من الطَّوارئ قد ال ِّ
مىت ما ترتَّب على تنفيذ عقد َّ
لحق َّ
َ
ٍ
املتضرر خبسارةٍ
فادحة(. )2
بالضرورة إىل استحالة التَّنفيذ وإَّنا يرتِّب إرهاقًا ِّ
َّ
يهدد ِّ
الفرع الثالث  :التعويض المالي
َّأولا  :التعويض المالي أانوناا
العامة وأجهزهتا اإلدارية َّ ،
ألن العقد
املهمة للطرف املتعاقد مع اإلدارة َّ
وهذا احلق من احلقوق املالية َّ
العامة وأجهزهتا
معادلَة نسبية بني مصلحة اإلدارة َّ
اإلداري يف أساسه االتِّفاقي و ِّ
الرضائي يهدف إىل إقامة َ

تعوض الطرف اآلخر املتعاقد معها يف إطار
اإلدارية املتعاقدة وبني مصلحة الطَّرف املتعاقد معها  ،فحني ِّ
اعد تشر ٍ
يعية أو نصوص عقدية أو آراء فقهية أو أحكام قضائية تتعلَّق هبذا املوضوع  ،فإهنا ترمي
قو َ
وهتدف إىل مساعدة هذا الطرف املتعاقد معها على تنفيذ التزاماته التَّعاقدية بسرعة وكفاءة وفاعلية وعلى
دوما من جهة  ،وضمان سري املرافق
أكمل وجه ممكن  ،وبالتَّايل حتقيق العدالة النِّسبية اإلنسانية املطلوبة ً
العامة بانتظام واضطراد لتحقيق املصاحل اجلماعية يف َّ
الدولة من جهة أخرى(.)3
َّ

تعويضا
ويكون التَّعويض عن األضرار اليت حلقت باملتعاقد مع اإلدارة على إثر صفقة عمومية َّإما
ً

توصل إليه االجتهاد القضائي ومن
شامالً أو
تعويضا جزئيًا  ،وهذا التَّقسيم ساقه الفقهاء باعتبار ما َّ
ً
()4
املقررة يف القانون املدين  ،غري أنَّه يف
خالل مقاصد بعض املقتضيات القانونية  ،وطب ًقا للمبادئ َّ
العامة َّ
كل احلاالت جيب اللجوء للقضاء املختص وأن يُثبت املتعامل املتعاقد َّإما خطأ اإلدارة أو جتاوزها ألحد
ِّ

()1ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص448
()2ينظر حممد حمي الدين سليم  ،نظرية الظروف الطارئة بني القانون املدين والفقه اإلسالمي  ،دار املطبوعات اجلامعية
 ،االسكندرية  ، 4002 ،ص 490
()3

ينظر بشار مجيل عبد اهلادي  ،العقد اإلداري  ،مرجع سابق  ،ص20

()4

ينظر عبد العايل مسري  ،الصفقات العمومية والتنمية  ،مطبعة املعارف اجلديدة الرباط  ،ط ، 4010 ،1ص11
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بنود العقد للمطالبة بالتَّعويض  ،أو حىت عند القيام بأعمال ثانوية أو حتمل أعباء إضافية وغريها من
حاالت التَّعويض(.)1
عما ميكن أن
ومن أبرز مظاهر التَّعويض ما يكون على شكل فوائد تأخريية
تعويضا للمتعاقد َّ
ً
يكون قد حلقه من ضرر جراء تأخر املصلحة املتعاقدة يف تسديد ما عليها ِّاجتاهه(.)2
جراء
جربا للخسارة اليت أل َّمت باملتعاقد والكسب الذي فاته َّ ،
وهكذا يعترب احلق يف التَّعويض ً
خطأ املصلحة املتعاقدة.
وبقي يف األخري اإلشارةُ إىل َّ
أن حقوق املتعاقد تنتقل إىل اخللف طب ًقا للمبادئ النَّظرية اإلدارية اليت

تقضي َّ
عامة وثابتة  ،وتعمل باستمرار  ،أي
بأن أموال اإلدارة أموال أمريية َّ

ال تنقضي وال متوت ،

دوما  ،أي ال تفلس  ،وبالتَّايل َّ
فإن لورثة املتعاقد معها أن يطالبوها بأيَّة
وهي ً
أيضا ُمقتدرة ماليًا ومليئة ً
حقوق ٍ
ٍ
الرضا واالتِّفاق أو عن طريق اللجوء إىل القضاء(.)3
مالية يستحقوهنا سواء عن طريق ِّ
شرعا
ثانياا  :التَّعويض المالي ا
ينبغي التفريق بني الغرامة التَّأخريية اليت مشرتطة ومتفقا عليها منذ البداية يف العقد وهي لفائدة
املصلحة املتعاقدة  ،وبني التَّعويض املايل الذي حيكم به القضاء لفائدة املتعامل املتعاقد جراء خطأ اإلدارة
 ،وعليه فالتعويض املايل الذي يستفيد منه املتعامل املضرور هو تعويض عما أصابه من ضرر  ،ويقصد به
يف اصطالح الفقهاء دفع ما وجب من بدل مايل بسبب إحلاق ضرر بالغري( ، )4والضرر املعوض عنه
لدى الفقهاء يشمل الضرر الواقع على املال مبا فيه املنفعة سواء كان عن طريق الغصب أم اإلتالف أم
االعتداء على النفس وما دوهنا وهي الدية واألرش  ،أم عن طريق التفريط يف األمانة وحنو ذلك  ،ويكون

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص442

()2

ينظر خرشي النوي  ،مرجع سابق  ،ص441

()3

ينظر بشار مجيل عبد اهلادي  ،العقد اإلداري  ،مرجع سابق  ،ص29

()4

وزارة األوقاف الكويتية  ،املوسوعة الفقهية  ،مرجع سابق )15/51( ،
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وقطعا
التعويض بدفع مال مقدر أو مصاحل عليه يدفع ملن وقع عليه الضرر  ،أو لورثته بدالً ملا فقد ً

للخصومة والنزاع بني الناس(.)1

الشريعة اإلسالمية يف مثل هذا النوع من العقوبات ؛ وإن كانت
وميكن أن يستدل ملا سبق مبا عرفته َّ
يف هذه احلالة على الطرف األقوى أال وهو املصلحة املتعاقدة  ،فقد روي عن النيب  أنه قال « فِي

ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ال ابْ ُن ال َْع َال ِء
اها ُم ْؤتَ ِج ارا أَ َ
ين بِْن ُ
سابِ َها َم ْن أَ ْعطَ َ
ُك ِّل َسائ َمة إبل في أ َْابَع َ
ت لَبُو َوَل يُـ َف َّر ُق إب ٌل َع ْن ح َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
س ِآل ِل
َج ُرَها َوَم ْن َمنَـ َع َها فَِإنَّا آخ ُذ َ
ُم ْؤتَ ِج ارا بِ َها فَـلَهُ أ ْ
وها َو َشط َْر َماله َع ْزَمةا م ْن َع َزَمات َابِّـنَا َع َّز َو َج َّل لَْي َ
ُم َح َّمد ِم ْنـ َها َش ْيءٌ »( ، )2وواضح من هذا احلديث الشريف أن النيب  عاقب مانع الزكاة بأخذها منه
()3

 ،على أنه يف واقعة احلال

قهرا وبأخذ غرامة مالية منه عقوبة على معصية امتناعه عن أداء الواجب
ً
استنادا إىل احلديث املروي عن النيب  أنه
فالعقوبة املالية تكون على اإلدارة لفائدة املتعامل معها ،
ً

ضرا ولَ ِ
ض َراا »
قال «لَ َ َ َ َ
الضَّعيف كااملتعامل املتعاقد يف مقابل املصلحة املتعاقدة املمثلة يف اإلدارة ملا تتميز به من السلطة  ،وأيضا
ملا يفرتض فيها من املالءة والقدرة على التسديد  ،وقد قال « مطْل الغَني ظُلم وإذَا أ ِ
ْت َعلَى
ُحل َ
ٌَ
َ ُ
َمليء فَاتبِ ْعهُ »(.)5
()4

 ،وهذا احلديث أفاد منع الضرر ورفعه  ،وال سيما يف حق الطرف

()1

وزارة األوقاف الكويتية  ،املوسوعة الفقهية  ،املرجع السابق )15/51( ،

()2

أخرجه النسائي يف سننه  ،كتاب الزكاة  ،باب عقوبة مانع الزكاة  ،رقم4111

()3

الدريين  ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله  ،مرجع سابق  ،ص 521

()4أخرجه النسائي يف السنن الكربى  ،كتاب آداب القاضي  ،باب ما ال حيتمل القسمة ( ، )133/11وابن ماجه يف
سننه  ،كتاب األحكام  ،باب من بن يف حقه ما يضر جباره ( ، )487/2والدار قطين يف كتاب األقضية واألحكام
( ، )224/7واحلاكم يف كتاب البيوع ( ، )66/2واحلديث مبجموع طرقه يرتقي إىل درجة الصحيح كما قال األلباين يف
إرواء الغليل ()753/3
()5

أخرجه البخاري يف صحيحه  ،كتاب احلواالت  ،باب يف احلوالة وهل يرجع يف احلوالة  ،رقم 144
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الفرع الرابع  :التمويل المالي
َّ
متأخًرا عن املواعيد
إن الدفوع املالية مبختلف أشكاهلا غالبًا ما تكون حمدود ًة واستيفاؤها يأيت أحيانًا ِّ

احملددة هلا بفعل العقلية البريوقراطية اليت ختيِّم على أحناء كثرية من اإلدارة  ،إضاف ًة إىل َّ
َّ
اخلاصة
أن املوارد َّ
دائما يف تغطية نفقاته مما يضطره يف غالب األحيان اللجوء إىل التَّمويل البنكي .
للمتعاقد ال تُسعفه ً
ٍ
ضمانات كافية َّ
مهمة دون
بيد أن احلصول على قرض يتطلَّب
ألن َّ
الصي ريف ال ميكنه أن جيازف مببالغ َّ
وسدادها من طرف زبونه أو من يتضامن معه ويف الوقت َّ
احملدد
أن يكون مطمئنا عن طريقة استيفائها َ
هلا.

الضمانات أو الرهون تبقى الوسيلة الوحيدة اليت ِّ
متكن املتعاقد من احلصول على قروض من ُلدن
و َّ
املؤسسات البنكية وبفوائد باهظة يف بعض األحيان.
املادة  110من مرسوم 451-10
الصفقة العمومية جيب اتِّباع شروط خاصة منصوص عليها يف َّ
ولرهن َّ

املتمم .
املعدَّل و َّ
الصفقات العمومية يف إطار التَّمويل
حق املتعاقد متويل صفقته عن طريق صندوق ضمان َّ
كما أنَّه من ِّ
املادة  111من
املسبَّق  ،أو تسديد الفواتري  ،أو يف إطار القرض مقابل احلقوق املكتسبة وهذا ما أفادته َّ

مرسوم  ، 451-10يضاف إىل ذلك َّ
أن املقنِّن اجلزائري نظَّم سري هذا الصندوق عن طريق املرسوم
ٍ
ضمانات
يقدم
التنفيذي رقم  12-89واملعدل باملرسوم التنفيذي رقم  ، 01-09وهذا الصندوق ِّ
و ٍ
املادة  4من املرسوم املنظم له.
صفقات العمومية حسبما أفادته َّ
كفاالت مالية لتسهيل اإلجناز املايل لل َّ
الصفقة َّ
وعليه َّ
ألن أغلب
دائما الظروف املواتية للحصول على القروض برهن َّ
فإن املتعاقد ال جيد ً
البنوك تفرض شروطًا قاسية يصعب على املتعاقد العادي قبوهلا  ،كما أن املبالغ َّ
املقدمة غالبا ما تكون
الصفقة  ،ولذلك البد من البحث عن وسائل أخرى تستجيب أكثر ملتطلبات
غري كافية لتمويل جمموع َّ
املتعاقدين مع اإلدارة وتسهل عليهم احلصول على القروض اليت حيتاجوهنا .
لذلك جيب اإلسراع بإصالح طرق التمويل ألهنا أصبحت غري منسجمة مع ضروريات الوقت الراهن
 ،فالقروض يف وضعها احلايل ال تغطِّي حىت احلاجات األساسية للمقاوالت وال يتم احلصول عليها إال
266

الصفقات
وفق إجراءات قاسية وبفوائد مرتفعة ترهق كاهل املتعاقد  ،هذا األمر ينعكس سلبًا على َّ
تؤدي دورها التَّنموي بنجاعة .
العمومية وجيعلها يف بعض األحيان ال ِّ
المطلب الثاني  :الحقوق كير المالية
الربح من وراء
يف احلقيقة أجلى حقوق املتعاقد تتمثَّل يف ِّ
الشق املايل ألنَّه يف البداية والنِّهاية يطلب ِّ
مشروعه هذا  ،غري َّ
أن هذا ال مينع من اإلشارة إىل بعض احلقوق غري املالية له  ،واليت هي يف اجلانب
املقابل التزامات على عاتق اإلدارة  ،على الشَّكل التَّايل
الفرع األول  :الحق في تمكين المتعاأد من تنفيذ تعاأداته
حق املتعاقد مع املصلحة املتعاقدة أن هتيِّئ له كافَّة اإلمكانات اليت من شأهنا القيام بالتزاماته على
من ِّ
الوجه املطلوب  ،وتنفيذ مقتضيات عقد َّ
الصفقة  ،وذلك ال يتأتَّى إالَّ من خالل تسليم املقاول مثالً
()1

الصدد ينبغي على
السليم للمشروع  ،ويف ذات َّ
 ،اليت حتول دون األداء َّ

الشوائب
املوقع خاليًا من َّ
املصلحة املتعاقدة أن تكبح مجاح موظفيها يف تصرفاهتم املعرقلة واملعيقة لسري املشروع  ،وكذا ردع
األطراف األخرى اليت يف نفسها شيء من املشروع كاحتجاجات بعض جريان املشروع لدعاوى خمتلفة ،
األمر الذي يؤثِّر على املقاول يف األداء واإلجناز .
الفرع الثاني  :الحق في توفير المعلومات الالزمـ ـ ـة
قدرا كبرياً من
يتطلَّب إجناز َّ
الصفقة َّ
العامة على وفق العقد املرسوم بني املتعاقد واملصلحة املتعاقدة ً
أسا يف حرية اطِّالعه على
املعلومات الالَّزمة و َّ
الضرورية اليت حيتاجها بُغية إجناز هدفه  ،ويتمثَّل ذلك ر ً
الوثائق املستلزمة  ،وحضوره جلسات فتح األظرفة من غري حائل أو مانع مفرتض أو حمتبك  ،وتسهيل

بالشبكة العنكبوتية تكون يف خدمة املتعاملني على حد
مزودة َّ
مقرات َّ
وصوله إىل املعلومة الكرتونيًا بوضع َّ
الشريفة والعادلة .
سواء  ،ضمانًا ألكرب قدر ممكن من املنافسة َّ

()1

ينظر سامل بن صاحل املطوع  ،مرجع سابق  ،ص419
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المبحث الثاني  :التزامات المتعامل المتعاأد
يف مقابل احلقوق اليت يتمتَّع هبا املتعامل املتعاقد  ،فإنه ينوء مبجموعة من االلتزامات والواجبات اليت
العامة  ،أو يفرضها الواجب األخالقي  ،وهذا ما جيعل عقود
يفرضها التَّعاقد عن طريق َّ
الصفقة َّ
العامة اليت هتم اإلدارة من جهة قيامها
َّ
العامة ُملزم ًة له يف اإليفاء بتعاقداته بُغية حتقيق املصلحة َّ
الصفقات َّ

على رعايتها  ،وهتم املتعاقد من جهة اإلفادة من خدماهتا ؛ لذا كان منوطًا به أن يكون على درجة من
الشرف واملسؤولية األخالقية.
عالية من َّ
وهذا ما يستدعي وقوفنا ضمن هذين املطلبني كالتَّايل
المطلب األول  :اللتزامات اإلدااية
املادة  51من مرسوم  451-10على املصلحة املتعاقدة أن حترص يف كل احلاالت
وقد جاء يف َّ
املادة  59من نفس
الضمانات َّ
على إجياد َّ
الضرورية سواء من النَّاحية املالية أو التِّقنية أو التِّجارية  ،ويف َّ
املرسوم أن تَستعل م املصلحة املتعاقدة بكل الوسائل القانونية عن املتعامل سواء لدى مصاحل متعاقدة
أخرى سبق هلا التَّعاقد مع املتعام ل املختار  ،أو عن طريق املرافق العمومية املعنية  ،أو البنوك أو حىت
التَّمثيليات اجلزائرية يف اخلارج  ،وهذا التَّحقيق كله يف جمال سوابق املتعامل إَّنا أُق َّر بغرض الوصول إىل
الصفقة مع متعامل مأمون من مجيع اجلوانب وال سيَّما املالية حىت ال يتسبَّب يف تأخريها
نتيجة وهي إبرام َّ
أو إجنازها بغري الكيفية املتعاقد عليها .
وعليه َّ
فإن االلتزامات اإلدارية الواجبة عليه تتمثَّل يف أمرين ها
الفرع األول  :الضمانات المالية
َّأولا  :الضمانات المالية أانوناا
من شأن املصلحة املتعاقدة أن تتَّخذ كافَّة االحتياطات املالية اليت تلجأ إليها كوسيلة ضغط مايل على
املتعامل املتعاقد جلربه على الوفاء بالتزاماته التَّعاقدية .
الضمانات املالية مايلي
ومن هذه َّ
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 -0كفالة التعهد
الضمانات
املادة  11من مرسوم  451-10إىل إمكانية جلوء اإلدارة إىل هذا النَّوع من َّ
وقد أشارت َّ
"ي جب أن ي ح ت وي إعالن املناقصة على البيانات اإللزامية اآلتية : -ت س م ي ة امل ص ل ح ة امل ت ع اق دة
وع ن وان ه ا ورقم تعريفها اجلبائي
كيفية املناقصةشروط التأهيل أو االنتقاء األويل.موضوع العملية. ق ائ م ة م وج زة ب امل س ت ن دات امل ط ل وب ة مع إح ال ة القائمة املفصلة إىل أحكام دفرت الشروط ذاتالصلة.
ِّ
مدة حتضري العروض ومكان إيداع العروض.مدة صالحية العروض. إلزامية كفالة التعهد  ،إذا اقتضى األمر.ت ق دمي ال ع روض يف ظ رف م غ ل ق ب إح ك ام،ت ك تب ع ل يه ع ب ارة "ال ي ف تح إال م ن ط رف جل ن ة ف تحاألظ رف ة وتقييم العروض" ومراجع طلب العروض.
مثن الوثائق ،عند االقتضاء" .املادة نستنج َّ
الضمانة
أن كفالة التَّعهد إلزامية إذا اقتضت املصلحة ذلك  ،وهذه َّ
ومن خالل هذه َّ
جدية املشاركني وعدم تالعبهم.
ألجل التَّأكد من ِّ
املادة  11لتبيِّ ن َّ
متضمنات العرض التقين "كفالة تعهد تفوق  %1من مبلغ العرض".
مثَّ جاءت َّ
أن َّ
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كما َّ
املادة
بنص َّ
أن القانون اشرتط لنيل التَّسبيق تقدمي كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التَّسبيقات  ،وهذا ِّ
 21من مرسوم " 451-10ال تدفع التسبيقات إال إذا قدم املتعامل املتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة
الصفقات العمومية."...
بإرجاع تسبيقات يصدرها بنك خاضع للقانون اجلزائري أو صندوق ضمان َّ
 -0كفالة حسن التنفيذ
سبقت اإلشارة إىل َّ
أن كفالة حسن التنفيذ يقصد هبا مبلغ من املال يُودعه املتعاقد لدى املصلحة

املتعاقدة تتوقَّى به آثار األخطاء اليت يرتكبها املتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد  ،ويضمن هلا قدرته على
مواجهة املسؤوليات الناجتة عن تقصريه(. )1
بنصها على أنَّه " يتعني على
وقد أشارت َّ
املادة  82من مرسوم  451-10إىل كفالة حسن التَّنفيذ ِّ
الصفقة" .
املتعامل املتعاقد أن يقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن تنفيذ َّ
ثانياا  :الموأف الشرعي من الضمانات المالية
يسمى الضمان أيضا كفالة  ،ولذلك اعترب املشرع اجلزائري هذه التسمية  ،والضمان مبعن الكفالة
()2
نت
نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يُـ ْل ُقو َ أَأ َْال َم ُه ْم أَيـ ُه ْم يَ ْك ُف ُل َم ْريَ َم َوَما ُك َ
والعكس صحيح  ،قال تعاىل ﴿ َوَما ُك َ
لَ َديْ ِهم إِ ْذ ي ْختَ ِ
ص ُمو َ ﴿[﴾٩٩سورة آل عمران  ]11مبعن أيهم يضمنها .
ْ َ

ذمة املضمون عنه يف االلتزام بالدَّين
ذمة الضَّامن إىل َّ
والكفالة ال خترج عن كوهنا التزاما تُضم فيه َّ

وأدائه عنه( ، )3ولذلك هي عقد قائم على الضامن  ،واملضمون له وهو املدين واملضمون عنه وهو الدائن
واملضمون وهو الدين والصيغة اليت تدل على حتمل الضمان(.)4

()1
()2

ينظر حممد مقبل العنديل  ،مرجع سابق  ،ص14
جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،ص285

()3ينظر

املنبجي  ،مرجع سابق ( ، )114/4الدسوقي  ،مرجع سابق  ، )152/1( ،الشربيين  ،مرجع سابق ،

( ، )412/4البهويت  ،مرجع سابق  ، )152/5( ،نزيه محاد  ،معجم املصطلحات االقتصادية  ،مرجع سابق  ،ص492

( )4أسامة أمحد الصاليب  ،اختيارات ابن عبد الرب يف فقه املعامالت  ،دار بن حزم  ،لبنان  ،ط ، 4011 ،1ص115
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ويأخذ الضمان يف هذه العقود شكل تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى
اآلمر بد فع مبلغ معني أو قابل للتعيني لشخص آخر يسمى املستفيد  ،إذا طلب منه ذلك خالل املدة
املعينة  ،ويسمى هذا التعهد خبطاب الضمان(. )1
ويف عقود الصفقات العامة يتدخل البنك أو الصندوق باعتباره ضامنا ليضمن املتعاقد باعتباره مدينا
لدى املصلحة املتعاقدة باعتبارها دائنا  ،وقد نظم املشرع اجلزائري أحكام الكفاالت املالية ككفالة التعهد
 ،وكفالة حسن التنظيم مبا ورد يف مرسوم  ، 451-10وقد سبق ذكر هذا  ،ونظم أيضا صندوق ضمان
الصفقات العمومية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ، 12-89وقد جاء يف املادة  4منه أن الصندوق
تتمثل مهمته يف ضما ن متويل الصفقات والطلبات العمومية  ،وأنه أيضا يقدم ضمانته أو كفالته لتسهيل
اإلجناز املايل للصفقات والطلبات العمومية.
وتقوم آلية ضمان هذا الصندوق على الرهن الذي يغطي املقاول مشروعه  ،وبناء على ما سبق ثار
اإلشكال يف مدى جواز ضمان هذا الصندوق أو غريه من املصارف والبنوك للمتعاملني يف باب
الصفقات العامة.
إضافة إىل ما ذكر فقد أوجد املشرع آلية أخرى لالحتياط حلق اإلدارة عرب آلية االقتطاع اليت يسميها
أحيانا اقتطاع الضمان .
وأيَّا كان فاخلالف وقع يف خطابات الضمان  ،أو العوض املايل الذي يأخذه البنك جتاه ضمانه  ،هل
أي أساس يكيَّف ؟ على النَّحو التَّايل
جيوز أم ال  ،وعلى ِّ
تقرر َّ
أن
القول األول  :خطاب الضمان عبارة عن عقد كفالة  ،والكفالة ال جيوز أخذ األجرة عليها ملا َّ

اجلعل إن مل يكن مشروطا يف الكفالة فالشرط باطل  ،وإن كان مشروطا يف الكفالة فالكفالة باطلة(، )2

وعلَّلوا املنع بأن الكفيل مقرض يف حق املطلوب  ،وإذا شرط له اجلعل مع ضمان املثل  ،فقد شرط له
()1
()2

حممود الكيالين  ،عمليات البنوك  ،دار اجليب للنشر  ،عمان  ،األردن )114/1( ، 1884 ،

البغدادي  ،أبو حممد بن غامن بن حممد احلنفي  ،جممع الضمانات  ،عامل الكتب  ،بريوت  ،ط، 1892 ، 1

ص494
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الزيادة على ما أقرضه فهو باطل ألنه يف حكم الربا( ، )1ومن بيوعات الغرر ألن من أخذ عشرة على أن
يتحمل مبائة  ،ال يدري هل يفلس من حتمل عنه  ،أو يغيب فيخسر مائة  ،ومل يأخذ إال عشرة أو يسلم
من الغرامة فيأخذ العشرة

()2

صندوق ضمان
شرعا ما دام
ُ
عامل هبا ً
وقد أفىت بعض املعاصرين أن (( هذه املعاملةَ ربوية ال جيوز الت ُ
عقد تربٍع
ضا ماديا على كفالته للدَّين ،ذلك ألن
املعلوم أن الكفالةَ أو الضما َن هو ُ
الصفقات يأخذ ع َو ً
َ

املعاوضات ،وعليه فأخ ُذ صندوق
مبناه يف الشريعة على اإلرفاق واإلحسان ،وليس هو من قبيل عقود َ

الضمان للنسبة املذكورة يف السؤال كع َو ٍ
رعي من الضمانَّ ،
وألن
ض عن الضمان يُنايف
َ
املقصد الش َّ
جهة ٍ
صندوق الضمان –من ٍ
مبلغ الضمان فإنه يعود عليه بالرأمسال املدفوع
َ
ثانية -إذا أدى عن املقاول َ

للمقرضُ " ،كل قَر ٍ
ض َجَّر َمن َف َع ًة
يف الصفقة مع زيادة الفائدة ،فهو أشبهُ بالقرض الذي جر منفعةً ُ
ُمشتَ َرطَةً ابت َداءً فَ ُه َو ربًا "))(.)3
القول الثاني  :خطاب الضمان عبارة عن عقد وكالة  ،وهو مما يتيح اجملال للقول باستحقاق البنك
األجر على قيامه مبا ُوِّكل به  ،حيث إن الوكالة ميكن أن تكون بأجر  ،وتأخذ أحكام اإلجارة(. )4
القول الثالث  :خطاب الضمان عبارة عن عقد جعالة  ،حيث يقدم البنك تعهدا بوفاء املقاول بالشرط
 ،وينتج عن هذا التعهد نفس ما ينتج عن تعهد طرف ثالث بوفاء املدين للدين  ،فكما يرجع الدائن
على هذا الثالث إذا امتنع املدين عن وفاء دينه  ،كذلك يرجع صاحب احلق مبوجب الشرط إىل البنك
املتعهد إذا امتنع املشروط عليه من الوفاء بالشرط  ،وملا كان تعهد البنك وضمانه للشرط بطلب من
الشخص املقاول ض امنا ملا خيسره البنك نتيجة لتعهده  ،فيحق للبنك أن يطالبه بقيمة ما دفعه إىل اجلهة
()1

ابن عابدين  ،منحة اخلالق على البحر الرائق  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط)414/1( ، 1885 ، 5

()2

البناين  ،حممد  ،حاشية البناين على شرح الزرقاين  ،دار الفكر  ،بريوت )54/1( ،

()3

حممد فركوس  ،فتاوى املعامالت املالية  ،فتوى رقم  ، 1010املوقع االلكتوين  ،تاريخ البحث 4011/08/40

( )4سامي محود  ،تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية  ،دار الفكر  ،عمان  ،األردن  ،ط، 1894 ، 4
ص500
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اليت وجه خطاب الضمان لفائدهتا  ،ويصح للبنك أن يأخذ عمولة على خطاب الضمان هذا  ،ألن
التعهد الذي يشتمل عليه هذا اخلطاب يعزز قيمة التزامات الشخص املقاول  ،وبذلك يكون عمال
حمرتما ميكن فرض جعالة عليه أو عمولة من قبل ذلك الشخص

()1

.

القول الرابع  :خطاب الضمان ميكن خترجيه على قاعدة " اخلراج بالضمان"

()2

 ،فمن حتمل تبعة

ضمان شيء لو تلف يكون من حقه أن حيصل على منفعة من الشيء املضمون  ،فاملنفعة مقابل
الضمان يف هذه احلالة  ،وجيري االجتهاد حول األساس العادل لتحديد ذلك املقابل(. )3
القول الخامس  :خطاب الضمان يدور بني الكفالة والوكالة ؛ ففي ((حالة وجود غطاء
للضمان ،وهو الرهن الذي يرهنه املقاول  ،أو الودائع االستثمارية اليت يودعها املقاول يف البنك ،إذا كان
هذا الغطاء يكفي لسداد قيمة التمويل؛ فاملقاول يكون قد وَّكل الصندوق بأن يسدِّد من ماله اخلاص ،
وينحصر عمل الصندوق يف هذه احلالة يف تنضيض الرهن وحتويله إىل أموال سائلة ببيعه وحنو ذلك  ،أو
أجرا على هذا
يف جمرد ضمان السداد يف حالة كون املال سائالً  ،يف هذه احلالة جيوز للصندوق أن يأخذ ً
العمل زيادة على أجر إصدار الصك وكل ما يتعلق بذلك من عمل إجرائي ؛ ألن الوكالة جتوز بأجر
وبغري أجر  ،لكن يُشرتط أن يكون بأجر املثل  ،أي أال يتجاوز األجر مثل ما يؤخذ يف ذلك العمل

عرفا ،وهلذا جيب أن يكون أجرا مقطوعا  ،أي حمددا  ،وال جيوز أن يكون نسبةً من أرباح إجناز
املشروع؛ألن هذه الوكالة ال ختتلف تكلفتها وأتعاهبا باختالف املشاريع ،وأنواعها ،وقيمتها ،ومدهتا،
فأخذ النسبة أخذ ألكثر من أجر املثل.
أما يف حالة عدم وجود غطاء للضمان  ،أي أن الصندوق ال يأخذ من املقاول أي رهن  ،وال يكون
للمقاول أي ودائع يف ذلك الصندوق ،بل يضمن الصندوق سداد الدين املتوقع من ماله ،فهذه كفالة،
وقد اتفق الفقهاء أن الكفالة عقد إرفاق وإحسان ،وأهنا من باب املروءات ،وال جيوز أخذ األجر عليها،
عيم كَا ِاٌم »(.)4
لقوله وقد قال َّ « 
الز ُ
()1

حممد باقر الصدر  ،البنك الالربوي يف اإلسالم  ،دار الكتاب اللبناين  ،بريوت  ،ط ، 1825 ، 4ص150

()2

الزركشي  ،مرجع سابق )118/4( ،

()3

البعلي  ،عبد احلميد حممود  ،االستثمار والرقابة الشرعية  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة  ، 1881 ،ص18

()4

أخرجه البيهقي يف سننه  ،كتاب الضمانات  ،باب وجوب احلق بالضمان )42/6( ،
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هذا ،ويف حال كون الغطاء جزئيا؛ فالضمان وكالة يف اجلزء املغطَّى ،و كفالة يف غري املغطى ،فال جيوز
أخذ األجر على كفالة اجلزء غري املغطى ،ونقرتح على صندوق ضمان الصفقات العمومية وحنوه من
البنوك اليت تسرتبح من خطابات الضمان بديال شرعيا هو الشركة مبختلف أنواعها أن تشرتك مع
املقاولني بنسبة معينة ،ويكون االشرتاك يف الغنم والغرم)) (.)1
وقد رجع جممع الفقه اإلسالمي هذا القول األخري حيث جاء يف الدورة الثانية املنعقدة يف جدة – 10
 11ربيع اآلخر  1101ه املوافق 1891 / 14 / 49 – 44م ما يلي ((
 – 0إن خطاب الضمان بأنواعه االبتدائي والنهائي ال خيلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه  ،فإلن كان
بدون غطاء فهو ضم ذمته إىل غريه فيما يلزم حاال أو ماال  ،وهذه حقيقة ما يعين يف الفقه اإلسالمي
باسم ( الضمان ) أو ( الكفالة ) وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعالقة بني طالب خطاب الضمان
وبني مصدره هي ( الوكالة )  ،والوكالة تصح بأجر مع بقاء عالقة الكفالة لصاحل املستفيد ( املكفول له)
 – 0إن الكفالة هي عقد يربم يقصد لإلرفاق واإلحسان  .وقد قرر مجهور الفقهاء عدم جواز أخذ
العوض عن الكفالة  ،ألنه يف حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على قرض
وذلك ممنوع شرعا  ،ولذلك فإن اجملمع قرر ما يلي
أوال أن خطاب الضمان ال جيوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان ( والىت يراعى فيها عادة مبلغ
الضمان ومدته ) سواء أكان بغطاء أو بدونه .
ثانيا أما املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا مه مراعاة عدم الزيادة على
أجر املثل  ،ويف حالة تقدمي غطاء كلي أو جزئي جيوز أن يراعى يف تقدير املصاريف إلصدار خطاب
الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء)) (.)2

()1

حممد هندو  ،قضايا فقهية معاصرة  ،موقع البصرية  ،تاريخ البحث 2251/20/22

()2

شبري  ،حممد عثمان  ،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي  ،دار النفائس  ،عمان  ،األردن  ،ط2224 ، 6

 ،ص323
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الفرع الثاني  :الضمانات كير المالية
سلف ِّ
الذكر َّ
الضمانات املطلوبة من املتعاقد هي مالية  ،ملا للمال من أث ٍر توثيقي يف العقود
أن أغلب َّ
العامة جيب على املتعاقد االلتزام هبا ،
واملعامالت  ،لكن تبقى ضمانات أخرى يشي هبا عقد َّ
الصفقة َّ
ومن ذلك
َّأولا  :التنفيذ الشخصي
الشخصي َّ
أن املتعامل املتعاقد ال ميكن أن يُلقي مبسؤوليته اليت تعهد بالوفاء هبا إىل
يُقصد باألداء َّ
الصفقة عن التَّنفيذ الكامل والتَّ ِّام والنِّهائي
الغري فيتحلَّل من بعض التزاماته ؛ بل هو املسؤول بعد توقيع َّ
للمشروع حىت ولو عُهد للغري القيام جبزء من العمل أو اخلدمة يف إطار التَّعامل الثَّانوي  ،فيكون ما يلي

-0المبدأ العام  :األداء الشخصي

َّ
مستمدة من طبيعته
يتضمن هذا العقد شروطًا
ملكونات العقد اإلداري أن َّ
من العناصر األساسية ِّ
كالنَّص على عدم جواز أن يتنازل املتعاقد عن العقد أو جزءًا منه مبوافقة كتابية مسبَّقة من اجلهة اإلدارية

كل
كما ال جيوز له أن يتقاول من الباطن إالَّ بعد احلصول على هذه املوافقة  ،وبا َّ
لشكل املشار إليه ويف ِّ
األحوال ينص على َّ
أن املتعاقد األصلي يظل مسئوالً مع ال ُمتنازل إليه أو املقاول من الباطن مسؤوليةً
تضامنية عن تنفيذ مجيع أحكام العقد(.)1

نص مرسوم  451-10على جوازية التَّعامل الثَّانوي  ،ذلك َّ
أن املتعاقد يف كثري من األعمال ال
وقد َّ
وخاصة
حمل العقد ،
َّ
يستطيع أداء العمل وحده دون االعتماد على الغري أو االستعانة هبم لتنفيذ املشروع ِّ
نصت
ورصاص وحنوهم  ،ولذلك َّ
العامة  ،حيث حيتاج املقاول إىل سبَّاك وجنَّار وحلَّام َّ
يف عقد االشغال َّ
املتمم  ،على جوازية االستعانة باملتعامل
عليه َّ
املادة  102و 109و 108من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
العامة .
الثانوي يف عقد األشغال َّ
وإذا كان املرسوم قد أجاز اللجوء للتَّعامل الثَّانوي  ،فإنَّه بذلك قد راعى َّ
أن املتعامل املتعاقد قد ال
بكل جزيئات املشروع  ،كأن يتعلَّق األمر ببناء جممع سكين والعمل الثانوي يتمثَّل يف
يستطيع القيام ِّ
()1

ينظر سامي حممد فريج  ،إدارة العقود اهلندسية وعقود التشييد  ،دار النشر للجامعات  ،القاهرة  ،ط)15/4( ، 5
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الوسائل املتعلِّقة بالتَّ رصيص  ،فهنا يفرتض أن يلجأ املقاول إىل إبرام عقود ثانوية بغرض التَّنفيذ الكامل
الصفقة صراحة  ،ويظل هو املسؤول عنه جتاه اإلدارة
يتم حتديد هذا العمل يف َّ
للمشروع  ،على أن َّ
املتعاقدة(.)1

-4إمكانية اللجوء للتعامل الثانوي
بالصفقة  ،فال
الصفقات العمومية أن يباشر املتعامل املتعاقد مجيع األعمال املتعلِّقة َّ
األصل يف جمال َّ
ُ

جتزئة يف هذا اجملال  ،غري َّ
املادة  108منه باللجوء للتَّعامل الثَّانوي
أن مرسوم  451-10اعرتف يف َّ
وقيَّد ذلك بتوافر ٍ
شروط معيَّنة .

()2

الصفقة  ،وقد
فحىت ال تباغت املصلحة املتعاقدة مبتعامل ثانوي ال تعرفه  ،ومل ترشحه لتنفيذ جزء من َّ
ال تتوافر فيه الشروط الالزمة  ،وقد يكون يف وضعية خمالفة للتشريع اجلبائي  ،أو التشريع احملاسيب  ،أو
التشريع االجتماعي .
وقد يكون املتعامل الثانوي يف وضعية إفالس  ،أو مسجال يف قائمة املمنوعني من تقدمي عروض  ،أو
املادة
صدر ضده حكم قضائي يتعلق جبرم ميس النزاهة املهنية وغري ذلك من الوضعيات املشار إليها يف َّ
 14من مرسوم . 451-10
ينبغي االنطالق من قاعدة مفادها أن املتعامل الثانوي حيصل على مستحقاته من املتعامل املتعاقد ال
من املصلحة املتعاقد.
الصفقة اعرتفت
غري أنه ومن باب الوفاء للمتعاملني الثانويني النظاميني حبقوقهم الثابتة واملكفولة يف َّ
املادة  108لإلدارة املتعاقدة بدفع مستحقات املتعامل الثانوي وعلقت ذلك على صدور قرار وزاري يبني
َّ
الشروط والكيفيات .

()1
()2

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص451

أبقى املقنِّن اجلزائري على هذا النَّوع من التعاقد يف املرسوم األخري  412-11وأمساه "عقد املناولة" كما يف املادة

 110وما بعدها .
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ولقد صدر القرار املوعود به بتاريخ  49مارس  4011عن وزير املالية مبينا كيفيات الدفع املباشر
املادة  4منه أنه إذا كانت اخلدمات الواجب تنفيذها من املتعامل
للمتعامل الثانوي  ،حيث جاء يف َّ
الصفقة  ،ف إنه ميكن للمتعامل الثانوي أن يقبض
الثانوي حمددة من حيث مبالغها القصوى يف َّ
مستحقاته من املصلحة املتعاقدة مباشرة  ،وعلق القرار الوزاري دفع املستحقات من جانب املصلحة
املتعاقدة على توافر الشروط التَّالية
الصفقة  .وهذا شرط فرضته الفقرة األوىل
أ-أن تكون املبالغ الواجب دفعها حمددة  .مببالغ قصوى يف َّ
ملادة  4من القرار املذكور.
من ا َّ
ب-جيب أن ينص دفرت الشروط للمناقصة على الدفع املباشر للمتعامل الثانوي  ،فإن خال دفرت الشروط
من اإلشارة لذلك فال يستفيد املتعامل الثانوي من الدفع املباشر.
الصفقة  ،وهذا طبعا
ت-جيب أن يكون التعامل الثانوي حمل عقد بني املتعامل الثانوي وصاحب َّ
لتكريس اجلانب الشكلي يف التعاقد وحتديد املسؤوليات .
ث-جيب أن ال يكون املبلغ املخصص للدفع املباشر للمتعامل الثانوي مشموال برهن حيازي للصفقة.
الصفقة من مبلغ اخلدمات الواجب تنفيذها من
ج-جيب أن خيصم مبلغ التسبيق املخصص لصاحب َّ
قبل املتعامل الثانوي واملعين بالدفع املباشر.
الصفقة من املبلغ املخصص للتعامل الثانوي(.)1
ح-جيب أن ختصم احلصة القابلة للتحويل من مبلغ َّ
وعلى ضوء ما سبق فإن التعامل الثانوي أو املقاولة من الباطن يكون فيها املتعاقد املسؤول الرئيس عن
كل أعمال املقاولة مبا فيها املتعامل الثانوي  ،وبالتَّايل فإن كفاءة أعماهلم تنسحب كلها على كفاء
املقاولة كوحدة واحدة(.)2

()1

ينظر عمار بوضياف  ،مرجع سابق  ،ص451

()2

ينظر حامد داود الطحلة  ،مرجع سابق  ،ص41
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-0الحكم َّ
الشرعي للتعامل الثَّانوي
لقد بُحث ما يشبه هذه املسألة يف عدَّة مواضع من الكتب واألحباث الفقهية كاستصناع الصانع(، )1

السلم املوازي( ، )2واإلجارة من الباطن( ، )3وعندما حبثوا جواز إسناد األجري املشرتك عمله أو بعضه
و َّ
إىل أجري مشرتك آخر  ،أجازوا ذلك بشرطني ((
أ-أال تكون شخصية األجري األصلي معتربة يف العقد  ،فإن كانت معتربة يف العقد مل جيز أن يسلمها
آلخر من الباطن  ،كما لو اتفقت اإلدارة مع مقاول على صيانة بعض الطرق  ،أو اتفقت مع خباز على
توريد عدد معني من اخلبز يوميا من خبزه جلهة حكومية  ،وكان مباشرته للعمل ذات أثر يف العقد  ،مل
جيز له أن ينيب مقاوال عنه لتنفيذ العقد .
ب-أال يوجد يف عقد اإلجارة شرط مبنع إسنادها إىل آخر من الباطن  ،فإن وجد الشرط عُمل به  ،قال

يف املغين هذه املسألة " وقياس املذهب جواز ذلك – يعين اإلجارة من الباطن – سواء أعان فيها
بشيء أم مل يُعن  ،ألنه إذا أجاز أن يتقبله مبثل األجر األول أو دونه  ،جاز بزيادة عليه كالبيع و كإجارة

العني " .

فإذا ُشرط على املقاول أن يعمل بنفسه  ،فليس له سواء ذلك هذا الغري أجريا خاصا (عامال) أو
مشرتكا (مقاوال)  ،ألن مقصود رب العمل هو حتصيل العمل من األجري بعينه  ،وال يقوم على غريه
مقامه  ،واملقاولون وسائر األجراء يتفاوتون يف أعماهلم  ،وحتديد شخص املقاول ال خيلو من الفائدة ،
فلو استأجر طبيبا إلجراء جراحة على أن جيريها نفسه  ،أو ناسخا لينسخ كتابا بنفسه  ،فليس للطبيب
والناسخ استئجار غريها ألداء العمل  ،ألن األطباء خيتلفون من حيث احليطة  ،والدقة  ،واملهارة ،
وخيتلف النساخ من حيث جودة اخلط ورداءته .

()1

أبو غدة  ،مرجع سابق  ،ص111

()2

بكر بن عبد أبو زيد  ،فقه النوازل  ،مؤسسة الرسالة  ،ط)115/5( ، 1144 ، 1

()3سامي بن عبد العزيز املاجد  ،العقد من الباطن  ( ،رسالة دكتوراه )  ،قسم الفقه  ،كلية الشريعة  ،جامعة حممد بن
سعود  ،ص491
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هذا  ،وقد يشرتط عليه أال يسند العمل إىل أجري مشرتك سواه  ،فيكون له أن يعمل العمل بأجريه
اخلاص  ،وهذا الشرط ال خيلو من الفائدة  ،ألن األجري املشرتك ليست يده كيد رب العمل  ،وليس نائبا
له  ،وال ختتص منافعه باملستأجر  ،بل يعمل مستقال عن رب العمل  ،بينما األجري اخلاص يكون حتت
إمرة مستأجره  ،فإذا نفذ املقاول العمل بأجريه اخلاص حتقيقا للشرط يكون قد أشرف على العمل بنفسه
 ،ووجه أجريه إىل الوجهة اليت يريدها  ،وإشراف مقاول ليس كإشراف اآلخر  ،وحتديد شخص من يقوم
باإلشراف والتوجيه ال خيلو من الفائدة  ،كما ال خيلو منها حتديد شخص من يؤدي عمله .
وعلى ذلك فإن يف حال رسو املناقصة على مقاول فإنه جيوز للمقاول أن يعمل بغريه ما مل تشرتط
عليه اإلدارة أن يعمل بنفسه  ،وما مل خيتلف القصد باختالف األجراء  ،فله أن يعمل بأجريه اخلاص ،
أو املشرتك (املقاول من الباطن)  ،ألن مقصود رب العمل ليس إال حتصيل العمل  ،وال يعنيه من يقوم
به  ،فإذا حصل املقاول العمل بنفسه أو بغريه على النحو املتفق عليه يف العقد  ،فقد وىف ما عليه .
وهنا نرى أن الفقه اإلسالمي يتفق مع القانون اإلداري يف أنه جيوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل يف
جزء منه إىل مقاول من الباطن  ،إذا مل مينعه من ذلك شرط يف العقد .
ويرى الفقه اإل سالمي كذلك جواز أن يكل تنفيذ كل العمل إىل مقاول من الباطن وليس فقط جزءا
منه  ،بشرط أال تكون طبيعة العمل تفرتض االعتماد على كفايته الشخصية .
وعليه فال جيوز للمتعاقد مع اإلدارة التنازل عن العقد  ،وال جيوز له أن حيل غريه حمله يف تنفيذ
االلتزامات الناشئة عن العقد كلها أو بعضها بدون إذن من جهة اإلدارة  ،فإن أجازته اإلدارة صح ذلك
التنازل للغري  ،وألن األصل يف العقود والشروط يف الفقه اإلسالمي اجلواز ما مل خيالف أصال
شرعيا))(.)1

()1

حممد مخيس العجمي  ،مرجع سابق  ،ص452
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ثانياا :التنفيذ بالج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة
تعين اجلودة جمموعة املواصفات اليت تتَّصف هبا األصناف املطلوبة من املصلحة املتعاقدة  ،واليت تكون
مناسبة ألغراض استعمال أو استهالك تلك األصناف

()1

الصفقة
 ،وتتجلَّى التزامات املتعاقد يف تنفيذ َّ

الشاملة كما يلي
َوفق معايري اجلودة َّ
-1مدة التنفيذ
املدة َّ
الصفقة من املتعاقد أن حيرتم تنفيذ املنشأة يف َّ
احملددة من خالل توتيد املنشآت عن
يقتضي عقد َّ
املادة  1من
العامة  ،وهبذا جاءت َّ
طريق خمطَّط األساسات وخمطَّط التَّوتيد كما هو احلال يف األشغال َّ
دفرت الشروط املشرتكة.
باملدة هي َّ
واملقصود َّ
حتددها اإلدارة  ،وعلى املتعاقد أن يُكيِّف أشغاله َوفقها  ،وتكون هذه
املدة اليت ِّ
لكل ٍ
مرحلة َّ
املدة واحدة يف اإلمجال أو َّ
َّ
مدة  ،ويبدأ سريان تنفيذ ما يف العقد
تتعدد إىل مراحل ِّ
متعددة ِّ ،

من التَّاريخ الذي َّ
حدده العقد(.)2
-4نوعية التنفيذ

وتضم نوعية التَّنفيذ نقطتني غاية يف األهية ها
أ-مطابقة األشغال
الصفقة والوثائق واملخطَّطات
من خالل اإلتقان واملطابقة لقواعد املهنة والقواعد اإلدارية واشرتاطات َّ
املادة  1من دفرت الشروط املشرتكة.
املرافقة هلا  ،مثل ما ورد يف َّ
األول ومطابقة للمقاييس التِّقنية املعمول هبا كما يف عقد
أيضا من خالل نوعية مواد البناء من الطِّراز َّ
و ً

العامة.
العامة  ،وهذا ما ورد يف َّ
املادة  54من دفرت الشروط اإلدارية َّ
األشغال َّ

()1
()2

ينظر حممد أمحد درويش  ،مرجع سابق  ،ص44
ينظر حممد األعرج  ،مرجع سابق  ،ص109
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ب-احترام البيئة
املادة 12
نصت عليه َّ
الصفقة التز ًاما على عاتق املتعاقد يتمثَّل يف احرتامه للبيئة  ،وهذا ما َّ
خيلِّف عقد َّ

العامة
من دفرت الشروط اإلدارية َّ

احرتام إجراءات محاية البيئة التَّكفل احلسن مبجاالت محاية البيئة

لتفادي حدوث أخطار حمتملة اليت ال ميكن حتديدها مسبَّ ًقا واليت تؤثِّر َسلبًا على اجلانب اإليكولوجي ،
ؤرخ يف 4001/14/14
وتبعا لذلك حيرتم املتعامل املتعاقد التَّدابري املنصوص عليها يف قانون  18-01امل َّ
ً

ؤرخ يف  4005/02/18واملتعلِّق حبماية
واملتعلِّق بتسيري النِّفايات ومراقبتها وإزالتها  ،وقانون  10-05امل َّ
البيئة يف إطار التَّنمية املستدامة.
-5نقل المعرفة والخبرة
العامة التز ًاما على املتعاقد بنقل خرباته ومعارف إىل غريه بُغية تأهيلهم  ،وال
تقتضي عقود َّ
الصفقات َّ

الصفقة  ،وينبغي أن
سيَّما إذا كان املتعامل أجنبيًا فيلزمه ضمان تكوين ونقل املعرفة ذوي صلة مبوضوع َّ
املؤسسات األجنبية.
نص على هذا يف دفرت الشروط يف حاالت َّ
يُ َّ
المطلب الثاني  :اللتزامات األخالأية
()1
ال خيفى َّ
عموما ؛ إذ
املهمة يف احلياة اإلنسانية قضية األخالق
أسس َّ
الشريعة اإلسالمية َّ
ً
أن من ُ
ك لَ َعلَ ٰى ُخلُق َع ِظيم ﴿[﴾٩سورة القلم  ، ]1واألخالق يف مضمار
الرسالة َّ
تُعد جوهر ِّ
﴿وإِنَّ َ
احملمدية َ

جو الثِّقة بني
العقود وااللتزامات على وجه اخلصوص هلا أثرها العظيم يف استقرار املعامالت وشيوع ِّ

( )1عرف الغزايل األخالق بقوله "عبارة عن هيئة يف النفس راسخة عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة
إىل فكر وروية".
 -ينظر الغزايل  ،أبو حامد حممد بن حممد  ،إحياء علوم الدين  ،دار املعرفة  ،بريوت )115/5( ،

وعرفها املاوردي بقوله "األخالق غرائز كامنة تظهر باالختيار وتقهر باالضطرار  ،وللنفس أخالق حتدث عنها بالطبع
وهلا أفعال تصدر عنها باإلرادة".
املاوردي  ،أبو احلسن علي بن حممد  ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة امللك  ،دار النهضةالعربية  ،بريوت  ، 1891 ،ص1
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ِ ِ
ص َدأَا َوبَـيَّـنَا بُوِا َك لَ ُه َما فِي بَـ ْي ِع ِه َما ،
املتعاقدين  ،فقد قال  « الْبَـيِّـ َعا بِالخيَا ِا َمالَ ْم يَـتَـ َف َّرأَا فَِإ ْ َ
ت بَـ َرَكةُ بَـ ْي ِع ِه َما »(. )1
َوإِ ْ َك َذبَا وَكتَ َما ُم ِح َق ْ
ٍ
معيارا جوهريا لفهم الفساد
وهلذه األهية لاللتزامات األخالقية ُجعلت يف كثري من األدبيات املعاصرة ً

عرف الفساد اإلداري بأنَّه " إضعاف أو فساد لالستقامة والفضيلة أو
اإلداري  ،هلذا التَّ رابط هناك من َّ

املبادئ اخللقية "(.)2

السريعة إىل هذين االلتزامني كاآليت
وعليه فسنكتفي باإلشارة َّ
الفرع األول  :اللتزام بالصدق والبتعاد عن الغش
بالصدق مع املصلحة املتعاقدة  ،بأن ال
مهم جدا أن يتحلَّى املتعامل يف ميدان َّ
العامة ِّ
الصفقات َّ
ٌّ
()3
بالصفقة  ،ومن
الغش -وهو لون من ألوان الكذب -مدعا ًة لقبول عروضه والظَّف ر َّ
يتَّخذ من سلوك ِّ

ٍ
خشب أو
املوردين يف عقد اقتناء اللَّوازم من توريد
أمثلة عدم التزام املتعاقد هبذا اخللق ما حيصل من بعض ِّ
ٍ
الصالحية على َّأهنا صاحلة
يورد أغذية منتهية َّ
أثاث أو حنو ذلك يكون قدميًا على أساس أنَّه جديد  ،أو ِّ
مع التَّفاهم املسبَّق مع الت َّجار يف حبك الفواتري وتزوير املنتجات(.)4

العامة الكذب الذي حيصل من بعض املقاولني يف معاينة
الغش يف عقد األشغال َّ
كذلك من صور ِّ
اللَّجنة للمشروع والتَّواطؤ مع اللَّجنة على الكذب  ،وما حيصل من غش يف اإلجناز أو يف التَّصاميم مما

ٍ
بناءات حال حصول
يؤدي بعد ذلك إىل هتدم أو سقوط ال ُمنشآت مثل ما حدث وحيدث لسقوط
ِّ
جملرد سقوط بعض األمطار( ، )5ممَّا
اهتزازات بسيطة  ،ومثل ما حيدث من اهرتاء الطرقات املغشوشة َّ
يكلِّف خزينة َّ
العامة .
الدولة أمواالً طائلة  ،ويُودي مبصداقية عقود َّ
الصفقات َّ
()1

أخرجه البخاري يف صحيحه  ،كتاب البيوع  ،باب البيعان باخليار ما مل يتفرقا ،رقم4001

()2

حممود حممد معابرة  ،مرجع سابق  ،ص81

( )3الغش الكذب احلاصل من البائع مبا حيدثه يف يف السلعة مما يوهم زيادهتا أو جودهتا.
 ينظر عبد اهلل معصر  ،مرجع سابق  ،ص89()4
()5

ينظر عبد اهلل بن ناصر السلمي  ،الغش و أثره يف العقود  ،كنوز اشبيليا  ،الرياض  ،ط)111/1( ، 4001 ،1
ينظر عبد اهلل بن ناصر السلمي  ،مرجع سابق )141/1( ،
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شىت اجملاالت  ،قال « من َّ
كشنا
حرمت َّ
صوره ويف َّ
الشريعة اإلسالمية ا َّ
ألجل ذلك َّ
لغش ِّ
بكل ُ

س منَّا »(.)1
فلَْي َ

الفرع الثاني  :اللتزام بالنّصيحة والبتعاد عن النجش
خلق النصيحة  ،املتمثِّل يف عدم التَّست ر عن
من األخالقيات َّ
املهمة اليت ينبغي أن يتحلَّى هبا املتعاقد ُ

املؤداة  ،أو التَّست ر عن رشوة أو حماولة رشوة  ،أو التَّست ر عن
العيوب اليت ُميكن أن
تعرتي اخلدمة َّ
َ
العامة  ،بل هناك من املتعاملني من يشاركون هذا
املوظف الفاسد الذي يرتبَّح على حساب املصلحة َّ
املدير أو ذاك يف املشروع املراد  ،وكل ذلك مما خيالف ُخلق النَّصيحة  ،بل هو َمدعاة للمحق واللَّعن ،
ِ
ْح َّك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِري اقا ِّم ْن
وقد قال اهلل تعاىل ﴿ َوَل تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُكم بَـ ْيـنَ ُكم بِالْبَاط ِل َوتُ ْدلُوا بِ َها إِلَى ال ُ
َّاس بِ ِْ
أ َْم َو ِال الن ِ
اإلثْ ِم َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َ ﴿[ ﴾٨١١البقرة . ]199
تتضمن النَّهي عن أكل األموال بغري حق  ،قال القرطيب
واآليةُ خطاب من اهلل تعاىل َّ

()2

ومعناها ((

القمار واخلداع والغصوب وجحد احلقوق  ،وما ال تطيب به نفس مالكه ،كمهر البغي وحلوان الكاهن
وأمثان اخلمور واخلنازير وغري ذلك  ...وقيل املعن ال تصانعوا بأموالكم احلكام وترشوهم ليقضوا لكم
جمرد  .قال ابن عطية
على أكثر منها  ،فالباء إلصاق َّ

()3

ألن َّ
يرتجح َّ ،
الرشاء
وهذا القول َّ
احلكام مظنَّة ِّ

إال من عصم وهو األقل  ،وأيضا فإن اللفظني متناسبان تُدلوا من إرسال َّ
الرشاء ،
الرشوة من ِّ
الدلو  ،و ِّ

()1

أخرجه مسلم يف صحيحه  ،كتاب اإلميان  ،باب قول النيب  من غشنا فليس منا  ،رقم101

( )2القرطيب حمم د بن أح مد بن أيب بكر أبو عبد اهلل األنصاري القرط يب  ،املفسر الذي مجع يف تف سري القرآن كتابا
كبريا مساه اجلامع ألحكام القرآن  ،وهو من أجل التفاسري وأعظمها نفعا  ،وله أيضا عدة تآليف مفيدة ،منها أرجوزة
مجع فيها أمساء النيب( ، )ت 121ه .
 ينظر ابن فرحون املالكي  ،الديباج املذهب  ،مرجع سابق )508-509/4( ،()3

ابن عطية هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عبد الرؤوف ابن متام ابن عطية يكن أبا حممد كان فقيها

عاملا بالتفسري واألحكام واحلديث والفقه والنَّحو وألف كتابه الوجيز يف التفسري وأحسن فيه وأبدع  ،تويف 111ه .
 ينظر ابن فرحون املالكي  ،الديباج املذهب  ،مرجع سابق )12/4( ،283

قوي هذا قوله وتدلوا هبا تدلوا يف موضع جزم عط ًفا على
كأنَّه ميد هبا ليقضي احلاجة  .قلت ويُ ِّ
َّ
الرشا ال مظنَّته  ،وال حول وال َّقوة إال بالله ))(.)1
تأكلوا كما ذكرنا  .قلت
عني ِّ
فاحلكام اليوم ُ
َكالُو َ لِلس ْح ِ
وقال تعاىل ﴿ َس َّماعُو َ لِ ْل َك ِذ ِ
ب أ َّ
ض
ت ۚ فَِإ َجاءُ َ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُه ْم أ َْو أَ ْع ِر ْ
وك فَ ْ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم بِال ِْق ْس ِط ۚ إِ َّ اللَّ َـه
ضر َ
ض َع ْنـ ُه ْم فَـلَن يَ ُ
وك َش ْيئاا ۚ َوإِ ْ َح َك ْم َ
َع ْنـ ُه ْم ۚ َوإِ تُـ ْع ِر ْ
ت فَ ْ
ِِ
ِ
ين ﴿[ ﴾٩٩املائدة . ]14
يُحب ال ُْم ْقسط َ
ت الطَّاعات أي يُذهبها
يسح ُ
والسحت هو املال احلرام فقد (( مسِّي املال احلرام سحتًا ألنَّه َ
الرشا  .وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه رشوة
ويستأصلها ...قال ابن مسعود وغريه السحت ِّ

الرشوة وحلوان الكاهن واالستجعال
احلاكم من السحت ...وعن علي رضي اهلل عنه أنَّه قال السحت ِّ

يف القضية ))(.)2

أيضا مما يُنايف هذا االلتزام بالنَّصيحة سلوك النَّجش()3الذي يستعمله املتعامل َّإما مع اإلدارة أو مع
و ً

ٍ
ومثال األوىل أن تَتواطأ اإلدارة مع شخص ليدخل يف املناقصة على أن يَعرض املبيع بثم ٍن
متعامل آخر ؛ ُ

أقل من الثَّمن السوقي وال يقصد بذلك البيع حقيقة  ،ولكن ليخدم اإلدارة حيث يدفع املناقص احلقيقي
َّ
اطؤ مناقص مع آخر ليدخل
لكي ينقص من مثن ِّ
ترسو عليه املناقصة  ،والصورة األخرى تو ُ
السلعة حىت َ
ضا مع َّ
أن مثنه
السلعة فيتم إرساؤها على َّ
يف املناقصة من أجل أن يزيد الثَّاين يف مثن ِّ
األول لكونه أقل َعر ً

يزيد على قيمة مثلها يف احلقيقة(.)4

()1

القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،مرجع سابق )101/1( ،

()2

القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،املرجع السابق )101/1( ،

( )3النجش أن يزيد يف السلعة وال يريد شراءها ولكن ليغرر بغريه ويزيد يف سعرها
 ينظر حممد رواس قلعه جي  ،مرجع سابق  ،ص121()4

ينظر عبد احلكيم أمحد حممد عثمان  ،مرجع سابق  ،ص111
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شك َّ
اس ُدوا َوَل
وال َّ
أن هذا السلوك مما ينايف أخالق اإلسالم  ،الذي يقول فيه نيب اهلل َ « ل تَ َح َ
ِ
اد اللَّ ِه إِ ْخ َواناا »(، )1
اج ُ
ضوا َوَل تَ َدابَـ ُروا َوَل يَبِ ْع بَـ ْع ُ
شوا َوَل تَـبَاكَ ُ
ض ُك ْم َعلَى بَـ ْي ِع بَـ ْعض َوُكونُوا عبَ َ
تَـنَ َ
َّاجش آك ُل ربَا َخائن"(. )2
بل هو خيانة لألمة ومصاحلها الكربى وقد جاء يف األثر "الن ُ
ويف اخلتام مبتدأً ومنتهى َّ
العامة مبا هلا من أهية اسرتاتيجية يف حفظ األمن
فإن عقود َّ
الصفقات َّ
ً

شك َّ
أن هذا املقصد من
العامة وخدمتها للمواطنني وال َّ
العام واستتباب األمن عرب آلية استقرار املرافق َّ
مقاصد اإلسالم الكربى .
وال غرو أنَّنا إذا كنَّا نروم احلفاظ على تلك املقاصد والغايات الكربى فما علينا إالَّ التَّركيز أكثر على
يدا واحد ًة
البعد األخالقي واإلمياين َّ
للصفقات َّ
العامة منطل ًقا وغايةً  ،مصلح ًة متعاقد ًة ومتعامالً
متعاقدا ً
ً
الصفقات
وها مشرتًكا  ،وال تعجزنا احليل فأمامنا عشرات التَّجارب يف العامل النَّاجحة يف مضمار عقود َّ
بعدنا احلضاري ودينُنا يفرض علينا هذا
َّ
العامة وجعلها قاطرة اسرتاتيجية للتَّنمية والنَّهضة  ،وقبل ذلك ُ
االلتزام والسلوك  ،وال َّ
أدل على ذلك من هذه النتف اليت َخنتم هبا من كتاب اهلل تعاىل استدالالً
الشريف
و
العامة اليت هتتدي بنور الوحي َّ
اسرتشادا لعقود َّ
الصفقات َّ
ً
العامة جيد ضالَّته يف اإلبداع املقاواليت من ُلدن ذي القرنني الذي َّاختذ من
فهذا عقد األشغال َّ
وج
وج َوَمأ ُ
وسدا للَجاجة  ،قال تعاىل ﴿ أَالُوا يَا ذَا الْ َق ْرنَـ ْي ِن إِ َّ يَأ ُ
ْج َ
ْج َ
إبداعه ذاك َسدا َ
حلاجة ُ ،

ُم ْف ِس ُدو َ فِي ْاأل َْا ِ
ال َما
ك َخ ْر اجا َعلَ ٰى أَ تَ ْج َع َل بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم َس َدا ﴿ ﴾٢٩أَ َ
ض فَـ َه ْل نَ ْج َع ُل لَ َ
م َّكنِّي فِ ِيه ابِّي َخيـر فَأ َِعينُونِي بُِق َّوة أَجعل بـيـنَ ُكم وبـيـنَـهم ا ْدما ﴿ ﴾٢٥آتُونِي ُزبـر الْح ِد ِ
َّى
يد ۚ َحت ٰ
ََ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ َْ ُ ْ َ ا
َ
َ ٌْ
غ َعلَْي ِه أِط اْرا ﴿ ﴾٢٦فَ َما
َّى إِذَا َج َعلَهُ نَ اااا أَ َ
الص َدفَـ ْي ِن أَ َ
ال آتُونِي أُفْ ِر ْ
إِذَا َس َاو ٰى بَـ ْي َن َّ
ال ان ُف ُخوا ۚ َحت ٰ
 ، ]82-85واللَّفتة احلكيمةُ هنا

استَطَاعُوا لَهُ نَـ ْقباا ﴿[ ﴾٢٢الكهف
اسطَاعُوا أَ يَظ َْه ُروءُ َوَما ْ
ْ
الصالبة وحفظ األمن ودفع األضرار .
املشروع الذي بناه وأجنزه ذو القرنني املشروع املتَّسم بالقوة و َّ

()1

رواه مسلم  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه رقم 4111
-مسلم  ،مرجع سابق  ،ص1185

()2

أخرجه البخاري يف صحيحه  ،كتاب البيوع  ،باب النجش ومن قال ال جيوز ذلك البيع ونسبه إىل ابن أيب أوىف ،
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الشرائي  ،قال تعاىل
عقد اقتناء اللَّوازم فيجد هو اآلخر بُغيته يف حكمة أهل الكهف وذكائهم ِّ
أما ُ
َح َد ُكم بَِوِاأِ ُك ْم َهـٰ ِذءِ إِلَى ال َْم ِدينَ ِة فَـلْيَنظُْر أَيـ َها أَ ْزَك ٰى طَ َع ااما
﴿ أَالُوا َاب ُك ْم أَ ْعلَ ُم بِ َما لَبِثْتُ ْم فَابْـ َعثُوا أ َ
ِ
َح ادا ﴿[ ﴾٨٢الكهف  .]18واللَّفتة العظيمةُ هنا يف
فَـلْيَأْتِ ُكم بِ ِرْزق ِّم ْنهُ َولْيَتَـلَطَّ ْ
ف َوَل يُ ْشع َر َّ بِ ُك ْم أ َ

َّ
ودثارا من خالل اقتنائها
شعارا ً
الزكاة ومعانيها املرتامية كمعيار اجلودة الذي ينبغي أن تتَّخذه اإلدارة ً
الرشيد  ،والتَّلطف بدالالته الواسعة كمعيار املتعامل معها إذ يتَّخذه هدفًا وغاية فيلطُف بنفسه
احلكيم و َّ

يورد ما ينفع ال ما يضر.
حني طلب احلالل الطيِّب  ،ويلطُف باملرفق العام حني ِّ
يروم َّقوة وأمانة سيِّدنا موسى عليه السالم  ،قال تعاىل
وهكذا يف عقد تقدمي اخلدمات الذي ُ
ِ
اهما يا أَب ِ
ين ﴿ ﴾٩٦أَ َ
ال إِنِّي أُ ِاي ُد أَ ْ
﴿أَالَ ْ
ْج ْر َ
استَأ ِْج ْرءُ ۚ إِ َّ َخ ْيـ َر َم ِن ْ
ت ْ
استَأ َ
ت إِ ْح َد ُ َ َ َ
ت الْ َق ِوي ْاألَم ُ
ِ ِ
ت َع ْشرا فَ ِمن ِع ِ
أ ِ
ك إِ ْح َدى ابْـنَتَ َّي َهاتَـ ْي ِن َعلَ ٰى أَ تَأ ِ
ند َك ۚ َوَما
ُنك َح َ
ْج َرني ثَ َمان َي ح َجج ۚ فَِإ ْ أَتْ َم ْم َ ا ْ
ُ
ك ۚ ستَ ِج ُدنِي إِ َشاء اللَّـهُ ِمن َّ ِ ِ
كۚ
ين ﴿ ﴾٩٢أَ َ
ك بَـ ْينِي َوبَـ ْيـنَ َ
ال ٰذَلِ َ
أُ ِاي ُد أَ ْ أَ ُش َّق َعلَْي َ
َ
الصالح َ
َ
َ

ت فَ َال عُ ْدوا َ َعلَ َّي ۚ واللَّـهُ َعلَ ٰى ما نَـ ُق ُ ِ
يل ﴿[ ﴾٩١القصص ، ]49-41
َجلَْي ِن أَ َ
ض ْي ُ
َ
أَيَّ َما ْاأل َ
َ
َ
ول َوك ٌ
القوة واألمانة وما هلما من دالئل و ٍ
اسعة يف حفظ املال الع ِّام.
واللَّفتة املباركةُ هنا يف َّ
َ

يوسف عليه السالم  ،قال تعاىل ﴿
عقد إجناز ِّ
وأخرياً ُ
الدراسات الذي ميتَ ُح هو اآلخر من حكمة ُ
ِِ
صدت ْم فَ َذ ُاوءُ فِي ُسنبُلِ ِه إَِّل أَلِ ايال ِّم َّما تَأْ ُكلُو َ ﴿ ﴾٩٢ثُ َّم يَأْتِي
أَ َ
ين َدأَباا فَ َما َح َ
ال تَـ ْزَاعُو َ َس ْب َع سن َ
ِ
ِ ِٰ
ك س ْب ٌع ِش َدا ٌد يأْ ُكلْن ما أَ َّد ْمتُم لَ ُه َّن إَِّل أَِل ايال ِّم َّما تُ ْح ِ
صنُو َ ﴿ ﴾٩١ثُ َّم يَأْتِي ِمن بَـ ْع ِد
َ َ َ
من بَـ ْعد َذل َ َ
ْ
اث النَّاس وفِ ِيه يـ ْع ِ
ص ُرو َ ﴿[ ﴾٩٢يوسف  ، ]18-12وال ختفى اللَّفتة العظيمةُ هنا
ام ِف ِيه يـُغَ ُ
َٰذلِ َ
ك َع ٌ
ُ َ َ
الرشيد واآلمن
السالم يف التَّخطيط َّ
يوسف عليه َّ
يف ُعمق االستشراف ونُضج ال ِّدراسات اليت اتَّخذها ُ
ملصر.

بالصواب
أعلم َّ
واهلل ُ
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خ ـ ـ ـ َـامتـ ـ ـ ـ ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ
أهم ما بلغته من نتائج ،
الوقوف معها إلجياز ِّ
ُ
من الضَّروري وقد آذنَت ببينها هذه األُطروحةُ
وللتَّذكري مبا تراه من مقرتح ٍ
الشكل التَّايل
وضحةً على َّ
ات ُم َّ
ُ
َ
َّأولا  :النَّتائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
يف ض وء ما تقدَّم تَّ التَّوص ُل إىل النَّتائج التَّالية
ظ على مستوى التَّعريف وضبط املصطلحات  ،فمصطلح "عقود"
-1مدى القصور والغُموض املالح ُ
حدا
العامة مل يرد تشر ًيعا هبذا ِّ
َّ
الصفقات َّ
األمر الذي َ
احلد  ،ومل ينل سب ًكا علميًا أو قانونيًا دقي ًقا ُ ،
الصفقات العمومية" ،
كل مراسيمه إىل تسمية اإلطار العام هلذه العقود َّإما " قانون َّ
بالقانون اجلزائري يف ِّ
الصفقات اليت يربمها املتعامل العمومي"  ،كما يف مرسوم رقم -94
كما يف أمر رقم  ، 80-12أو " َّ

الصفقات العمومية" ،كما يف مرسوم رقم  151-81ويف كل املراسيم الالَّحقة .وهذا
 ، 111أو " تنظيم َّ
إن َّ
دل على شيء فإَّنا يدل على العالقة العقدية غري املتكافئة  ،وذلك العتبارات العقد اإلداري  ،وما
تعرب عن التَّوافق بني
ينطوي عليه من بنود تنظيمية تضعها اإلدارة بإرادهتا املنفردة  ،وأحكام تعاقدية ِّ
الطرفني .
مرًة واحدة يف  ، 1812وك "مرسوم" أربع مرات يف
صدور "عقود َّ
الصفقات َّ
العامة" ك " أمر" َّ
ُ -0
ناهيك عن التَّعديالت اليت كانت أيضا مبراسيم  ،وهو األمر
، 4010 ، 4004 ، 1881 ، 1894
َ
وصم السلطة التَّنفيذية بتغوهلا يف استصدار التَّشريعات اليت متس املال العام.
الذي ميكن من خالله ُ

عامة  ،من املبادئ إىل األركان إىل
-0التَّناغم الشَّرعي والقانوين يف املفاهيم احلقوقية للعقد بصفة َّ

كالسبب مثالً  ،إالَّ َّ
إن اخلالف ال يعدو كونُه شكليًا.
التَّعاريف  ،وإن اختلفا يف النِّقاط التَّفصيلية َّ
العامة يف الفقه اإلسالمي هبذا املصطلح  ،بيد َّ
أن العقد اإلداري من
-4مل تُعرف عقود َّ
الصفقات َّ
الشرعية توجد له إسنادات وأدلَّة من خالل بعض التَّجلِّيات والتَّطبيقات الفقهية يف باب
النَّاحية َّ
املعامالت .
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الشرعية  ،فهو
العامة من النَّاحية َّ
 -5ال حر َج من التَّعاطي مع التَّعريف القانوين لعقود َّ
الصفقات َّ
يرمي إىل ٍ
الشرع بل
العامة هلا أغراض معيَّنة ختدم املرفق العام  ،وهذه ال يناقضها َّ
عقود تتعلَّق باملصلحة َّ
وإحكاما .
يدها سب ًكا
بالعكس يز ُ
ً
لعامة  ،وعقد اقتناء
عقود َّ
مسماة ؛ عقد األشغال ا َّ
الصفقات َّ
تتكون من أربعة عقود َّ
العامة َّ
ُ -6
العام ،
اللَّوازم ،وعقد تقدمي اخلدمات  ،وعقد إجناز ِّ
َّفق مع بعضها البعض يف التَّصور ِّ
الدراسات  ،وهي تت ُ
وختتلف يف ما بينهما من ناحية النصوص املنظِّمة والعتبات املالية والضَّمانات وحنوها من ٍ
عقد إىل آخ ٍر.
ُ
شرعا شريطة
 -7عقد األشغال َّ
العامة -إمجاال-يأخذ صيغ َة عقد االستصناع وحكمه املعروف ً
معلومية الثَّمن سواء عُ ِّجل أو تَّ تأجيله أو تقسيطه.
-8ميكن أن خيرج عقد اللَّوازم على عقد البيع بالربنامج أو عقد االستجرار  ،وال تغبِّش على هذا
التَّخريج اجلهالة اليت حتف العقدين ؛ َّ
ألن اجلهالة تنتفي منه لرؤية النَّماذج والعيِّنات من طرف املصلحة
الصفقة  ،ومىت حصل العلم جاز .
املتعاقدة قبل توقيع َّ
 -9انتفاءُ الشبهات اليت تُوهم ببطالن هذا العقد  ،ف ُشبهة الغرر مثالً الواردة يف عقد اقتناء اللَّوازم ال
تعنيه ؛ َّ
ألن الغرر املنهي عنه والذي يُبطل العقد يتعلَّق جبهات َّ
عدة إما من جهة اجلهل بتعيني املعقود

عليه  ،أو تعيني العقد  ،أو من جهة اجلهل بوصف الثَّمن  ،واملثمون  ،أو بقدره  ،أو بأجله إن كان
وإما من جهة اجلهل بسالمته ،
وإما من جهة اجلهل بوجوده  ،أو تعذر القدرة عليه َّ ،
هناك أجل َّ ،
وهذه غري ِّ
متحققة يف عقد اقتناء اللَّوازم فال يدخل يف النَّهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان  ،أو يف بيع
الرِّد.
كل األحوال جيوز للمصلحة املتعاقدة اخليار يف القبول أو َّ
الغرر  ،أو يف بيع املعدوم  ،ويف ِّ
-01ومثلُها شبهة الدَّين بالدَّين ال تنطبق عليه ؛ أل َّن هذا العقد ليس هو من قبيل دين بدين  ،بل من
السلعة كما هي بدقَّة وتتَّفق مع املتعامل على
قبيل البُيوعات املوصوفة اليت ترى فيها املصلحة املتعاقدة ِّ
حكما  ،ويشمله ما يُعرف عند املالكية
السعر بدقَّة  ،أي اليت َّ
ِّ
يتعني فيها املبيع حني التَّعاقد حقيقةً أو ً

بأن دوام العمل مبنزلة تعي ن املبيع  ،و َّ
بالشراء من دائم العمل  ،الذين علَّلوا جوازه َّ
أن البائع ميلك أصل
ِّ
املبيع متعيَّ نًا مل يكن مضمونًا يف ِّ
الشراء من دائم العمل إذا
الذ َّمة  ،فينفسخ العقد يف ِّ
املبيع  ،وإذا كان ُ
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الدين املضمون يف ِّ
مات العامل أو عجز عن العمل لعُذ ٍر  ،وهذا خبالف َّ
الذ َّمة فال يسقط بالعجز أو
العذر.
َّ -00أما عقد تقدمي اخلدمات فهو من باب اإلجارة على اخلدمات املقدَّمة من أشخاص  ،وتقع على
املتعاقد يف عقد اخلدمات نفس األحكام املتعلِّقة باألجري املشرتك الذي يعمل للمؤجر ولغريه  ،وعقده
يقع على العمل  ،وال تصح إجارته إالَّ ببيان نوع العمل َّأوالً  ،ألن املعقود عليه َّأوالً هو العمل وهو
املقصود من العقد  ،و َّإَّنا تُذكر َّ
جملرد التَّعجيل.
املدة َّ
الدراسات فهو جيمع بني اإلجارة والوكالة  ،ومبا َّ
أجرا
 -00وبالنِّسبة لعقد إجناز ِّ
أن املتعاقد فيه يأخذ ً
الصفقة يتمثَّل يف مناقصة كان قد ظفر هبا  ،فهو يف حكم
على أتعابه حني اإلشراف على تنفيذ َّ
اإلجارة  ،مما يوجب مراعاة أحكام عقد اإلجارة فيه .
املسماة ؛ إذ
العامة واكتساهبا
 -00ال ضي ر يف ختريج عقود َّ
الصفقات َّ
وصف العقود املستقلَّة وغري َّ
َ
األصل يف البيوع والعقود والشروط اإلباحة  ،وهذا ممَّا حيقِّق مصاحل النَّاس وحيفظ أمنهم يف معايشهم
ُ
ومكاسبهم .

العامة ينجر عنه إشكال
-04
اعتماد املقنِّن أسلوب املناقصة كقاعدة جوهرية يف إبرام عقود َّ
الصفقات َّ
ُ

مؤداها أن ِّ
بضم أسلوب املزايدة فيه  ،واملزايدة َّ
يقدم ِّ
ض األقل مثنًا فكيف يُستساغُ
مصطلحي ِّ
املتعهد العر َ
ٍ
مصطلحا آخر كمصطلح "طلب
األليق أن يعتمد
بعدئذ تسميَّتُها املزايدة  ،وهذا تناقض بينهما  ،وكان ُ
ً
املادة .14
العروض" مثلما كان معموالً به يف أمر  80-12يف َّ

العامة جتعلُه ُمرت َك ز هذه العقود مجل ًة وتفصيالً وترتتَّب
 -05أهيةُ دفرت الشروط يف عقود َّ
الصفقات َّ

عليه آثار كبرية  ،بيد َّ
الساعة  ،وبقي
يتم حتيينه ِّ
أحد أنواعه وأهَّها دفرت الشروط اإلدارية َّ
العامة مل َّ
حلد َّ
أن َ
العامة .
يُغطِّي -من يوم ميالده-كافَّة َّ
الصفقات َّ

عقدا ؛ مرحلةُ اإلعالن ليست إالَّ دعوًة للتَّعاقد َّ ،أما طر ُح العُروض
وعدا وتنتهي ً
-06تبدأُ املناقصة ً
رعا الذي يرتِّب آثاره
وتصديرها لإلدارة فيُعترب من قبيل اإللزام االنفرادي قانونًا  ،ومن باب الوعد امللزم ش ً
ُ
الصفقة هي مرحلةُ العقد احلقيقية.
أخريا مرحلة التَّوقيع والتَّأشري على َّ
العقدية على ِّ
املتعهد فقط  ،و ً
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الراجح بذلُه باجملان وعدم بيعه حينما
كثريا و َّ
-07مسألةُ شراء دفرت الشروط مما اختلف فيها العلماء ً
الضريبة اليت تكون
حال نقص املداخيل فيجوز بيعه من باب الرسوم و َّ
العامة متوفِّرًة  ،أما َ
تكون املداخيل َّ
زمن االحتياج.
فقها حينما يُعطى املتملِّك
-08الفسخ االنفرادي َّ
للصفقة هو من قبيل الفسخ خبيار العيب املعروف ً
املعني بالتعيني مل يطَّلع عليه عند التَّعاقد ،
حمل العقد َّ
احلق يف إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد عيبًا يف ِّ

على أن ال يُجمع عليه بني الفسخ والغرامة  ،أما الفسخ التَّعاقدي فهو من قبيل الفسخ خليار الشَّرط
حني يشرتط العاقدان أو أحدها فسخ العقد أو إمضاءه خالل َّ
مدة معلومة  ،مع األخذ بعني االعتبار
العامة َّ
ألهنا من العقد اإلداري الذي خيتلف يف طبيعته عن العقود األخرى.
خصوصية عقود َّ
الصفقات َّ
الراجح إن كانت غرامة التأخري لإلخالل يف التَّنفيذ فهي
-09غرامةُ التَّأخري مما اختلف فيها العلماء  ،و َّ

فإهنا غري جائزة َّ ،
جائزة  ،وتأخذ حكم العُربون  ،وإن كانت غرامة التَّأخري ألجل التَّأخري يف التَّنفيذ َّ
ألهنا

يف حكم ربا النَّسيئة.

العامة برغم ُمنية
 -01قصور القانون من اجلانب األخالقي املقيِّد لتعاقدات األطراف يف َّ
الصفقات َّ

املتمم اليت جاءت
املادة  5من مرسوم  ، 451-10ومغ َزى َّ
َّ
املادة  10من مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
مدونة أدبيات وأخالقيات املهنة يف جمال
حتت يافطَة مكافحة الفساد باحلدب على ضرورة املوافقة على َّ
َ
الصفقات الع َّام ة  ،بيد َّ
حلد اآلن.
املدونة مل تصدر ِّ
َّ
أن هذه َّ
ثانيا  :المقترحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وعليه فإنَّنا نقرتح مجل ًة من املقرتح ات  ،عسى أن تكو َن نافعةً ومفيد ًة  ،من ذلك
ك قانوين وحب ٍ
العامة  ،وصبغُها بسب ٍ
ك
الصياغة الشَّكلية للمراسيم املنظِّمة لعقود َّ
الصفقات َّ
إعادة ِّ
ُ -1
الرابطة التَّعاقدية املوجودة يف هذه العقود اخلادمة للمرفق العام
يل اللَّبس والغُموض ويدل على َّ
حقوقي يز ُ
اخلاصة على حد سو ٍاء  ،وسنضرب لذلك مثالني
العامة و َّ
واملصلحة َّ
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أ -المثال األول
العامة" بالشَّكل التَّايل "مرسوم كذا املتعلق
يستبدل
شكل " مرسوم كذا املتعلق بتنظيم َّ
الصفقات َّ
ُ
العامة"  ،بزيادة لفظة "عقود" اليت تدل على جوهر التَّنظيم  ،وتشي بالعالقة
بتنظيم عقود َّ
الصفقات َّ
نوعا من الثِّقة والتَّكافؤية  ،وال سيَّما
العقدية بني الطَّرفني ؛ األمر الذي يولِّد لدى القطاع اخلاص ً

يسمى بعقود املشاركة بني القطاع احلكومي والقطاع
أدبيات اإلدارة احلديثة تتَّجه هذا االجتاه يف ما َّ
و ُ
اخلاص.
ب-المثال الثاني
توضيح مراحل التَّعاقد مبو ِّادها وتنظيماهتا وإجراءاهتا املختلفة وذلك ملزيد التَّوضيح  ،وإزالة الثغرات ،
ُ
أي التزٍام
كأن نقول "مرحلة التَّ رشح"
وتوضع هلا موادها َّ
اخلاصة  ،وهذه ختص مرحلة اإلعالن وال ترتِّب َّ
ُ
اخلاصة  ،وهذه ختص مرحلة تقدمي العروض وتكون إجيابًا
 ،وهكذا "مرحلة التعهد"
وتوضع هلا موادها َّ
ُ
ملزما َوفق ما ذكره املالكية واألحناف  ،وهكذا "مرحلة التَّعاقد"
ملزما َوفق املتَّفق عليه قانونًا أو ً
وعدا ً
ً
الصفقة لتكون املرحلة احلقيقية
وتوضع هلا موادها
اخلاصة  ،وهذه ختص مرحلة االعتماد والتَّأشري على َّ
َّ
ُ

للعقد.

وجوهرا حبيث تكون رافعةً حقيقية
العامة مضمونًا
 -0إعادةُ صياغة املراسيم املنظِّمة لعقود َّ
الصفقات َّ
ً
للتَّنمية االقتصادية والتَّنمية االجتماعية  ،وليست ختر ٍ
صات أو ٍ
السياسة ،
أوهام تُباع وتشرتى يف أسواق ِّ
وسنضرب لذلك مثالني كاآليت
ُ
أ-المثال األول
العامة  ،والنَّظر جبدِّية إىل السقوف
احلد من كثرة التَّعديالت يف جانب املراسيم املنظِّمة َّ
للصفقات َّ
الرقابة بدعوى َّ
أن سقفها املايل مل
األمر الذي ِّ
يؤدي إىل اإلفالت من َّ
املالية اليت تتصاعد يف كل مرسوم ؛ ُ
جهة  ،ومن ٍ
احلد املطلوب قانونًا  ،ه َذا من ٍ
يتجاوز َّ
تؤدي هذه الوتريةُ املتسارعة للتَّعديالت
جهة أخرى ِّ

وضع إطا ٍر قانوين عام يلُم
قرتح ُ
إىل ضبابية النصوص القانونية  ،والتَّنازع يف االختصاص وحنوها  ،لذلك يُ ُ
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سمح لكثرة التَّعديالت بالولوج
كل القواعد واملبادئ الكربى املنظِّمة لعقود َّ
الصفقات َّ
َّ
العامة  ،حبيث ال يُ ُ
عليه  ،وتبقى اإلجراءت العملية التَّنظيمية اليت تتغيَّ ر بني احلني واآلخر.
ب-المثال الثاني
ووجب احملافظة عليه ؛ إذ
عام
العامة ؛ إذ ُ
املال كله مال ٌّ
اخلفض من العتبة املالية لعقود َّ
الصفقات َّ
ُ
َ
ٍ
مرحلة من املراحل تتَّبع َّ
وبدل أن ختفِّض من السقوف
كيف يُعقل يف
الدولة فيها سياسة التَّقشف َ ،
الصفقات ؟! .
الصارمة على املال العام  ،إذا هبا ترفع من مبالغ َّ
الرقابة َّ
املالية َّ
للصفقات َّ
العامة ألجل َّ
-0إفساح اجملال أكثر للتَّفاوضية من خالل إجياد مقاربة تَشار ٍ
كية بني القطاعني العام واخلاص يف حتديد
ُ
ُ
َ
الصفقات احمللية والوطنية.
املشروع  ،وحترير الوثائق  ،واحتماالت النَّتائج املتوقَّعة  ،وتبايُن َّ
العامة على اتِّباع نظام الوساطة كحل ُوِّدي مرافق لنظام التَّحكيم  ،وال
الصريح يف َّ
-4النَّص َّ
الصفقات َّ

حل نزاعات البناء والتَّشييد اهلندسي َّ ،
سيَّما يف عقد األشغال َّ
خاصةً
العامة ؛ إذ يُساهم هذا النِّظام يف ِّ
اليت تكون قبل القيام بتنفيذ املشروع أو أثناءه  ،ملا هلا من أثر مهم يف استمرار املشروع بني األطراف ،
وجتاوز اخلالفات بأسرع ما ميكن  ،ويف ذلك ٍ
تالف ملا قد ينشأ من لَ َد ٍد يف ُخصومة التَّحكيم والقضاء ،
ف أعمال البناء لسنوات عديدة نتيجةَ النِّزاع رغم عدم اكتمال البناء  ،مما يرتِّب
واليت يَنتج عنها عاد ًة توق ُ

كبريا بأطراف العالقة العقدية.
ً
ضررا ً

العامة قبل إجرائها وبعد
صورها على عقود َّ
الصفقات َّ
 -5ضرورةُ التَّشديد يف معايري َّ
الرقابة مبختلف ُ
اقعا واملتاح ميزانيةً  ،والتَّدقيق يف
إجرائها ؛ قبالً بالتَّدقيق يف قائمة االحتياجات َّ
العامة وربطها بالضَّروري و ً
العامة مطيَّةً ملزيد
امللوث اليت تَتَّخذ َّ
الصفقات َّ
كل أنواع املال َّ
املتعاملني ونبذ املال ِّ
السياسي واملال ال َقذر و ِّ

كل املتالعبني
النَّهب واالستغالل  ،و َّ
الرقابة البعدية بتفعيل وتسريع إجراءات احملاكمة والعقوبة على ِّ
العامة إدارًة كانوا أو متعاقدين.
واملرتشني واملتواطئني واحملتالني يف باب َّ
الصفقات َّ
العامة من خالل آليات اإلعالم
للرقابة الشَّعبية على عقود َّ
الصفقات َّ
إفساح اجملال التَّشريعي واحلمائي َّ
ُ -6
الواعية والغيُورة .
ِّ
احلر والنَّزيه  ،ومن خالل هيئات اجملتمع املدين َ
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الرقابة
كيز على اجلانب األخالقي يف َّ
العامة من عدَّة زوايا ؛ زاوية النَّزاهة َّ
الصفقات َّ
العامة بتشديد َّ
-7التَّ ر ُ

الوصائية  ،والتَّحفيز املادي واملعنوي للموظف ني العموميني القائمني عليها  ،ومن زاوية االنتماء احلضاري
ٍ
أخالقية لفائدة املوظفني واملتعاقدين بني احلني
بإحياء الوازع اإلمياين والرتبوي  ،وال حرج من عقد دورات
واآلخر للفت األنظار حنو القيمة اخللقية وأهيتها يف محاية املال العام .

العامة َوفق
-8ضرورةُ التَّفكري جبدية أكثر يف االلتزام حبماية البيئة مبختلف أنواعها ضمن عقود َّ
الصفقات َّ
الش راء األخضر " الذي يهدف إىل تشجيع املنتجات والتقنيات وأَّناط اإلنتاج املستدامة
عرف ب " ِّ
ما يُ ُ
السلبية يف البيئة .
الصديقة للبيئة  ،و ِّ
و َّ
احلد من التَّأثريات َّ

العامة ضمن تقنني واحد حيمل شقا يتَّسم
-9لَملمةُ شتات املراسيم والقرارات وكل ما يتعلَّق َّ
بالصفقات َّ
الشق الثَّاين يرتك لإلجراءات التَّنظيمية ال متَّسمة
بالثبات من خالل املبادئ النَّاظمة واملعايري احلاكمة  ،و ِّ

باملرونة وعدم الثَّبات حبسب الظروف االقتصادية واالجتماعية
العامة وتكوين
-01ت
خصيص جملس وطين أعلى تكون له أفرعه احمللية يتوىل تنظيم وإدارة َّ
الصفقات َّ
ُ
اإلطارات املهنية والنَّزيهة القائمة على ذلك  .وكذا التَّفكري مليا وجديا يف إدراج املعايري الشَّرعية والقيم
كل احملتالني .
األخالقية يف تشريع وتسيري َّ
الصفقات َّ
العامة لقطع دابر املفسدين ومحاية املال العام من ِّ
حث الوسائل
-00العمل على تكليف نُخبة من الباحثني األكفاء يف إطار هيئة علمية موسعة هدفها ب ُ
كل املدارس
كل النَّاحي العقدية  ،واإلفادة من ِّ
اليت تؤدي إىل تكوين دواوين قانونية متكاملة يف ِّ
اإلسالمية على تعدد مشارهبا وتنوع اجتهاداهتا  ،وكذا االنفتاح على آخر ما أبدعته العقلية الغربية يف
اجملال العقدي  ،خدمةً للمنظومة التَّشريعية و تالفيًا للتخبط للتشريعي وحتقي ًقا ملبدأ استقرار املعامالت
مناص يصب يف تنمية الوطن وترقية املواطن .
والعدالة يف العقود ؛ وكل ال َ

293

َّ
املستجدات املعاصرة وإفرادها بالبحث الفقهي يف
بالدراسات اليت تُعن بالنَّوازل و
يد االهتمام ِّ
-00مز ُ
واقعها اليت توجد فيه  ،ومن ذلك
األول  :قضايا َّ
العامة .
المثال َّ
الزكاة يف عقود الصفقات َّ
العامة .
المثال الثَّاني  :مسائل التَّوبة من املال احلرام وعالقتها بعقود َّ
الصفقات َّ

وآخرا .
ه َذا َما وفَّقين اهلل إليه و ُ
احلمد هلل َّأوالً ً
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وتتضمن الفه ارس التَّالية
َّ
 فهرس اآلي ات الكرمي ة
 فهرس األحاديث الشريف ة
 فه

ار

رس اآلث

 فه رس الق واعد الفقهي ة
 فه

رس األع

الم

 فهرس الكلمات الغريب ة
 فهرس املص ادر واملراج ع
 فه رس ال محتوي ات
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السواة

البقرة
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آل عمرا

05

01

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

اأم اآلية

﴿ َوَال تَأ ُكلُوا أَم َوالَ ُكم بَي نَ ُكم بالبَاطل َوتُدلُوا هبَا إ َىل
احلُ َّكام لتَأ ُكلُوا فَري ًقا ِّمن أَم َوال النَّاس باإلمث َوأَنتُم
تَعلَ ُمو َن ﴾

199

-112-98-11
495-111

451

01

اب
﴿ َوَال تَعزُموا ُعق َدةَ النِّ َكاح َح َّ ٰىت يَب لُ َغ الكتَ ُ
َجلَهُ ۚ ﴾
أَ

الصفحة

الربَا ۚ ﴾
َح َّل اللَّهُ البَ ي َع َو َحَّرَم ِّ
﴿ َوأ َ

421

112

وس أَم َوال ُكم الَ تَظل ُمو َن َوالَ
﴿ َوإن تُبتُم فَلَ ُكم ُرءُ ُ
تُظلَ ُمو َن﴾
َّ
َج ٍل
ين َآمنُوا إذَا تَ َدايَنتُم ب َدي ٍن إ َ ٰىل أ َ
﴿ يَا أَي َها الذ َ
م َسمى فَاكتُبُوهُ ۚ ﴾

428

455

494

92

11

420

نت لَ َديهم إذ يُل ُقو َن أَق َال َم ُهم أَي ُهم يَك ُف ُل
﴿ َوَما ُك َ
نت لَ َديهم إذ َخيتَص ُمو َن ﴾
َمرَميَ َوَما ُك َ
﴿ َوَما َكا َن لنَيب أَن يَغُ َّل ۚ َوَمن يَغلُل يَأت مبَا َغ َّل
يَوَم القيَ َامة ۚ ُمثَّ تُ َو َّٰىف ُكل نَف ٍ
س َّما َك َسبَت َوُهم َال
يُظلَ ُمو َن ﴾

111

النساء

َّ
ين َآمنُوا َال تَأ ُكلُوا أَم َوالَ ُكم بَي نَ ُكم
﴿يَا أَي َها الذ َ
بالبَاطل إَّال أَن تَ ُكو َن جتَ َارًة َعن تَ َر ٍ
اض ِّمن ُكم ۚ ﴾

48

المائدة

َّ
ين َآمنُوا أَوفُوا بال ُع ُقود ۚ ﴿﴾١
﴿ يَا أَي َها الذ َ

296

01

410

-112-98-11
111

451-112-01

ت َعلَي ُكم نع َميت
ت لَ ُكم دينَ ُكم َوأَمتَم ُ
﴿اليَوَم أَك َمل ُ
يت لَ ُك ُم اإلس َال َم دينًا ۚ ﴾
َوَرض ُ
﴿ َمسَّاعُو َن لل َكذب أ َّ
َكالُو َن للسحت ۚ فَإن

01

األنعام

01

يوسف

02

النحل

09

اإلسراء

08

الكهف

10

مريم

11

األنبياء

14

القصص

وك فَاح ُكم بَي نَ ُهم أَو أَعرض َعن ُهم ۚ َوإن
َجاءُ َ
ت
ضر َ
تُعرض َعن ُهم فَلَن يَ ُ
وك َشيئًا ۚ َوإن َح َكم َ
ني
فَاح ُكم بَي نَ ُهم بالقسط ۚ إ َّن اللَّهَ ُحيب ال ُمقسط َ
﴾
صا ُكم به لَ َعلَّ ُكم
﴿وب َعهد اللَّه أَوفُوا ۚ ٰذَل ُكم َو َّ
َ
تَ َذ َّكُرو َن ﴾

ال اج َعلين َعلَ ٰى َخَزائن األَرض ۚ إ ِّين َحفيظ
﴿ قَ َ
َعليم ﴾
ٍ
﴿ َولَ َقد بَ َعث نَا يف ُك ِّل أ َُّمة َّر ُس ًوال أَن اعبُ ُدوا اللَّهَ
وت ۚ فَمن ُهم َّمن َه َدى اللَّهُ َومن ُهم
َواجتَنبُوا الطَّاغُ َ
َّاللَةُ ۚ فَس ُريوا يف األَرض
َّمن َح َّقت َعلَيه الض َ
ني ﴾
فَانظُُروا َكي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُم َك ِّذب َ
ضوا األَميَا َن
اهدت َوَال تَن ُق ُ
﴿ َوأَوفُوا ب َعهد اللَّه إذَا َع َ
بَع َد تَوكيد َها َوقَد َج َعلتُ ُم اللَّهَ َعلَي ُكم َكف ًيال ۚ إ َّن
اللَّهَ يَعلَ ُم َما تَف َعلُو َن ﴾
﴿ َوأَوفُوا بال َعهد ۚ إ َّن ال َعه َد َكا َن َمسئُ ًوال ﴾
وج ُمفس ُدو َن يف
وج َوَمأ ُج َ
﴿قَالُوا يَا ذَا ال َقرنَني إ َّن يَأ ُج َ
ك َخر ًجا َعلَ ٰى أَن َجت َع َل بَي نَنَا
األَرض فَ َهل َجن َع ُل لَ َ
َوبَي نَ ُهم َسدا ﴾
صاد َق
يل ۚ إنَّهُ َكا َن َ
﴿ َواذ ُكر يف الكتَاب إمسَاع َ
ال َوعد َوَكا َن َر ُس ًوال نَّبيا ﴾
ٍ
﴿وَما أَر َسلنَا من قَبل َ
ك من َّر ُسول إَّال نُوحي إلَيه أَنَّهُ
َ
َّ
َال إلَٰهَ إال أَنَا فَاعبُ ُدون ﴾
﴿قَالَت إح َد ُاهَا يَا أَبَت استَأجرهُ ۚ إ َّن َخي َر َمن
ني ﴾
ت ال َقوي األَم ُ
استَأ َجر َ

يت َهاتَني
﴿ قَ َ
ال إ ِّين أُر ُ
يد أَن أُنك َح َ
ك إح َدى اب نَ ََّ
ت َعشًرا
َعلَ ٰى أَن تَأ ُجَرين َمثَاينَ ح َج ٍج ۚ فَإن أَمتَم َ
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111
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491

114

114

11

411

51

411

81

451-114

51

451-114

81

491-101

11

114

41

411

41

491-411

42

491-25

15

الزمر

11

الذاايات

11

الصف

11

القلم

12

الطالق

19

الطااق

18

القااعة

40

الفلق

ك ۚ َستَج ُدين
فَمن عند َك ۚ َوَما أُر ُ
يد أَن أ ُ
َش َّق َعلَي َ
ني ﴾
إن َشاءَ اللَّهُ م َن َّ
الصاحل َ
َّ
ين يَستَم ُعو َن ال َقو َل فَيَتَّب ُعو َن
﴿ فَبَشِّر عبَاد الذ َ
أَح َسنَهُ ۚ ﴾
نس إَّال ليَعبُ ُدون ﴾
﴿وَما َخلَق ُ
َ
ت اجل َّن َواإل َ
َّ
ين َآمنُوا ملَ تَ ُقولُو َن َما َال تَف َعلُو َن ﴾
﴿ يَا أَي َها الذ َ

19

29

11

411

04

115

َّك لَ َعلَ ٰى ُخلُ ٍق َعظي ٍم ﴾
﴿وإن َ
َ

01

491

01

25

01

89

02

89

01

01

ُج َورُه َّن ۚ َوأَمتُروا
﴿ فَإن أَر َ
ضع َن لَ ُكم فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ٍ
اسرُت فَ َستُرض ُع لَهُ أُخَر ٰى
بَي نَ ُكم مبَعُروف ۚ َوإن تَ َع َ
﴾
﴿خل َق من َّم ٍاء َداف ٍق ﴾
ُ
يش ٍة َّراضيَ ٍة ﴾
﴿ فَ ُه َو يف ع َ
﴿ َومن َشِّر النَّفَّاثَات يف ال ُع َقد ﴾
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ت فَ ُقل الَ خالَبَة
إ َذا بَايَع َ
استَأ َجَر النَّيب َ وأَبُو بَك ٍر َر ُج ًال من بَين الدِّيل
إََّّنَا البَ ي ُع َعن تَر ٍ
اض
بعنيه ب ُوقيَّ ة
تفرقَا
البَ يِّ َعان باخليَار َمامل يَ َّ

02

ت يف ُك ِّل سل َع ٍة اب تَ ع َتها
ُمثَّ أَن َ
الذ َهب ب َّ
َّ
الذ َهب
ُ

10

ضمرة من ال َحفيَاء
َسابَ َق بَ َ
ني اخلَيل ال ُم َ
اصطَنَ َع خاََمتًا من ٍ
ذهب
مني
ني املسل َ
الصل ُح َجائز بَ َ
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01
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09
08
11
14

َّسبيح للر َجال
الت ُ

الزعي ُم َغ ارم
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15

يف ُك ِّل سائمة إب ٍل يف أَربعني بنت لَب ٍ
ون
َ َ ُ ُ
َ َ
قَ ِّرب اليَمام َّي من الطِّني
ط اهلل أَوثَ ُق
وشر ُ
أحق َ
َ
قضاءُ اهلل َ
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س عن َد َك
الَ تَبع َما لَي َ
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ني َما فيه
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لَن أَو َال نَستَ عم ُل َعلَى َع َملنَا َمن أ ََر َادهُ
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الواجد ُحيل عر َ
ضهُ َوع ُقوبَتَهُ
َيل َ
ك َوَه َذا يل
ال ال َعامل نَب َعثُهُ فَيَأيت يَ ُق ُ
َما بَ ُ
ول َه َذا لَ َ
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صف َق ٍة ربًا
َّ
الصف َقتَان يف َ
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ُس َارى بَد ٍر ف َداء
اس من أ َ
َّاجش آك ُل ربَا َخائن
الن ُ
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الصفحة
َّ

( مرتَّب ـ ــة موضوعياا وهجائياا مع حذف ابن و أبو و ال )

جممع امللك
مصحف المدينة النَّبوية للنَّشر الحاسوبي  ،رواية اإلمام حفص  ،اإلصدار َّ ، 5.2
املنورة 5726 ،ه .
فهد لطباعة املصحف الشريف  ،املدينة َّ

-10

الرازي(ت520ه )  ،أحكام القرآ  ،حتقيق حممد
َّ
اجلصاص  ،أبوبكر أمحد بن علي َّ

الصادق قمحاوي  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت .1884 ،
-10

أب و حيَّ ان األندلس ي  ،أث ري ال دين حمم د ب ن يوس ف(ت211ه )  ،تفس ــير البح ــر

المحيط  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت .
-10

الط ربي  ،أب و جعف ر حمم د ب ن جري ر(ت510ه)  ،جــامع البيــا عــن تأويــل القــرآ

(ت510ه )  ،دار املعارف  ،مصر .
-40

حمم د الط اهر (ت1825م)  ،تفســير التحريــر والتنــوير  ،ال دار التونس ية
اب ن عاش ور َّ ،

للنشر  ،تونس  ( ،د.ط) .1891 ،
-15

حممد بن عبد اهلل (ت115ه )  ،أحكام القرآ  ،شركة القدس
ابن العريب  ،أبو بكر َّ

 ،القاهرة  ،ط. 4009 ، 1
-10

حممد بن أمحد األنصاري(ت121ه )  ،الجامع ألحكام القرآ
القرطيب  ،أبو عبد اهلل َّ

والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآ  ،حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي  ،مؤسسة
الرسالة  ،بريوت  ،لبنان  ،ط.4001 ، 1
-17

ابن األثري  ،جمد الدين املبارك بن حممد أبو السعادات(ت101ه )  ،النهاية في كريب

الحديث واألثر  ،حتقيق حممود الطناحي  ،املكتبة اإلسالمية .
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-18

أمحد بن حنبل(ت411ه )  ،مسند اإلمام أحمد  ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،

دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 4009 ، 1
-19

األلباين  ،حممد ناصر الدين(ت1888م)  ،إاواء الغليل في تخريج أحاديث مناا

السبيل  ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط. 1828 ، 1
-01

األلباين  ،حممد ناصر الدين(ت1888م)  ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة

السيء في األمة  ،مكتبة املعارف  ،الرياض  ،ط1109 ، 4ه
وأثرها ِّ
-00

الباجي  ،أبو الوليد سليمان الباجي(ت121ه)  ،المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك ،

مطبعة دار السعادة  ،القاهرة.
-00

البخاري  ،حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي(ت411ه)  ،الجامع الصحيح

المختصر  ،دار ابن كثري  ،دمشق  ،ط. 4004 ، 1
-00

البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي(ت458ه )  ،السنن الكبرى  ،دار

الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان .
-04

الرتمذي  ،أبو عيسى حممد بن عيسى(ت428ه)  ،سنن الترمذي  ،دار احلديث ،

القاهرة .
-05

احلاكم  ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل (ت101ه)  ،المستداك على الصحيحين ،

مكتب املطبوعات اإلسالمية  ،حلب  ،سوريا .
-06

ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن علي(ت914ه )  ،فتح البااي شرح صحيح

البخااي  ،دار املعرفة  ،بريوت .
-07

ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن علي(ت914ه )  ،التلخيص الحبيرفي تخريج

أحاديث الرافعي الكبير  ،مؤسسة قرطبة  ،ط.1881 ، 1
-08

الدار قطين  ،علي بن عمر الدار قطين(ت591ه)  ،سنن الداا أطني  ،دار الكتب

العلمية  ،بريوت  ،ط.1881 ، 1
-09

أبو داوود  ،سليمان بن داود بن األشعث السجستاين (ت421ه)  ،سنن أبي داوود

 ،دار الدعوة  ،اسطنبول  ،تركيا  ،ط. 1884 ، 4
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-01

ابن دقيق العيد  ،تقي الدين(ت204ه )  ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،

حتقيق أمحد حممد شاكر  ،مكتبة السنة  ،ط ، 1881 ، 1القاهرة .
-00

الشوكاين  ،حممد بن علي بن حممد(ت1410ه)  ،نيل األوطاا من أحاديث سيد

األخياا شرح منتقى األخباا  ،دار ابن حزم  ،بريوت . 4000 ،
-00

ابن أيب شيبة  ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد(ت451ه )  ،المصن ـَّ ـ ـ ـ ــف  ،مكتبة الرشد ،

الرياض  ،ط. 4001 ، 1
-00

الطرباين  ،أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي(ت510ه )  ،المعجم األوسط  ،دار

الفكر للطباعة والنشر  ،عمان  ،األردن .
-04

العظيم آبادي  ،حممد مشس احلق(ت1548ه)  ،عو المعبود شرح سنن أبي

داوود  ،دار الفكر  ،بريوت . 1881 ،
-05

القنازعي  ،أبو املطرف عبد الرمحن بن مروان األندلسي(ت115ه)  ،تفسير الموطأ ،

حتقيق عامر حسن صربي  ،اهليئة القطرية لألوقاف  ،قطر .
-06

حممد بن أيب بكر(ت211ه )  ،زاد المعاد في هدي
ابن ق يِّم اجلوزية  ،أبو عبد اهلل َّ

خير العباد  ،مؤسسة الرسالة .1891 ،
-07

ابن ماجه  ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين (ت425ه)  ،س ـن ـ ـ ـن ابن ماجه ،

حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرون  ،دار الرسالة العاملية  ،دمشق  ،ط. 4008 ، 1
-08

مالك بن أنس(ت128ه)  ،الموط ـ ـ ـ ـ ـأ  ،توثيق صدقي مجيل العطار  ،دار الفكر

للطباعة والنشر  ،بريوت  ،ط. 4004 ، 115
-09

املباركفوري  ،حممد بن عبد الرمحن(ت1515ه)  ،تحفة األحوذي بشرح الترمذي ،

دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط. 1889 ، 1
-01

مسلم  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري(ت411ه)  ،صحيح مسلم  ،دار

الفكر ،بريوت .
-00

النسائي  ،أمحد بن شعيب النسائي(ت505ه)  ،سنن النسائي  ،دار ابن حزم ،

بريوت .
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-00

النووي  ،أبو زكريا حيىي بن شرف(ت121ه) ،صحيح مسلم بشرح النووي  ،دار

الكتاب العريب  ،بريوت .
 كتب أصول الفقه
-10

حممد احلبيب  ،مقاصد َّ
الشريعة اإلسالمية  ،وزارة األوقاف والشؤون
ابن اخلوجة َّ ،

اإلسالمية  ،قطر . 4001 ،
-10

الوهاب (معاصر)  ،أصول الفقه  ،مكتبة الدعوة اإلسالمية  ،القاهرة .
خالَّف  ،عبد َّ

-10

حممد بن هبادر الشَّافعي(ت281ه) ،البحر المحيط في
َّ
الزركشي  ،بدر الدين َّ

أصول الفقه  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الكويت  ،ط. 1884 ، 4
-14

الشنقيطي  ،أمحد بن أمحد املختار اجلكين(معاصر)  ،إعداد المهج لالستفادة من

المنهج  ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي  ،قطر .1895 ،
-15

العثماين سعد الدين (معاصر)  ،تصرفات الرسول صلى اهلل عليه وسلم باإلمامة ،

منشورات الزمن  ،الرباط .4004 ،
-16

القرايف  ،شهاب الدين أبو العباس(ت191ه)  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن

األحكام وتصرفات القاضي واإلمام  ،دار البشائر اإلسالمية  ،بريوت  ،ط. 1881 ، 4
-17

حممد(ت820ه )  ،األشبـاء والنظائر  ،دار
ابن ُجنيم احلنفي  ،زين الدِّين إبراهيم بن َّ

الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1881 ، 1
-18

النملة  ،عبد الكرمي بن علي (معاصر)  ،الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات

علم أصول الفقه  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،السعودية  ،ط. 4008 ، 1
 كتب النَّظريات الفقهية
-19

الزرقاء  ،أمحد مصطفى(ت1888م)  ،المدخل الفقهي العام  ،دار الفكر  ،دمشق

 ،سوريا .
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-01

فتحي الدريين (معاصر)  ،نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي ،

مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط. 4015 ، 5
-00

السنهوري عبد الرزاق(ت1821م)  ،مصادا الحق في الفقه اإلسالمي  ،املكتبة

السلفية  ،املدينة املنورة  ،ط. 1812 ، 5
-00

عز الدين حممد خوجة(معاصر)  ،نظرية العقد في الفقه اإلسالمي  ،جمموعة دلة

الربكة  ،جدة  ،السعودية  ،ط.1885 ، 1
-00

حممد أبو زهرة(ت1821م)  ،الملكية ونظرية العقد  ،دار الفكر العريب . 1822 ،

-04

مركز الكتاب للنشر  ،نظرية العقد لبن تيمية  ،مصر اجلديدة  ،مصر . 1881 ،

-05

نزيه محاد(معاصر)  ،نظرية الوعد الملزم في المعامالت المالية  ،دار القلم  ،دمشق

 ،ط. 4010 ، 1
-06

هاشم معروف احلسيين(معاصر)  ،نظرية العقد في الفقه الجعفري  ،دار التعارف

للمطبوعات  ،بريوت . 1881 ،
-07

ياسني أمحد إبراهيم درادكة(معاصر)  ،نظرية الغرا في َّ
الشريعة اإلسالمية  ،منشورات

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية  ،األردن .
 كتب القواعد الفقهية
-08

البورنو  ،حممد صدقي بن أمحد (معاصر)  ،موسوعة القواعد الفقهية  ،مكتبة التوبة ،

الرياض  ،السعودية ،ط.1882 ، 1
-09

الزركشي  ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد الشافعي(ت281ه )  ،المنثوا في القواعد ،

حتقيق حممد حسن إمساعيل  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 4000 ، 1
-01

عطية عدالن(معاصر)  ،موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المعاصرة ،

دار اإلميان  ،االسكندرية .
-00

علي حيدر  ،داا الحكام شرح مجلة األحكام  ،دار عامل الكتب  ،الرياض ،

. 4005

311

-00

الغرياين  ،صادق بن عبد الرمحن(معاصر)  ،تطبيقات أواعد الفقه عند المالكية ،

دار البحوث للدراسات اإلسالمية و إحياء الرتاث  ،اإلمارات  ،ط.4004 ،1
-00

خمدوم  ،مصطفى بن كرامة اهلل(معاصر)  ،أواعد الوسائل في َّ
الشريعة اإلسالمية ،

دار اشبيلية  ،الرياض .
-04

الونشريسي  ،أبو العباس أمحد بن حيىي(ت811ه)  ،إيضاح المسالك لقواعد اإلمام

مالك  ،حتقيق أمحد بوطاهر اخلطايب  ،اللجنة املشرتكة لنشر الرتاث اإلسالمي  ،املغرب
واإلمارات .1890 ،
 كتب المذاه ـ ــب الفقهية
 املذهب احلنفي-05

البغدادي  ،أبو حممد بن غامن بن حممد احلنفي  ،مجمع الضمانات  ،عامل الكتب ،

بريوت  ،ط. 1892 ، 1
-06

الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدأائق  ،دار الكتاب

اإلسالمي  ،بريوت  ،ط. 4
-07

السرخسي  ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس الدين  ،المبسـ ـ ــوط  ،دار املعرفة ،

بريوت  ،ط.1
-08

حممد أمني(ت1414ه )  ،اد المحتاا على الدا المختاا شرح تنوير
ابن عابدين َّ ،

األبصاا  ،دار الكتب العلمية . 1884 ،
-09

حممد أمني  ،منحة الخالق على البحر الرائق  ،دار املعرفة  ،بريوت ،
ابن عابدين َّ ،

ط.1885 ، 5
-01

الكاساين  ،أبو بكر بن مسعود عالء الدِّين  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،

حتقيق علي حممد معوض  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط 4005 ،
-00

املرغيناين  ،أبو احلسن علي بن أيب بكر  ،الهداية شرح بداية المبتدي  ،املكتبة

اإلسالمية .
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-00

املنبجي  ،أبو حممد علي بن زكريا  ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  ،املكتبة

احلقانية  ،باكستان  ،ط. 1881 ، 4
-00

املوصلي  ،عبد اهلل بن حممود (ت195ه)  ،الختياا لتعليل المختاا  ،حتقيق شعيب

األرناؤوط وآخرون  ،دار الرسالة العاملية  ،دمشق  ،ط.4008 ، 1
-04

ابن جنيم  ،زين الدين إبراهيم بن حممد(ت820ه )  ،البحر الرائق شرح كنز الدأائق

 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1882 ، 1
-05

ابن اهلمام احلنفي  ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي  ،شرح فتح القدير

 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ن ط. 4005 ، 1
 املذهب املالكي-06

البناين  ،حممد  ،حاشية البناني على شرح الزاأاني  ،دار الفكر  ،بريوت.

-07

التسويل  ،أبو احلسن علي بن عبد السالم  ،البهجـة في شرح التحفة  ،دار الكتب

العلمية  ،بريوت  ،ط.1889 ، 1
-08

ابن جزي  ،حممد بن أمحد الغرناطي (ت211ه)  ،القوانين الفقهية في تلخيص

مذهب المالكية  ،حتقيق ماجد احلموي  ،دار ابن حزم  ،بريوت  ،ط.4015 ، 1
-09

احلطاب  ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد (ت811ه)  ،تحرير الكالم في مسائل

اللتزام  ،حتقيق عبد السالم حممد الشريف  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط.1891 ، 1
-41

احلطاب  ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد (ت811ه) ،مواهب الجليل لشرح مختصر

خليل  ،ضبط زكريا عمريات  ،دار عامل الكتب  ،الرياض .4005 ،
-40

اخلرشي  ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  ،شرح الخرشي على مختصر سيدي

خليل  ،املطبعة األمريية  ،بوالق  ،مصر 1512 ،ه .
-40

الدردير  ،أمحد بن أمحد أبو الربكات  ،الشرح الصغير على أأرب المسالك إلى

مذهب اإلمام مالك  ،دار املعارف  ،القاهرة . 1891 ،
الد ُسوقي  ،مشس الدين حممد عرفة  ،حاشية الد ُسوأي على الشرح الكبير  ،دار
-40
إحياء الكتب العربية .
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-44

ابن رشد اجلد  ،أبو الوليد حممد بن أمحد  ،البيا والتحصيل والشرح والتوجيه

والتعليل في مسائل المستخرجة  ،دار الغرب اإلسالمي  ،ط.1899 ، 4
-45

ابن رشد  ،حممد بن أمحد أبو الوليد  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،دار اجليل ،

بريوت  ،ط. 1898 ، 1
-46

الزرقاين  ،عبد الباقي بن يوسف بن أمحد (ت1088ه)  ،شرح الزاأاني على

مختصر سيدي خليل  ،ضبط عبد السالم حممد أمني  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1

.4004 ،
-47

الصاوي  ،أمحد بن حممد  ،بلغة السالك ألأرب المسالك  ،دار الكتب العلمية ،

بريوت  ،ط. 1881 ، 1
-48

الصاليب  ،أمحد أسامة  ،اختيااات ابن عبد البر في فقه المعامالت  ،دار بن حزم

 ،لبنان  ،ط.4011 ،1
-49
-51

ابن عبد الرب  ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل القرطيب  ،الكافي في فقه أهل المدينة ،

دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1884 ، 4
-50

عليش  ،حممد بن أمحد بن حممد  ،منح الجليل على مختصر العالمة خليل  ،دار

الفكر  ،بريوت  ،ط .1891 ، 1
-50

عمر اجليدي  ،مباحث في المذهب المالكي المغربي  ،مطبعة املعارف اجلديدة ،

الرباط  ،ط . 1885 ، 1
-50

القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي  ،عي ـ ـ ـ ـو المجالـ ـ ـس  ،حتقيق امباي بن كيبا

كاه  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط. 4000 ، 1
-54

القرايف  ،شهاب الدين أمحد بن إدريس أبو العباس (ت191ه ) ،الذخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة  ،حتقيق

حممد بوخبزة  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط. 1881 ، 1
-55

مالك بن أنس  ،المدون ــة  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1881 ، 1
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-56

املواق  ،حممد بن يوسف  ،التاج واإلكليل شرح مختصر خليل  ،مطبعة السعادة ،

القاهرة  ،القاهرة 1548 ،ه .
-57

ميارة  ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد  ،تحفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع

العامة  ،الرياض  ،رقم
َّ
الصفقة  ( ،غري مطبوع ) ،قسم املخطوطات  ،مكتبة امللك عبد العزيز َّ
. 111
-58

ابن يونس  ،حممد بن عبد اهلل التميمي الصقلي  ،الجامع لمسائل المدونة  ،إعداد

عبد اهلل بن صاحل الزير  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط.4015 ، 1
 املذهب الشَّافعي-59

األنصاري  ،زكريا بن حممد بن زكريا  ،منهج الطالب في فقه اإلمام الشافعي  ،دار

الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1882 ، 1
-61

الباجوري  ،إبراهيم  ،حاشية الباجواي على شرح ابن القاسم الغزي  ،مطبعة إحياء

الكتب العربية .
-60

البجريمي  ،سليمان بن حممد  ،حاشية البجيرمي على المنهج  ،املكتبة التجارية

الكربى  ،القاهرة .
-60

الرملي  ،مشس الدين حممد بن أمحد  ،نهايـ ـة المحتـ ـ ـ ـاج  ،مطبعة مصطفى البايب

احلليب  ،القاهرة 1591 ،ه .
-60

الشربيين  ،مشس الدين حممد بن اخلطيب  ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

 ،اعتناء حممد خليل العيتاين  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط1882 ، 1
-64

النووي  ،حيىي بن شرف  ،المجموع شرح المهذب  ،حتقيق حممد جنيب املطيعي ،

مكتبة اإلرشاد  ،جدة .
 املذهب احلنبلي-65

البهويت  ،منصور بن يونس (1011ه )  ،كشاف القناع على متن اإلأناع  ،دار

املعرفة  ،بريوت . 1884 ،
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-66

ابن تيمية احلراين  ،أبو الربكات جمد الدين (ت114ه )  ،المحرا في الفقه على

مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  ،مكتبة املعارف  ،الرياض  ،ط1101 ، 4ه .
-67

ابن قدامة  ،أبو حممد موفق الدين (ت621ه )  ،المغ ـ ـ ـ ـني  ،مكتبة القاهرة ،

.1819
-68

املرداوي  ،عالء الدين علي بن سليمان  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1882 ، 1
-69

ابن مفلح  ،برهان الدين بن حممد  ،المبدع شرح المقنع  ،دار الكتب العلمية ،

بريوت  ،ط.1882 ، 1
-71

النجدي  ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم (1392ه )  ،حاشية الروض المربع شرح

زاد المستقنع  ،ط1589 ، 1ه .
 املذهب الزَّيدي-70

الصنعاين  ،أمحد بن القاسم العنسي  ،التاج المذهب ألحكام المذهب شرح متن

األزهاا في فقه األئمة األطهاا  ،دار احلكمة اليمانية  ،صنعاء . 1885 ،
 املذهب اجلعفري-70

احللي  ،أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن (121ه)  ،المختصر النافع في فقه

اإلمامية  ،دار األضواء  ،بريوت  ،ط.1891 ، 5
 املذهب اإلباضي-70

أطفيش  ،حممد بن يوسف  ،شرح كتاب النيل وشفاء العليل  ،دار الفتح  ،بريوت ،

ط. 1824 ، 4
 املذهب الظَّاهري-74

ابن حزم  ،أبو حممد علي بن أمحد (ت456ه )  ،اإلحكام في أصول األحكام ،

تقدمي إحسان عباس  ،دار اآلفاق اجلديدة  ،بريوت .
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-75

حممد علي بن أمحد (ت456ه )  ،المح ـ ـلَّى باآلثـ ــاا  ،حتقيق عبد
ابن حزم  ،أبو َّ

الغفار سليمان البنداري  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 4005 ، 1
 كتب الفقه العامَّة
-76

إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم التنم  ،المتياز في المعامالت المالية وأحكامه في

الفقه اإلسالمي  ،دار ابن اجلوزي  ،السعودية  ،ط1150 ، 1ه .
-77

أمحد حممد عساف  ،األحكام الفقهية في المذاهب اإلسالمية األابعة  ،دار إحياء

العلوم  ،بريوت  ،ط. 1899 ، 5
-78

ابن تيمية  ،أمحد بن عبد احلليم  ،القواعد النواانية الفقهية  ،مكتبة املعارف ،

الرياض  ،ط1101 ، 4ه .
-79

ابن تيمية  ،تقي الدين أمحد أبو العباس  ،بيا الدليل على بطال التحليل  ،حتقيق

محدي عبد اجمليد السلفي  ،املكتب اإلسالمي ( ،د.ط) ( ،د.ت ) .
-81

اجللعود  ،عبد الرمحن بن عثمان  ،أحكام لزوم العقد  ،دار كنوز اشبيليا  ،الرياض ،

ط. 4002 ، 1
-80

حسن اجلواهري  ،بحوث في الفقه المعاصر ( ،د.ن) ( ،د.ط).

-80

دبيان بن حممد الدبيان  ،المعامالت المالية أصالة ومعاصرة  ،مكتبة امللك فهد ،

الرياض  ،السعودية  ،ط  1151 ،ه .
-80

ابن رشد  ،حممد بن أمحد أبو الوليد  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،دار اجليل ،

بريوت  ،ط. 1898 ، 1
-84

الزحيلي  ،وهب ة(معاصر)  ،الفقه اإلسالمي وأدلَّته  ،امللكية لإلعالم والنشر والتوزيع ،

اجلزائر  ،ط. 1881 ، 1
-85

الزحيلي  ،وهب ة(معاصر)  ،المصاداة والتأمين  ،دار املكتيب  ،دمشق  ،سوريا  ،ط1

. 4001 ،
-86

سامي محود  ،تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية  ،دار الفكر

 ،عمان  ،األردن  ،ط. 1894 ، 4
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-87

شبري  ،حممد عثمان  ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي  ،دار

النفائس  ،عمان  ،األردن  ،ط. 2224 ، 6
-88

فتحي الدريين (معاصر)  ،بحوث مقاانة في الفقه اإلسالمي  ،مؤسسة الرسالة ،

بريوت  ،ط. 1881 ، 1
-89

القره داغي  ،علي حمي الدين  ،بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة  ،دار

البشائر  ،بريوت  ،ط. 4001 ، 1
-91

ابن قيم اجلوزية  ،حممد بن أيب بكر أبو عبد اهلل (ت751ه ) ،إعالم الموأعين عن

حممد عبد السالم إبراهيم  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1
اب العالمين  ،ترتيب َّ

. 4001 ،
-90

ابن قيم اجلوزية  ،حممد بن أيب بكر أبو عبد اهلل(ت751ه )  ،الفروسية المحمدية ،

دار عامل الفوائد  ،مكة املكرمة  ،ط1149 ، 1ه .
-90

عاطف حممد حسين أبو هربيد  ،عقود المناأصات في الفقه اإلسالمي  ،دار

النفائس  ،األردن  ،ط.4001 ، 1
-90

عباس حسين حممد  ،العقد في الفقه اإلسالمي  ،ط. 1885 ، 1

-94

عبد احلكيم أمحد حممد عثمان  ،المناأصات وأحكامها في الفقه اإلسالمي  ،دار

اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلسكندرية .4001 ،
-95

عبد اهلل الشرقاوي  ،أثر الواأع في تطوا العقود المالية في الفقه اإلسالمي  ،دار

الرشاد احلديثة  ،الدار البيضاء  ،املغرب  ،ط. 4008 ،1
-96

عبد اهلل بن ناصر السلمي  ،الغش و أثرء في العقود  ،كنوز اشبيليا  ،الرياض  ،ط1

. 4001 ،
-97

عزت شحاتة كرار  ،األجل وأثرء في العقود الزمة  ،املختار للنشر والتوزيع  ،القاهرة

 ،ط. 4001 ، 4
-98

علي اخلفيف  ،الضما في الفقه اإلسالمي  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة .4000 ،
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-99

علي حممد علي قاسم  ،عقود التوايد في الفقه اإلسالمي  ،دار اجلامعة اجلديدة

للنشر  ،اإلسكندرية . 4001 ،
-011

العمراين  ،عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل  ،العقود المالية المركبة  ،دار كنوز اشبيليا ،

الرياض  ،ط. 4001 ، 4
-010

العياشي فداد  ،البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة  ،املعهد

اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،مكتبة امللك فهد  ،جدة  ،السعودية 1141 ،ه .
-010

عيسى عبده  ،العقود الشرعية الحاكمة للمعامالت المعاصرة  ،دار االعتصام ،

القاهرة  ،ط. 1822 ، 1
-010

أبو غدة  ،عبد الستار وآخرون  ،أساسيات المعامالت المالية والمصرفية

اإلسالمية  ،دار األمان  ،الرباط  ،ط. 4011 ، 1
حممد(ت451ه )  ،األحكـام السـلطانية والوليـات الدِّينيـة
 -140املاوردي  ،أبو احلسن على بن َّ
 ،حتقيق أمحد مبارك البغدادي  ،مكتبة دار ابن قتيبة  ،الكويت  ،ط.1898 ، 1
-015

حممد بلتاجي  ،عقود التأمين من وجهة الفقه اإلسالمي  ،دار السالم  ،القاهرة ،

ط.4009 ،1
حممد تقي العثماين  ،بحوث في أضايا فقهية معاصرة  ،دار القلم  ،دمشق ،

-016

. 4015
-017

نزيه محاد  ،بيع الكالئ بالكالئ في الفقه اإلسالمي  ،مركز أحباث االقتصاد

اإلسالمي  ،جدة  ،السعودية  ،ط1101 ، 1ه .
 كتب الفتاوى والنَّوازل
-018

أمحد بن عبد الرزاق الدويش  ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،

دار العاصمة  ،الرياض  ،ط. 1888 ، 1
-019

البزاز  ،حممد بن شهاب الكردري  ،الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى

العالمكيرية  ،املطبعة الكربى األمريية  ،بوالق  ،مصر  ،ط1510 ، 4ه .
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-001

ابن تيمية  ،أمحد بن عبد احلليم (ت728ه )  ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد

بن تيمية  ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،جممع امللك فهد  ،املدينة املنورة ،
1111ه .
-000

أبو داود  ،سليمان بن األشعث السجستاين  ،مسائل اإلمام أحمد  ،مكتبة ابن

تيمية  ،ط. 1888 ، 1
-000

ابن رشد  ،أبو الوليد ابن رشد اجلد  ،مسائل ابن اشد  ،حتقيق حممد احلبيب

التجكاين  ،دار اآلفاق اجلديدة  ،املغرب  ،ط.1885 ، 4
-000

ابن سحنون  ،حممد بن عبد السالم التنوخي  ،فتاوى ابن سحنو  ،حتقيق مصطفى

حممود األزهري  ،دار ابن القيم  ،الرياض  ،ط. 1
-004

السعدي  ،عبد الرمحن بن ناصر  ،الفتاوى السعدية  ،مكتبة املعارف  ،الرياض ،

ط. 1894 ، 4
-005

ابن عظوم  ،أبو القاسم بن حممد مرزوق املرادي  ،كت ـ ـاب األجوب ـ ـ ـة  ،حتقيق حممد

احلبيب اهليلة  ،اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون  ،تونس . 4001 ،
-006

العمرية  ،أمحد بن عبد العزيز  ،نوازل العق ـ ـ ـ ـ ـ ـاا  ،دار امليمان للنشر والتوزيع  ،الرياض

 ،ط1154 ، 1ه .
-007

بكر بن عبد أبو زيد  ،فقه النوازل  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 1144 ، 1ه .

-008

حممد يسري ابراهيم  ،فقه النوازل لألأليات المسلمة تأصيال وتطبيقا  ،دار امليسر

 ،القاهرة  ،ط.4014 ، 4
رابعــــًـا  :كتب اآلداب والسلوك
-009

ابن أيب احلديد  ،شرح نهج البالكة  ،دار إحياء الكتب العربية  ،القاهرة . 1818 ،

-001

الغزايل  ،أبو حامد حممد بن حممد  ،إحياء علوم الدين  ،دار املعرفة  ،بريوت.

-000

املاوردي  ،أبو احلسن علي بن حممد  ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق

الملك وسياسة الملك  ،دار النهضة العربية  ،بريوت .1891 ،

319

خامســًا :كتب التَّراجـــم
-000

ابن األثري  ،عز الدين علي بن حممد أبو احلسن  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،

دار ابن حزم  ،بريوت  ،ط.4014 ، 1
-000

ابن خلِّكان  ،أبو العباس مشس الدِّين(ت191ه )  ،وفيات األعيا وأنباء أبناء

الزما  ،حتقيق إحسان عباس  ،دار صادر  ،بريوت  ،لبنان ( ،د.ط) .1881 ،
َّ
-004

الذهيب  ،مشس الدين حممد بن أمحد عثمان  ،األعالم بوفيات األعالم  ،حتقيق

مصطفى بن علي عوض وربيع أبو بكر عبد الباقي  ،مؤسسة الكتاب الثقافية  ،ط، 1
.1885
-005

الذهيب  ،مشس الدين حممد بن أمحد عثمان  ،سير أعالم النبالء  ،مؤسسة الرسالة ،

 ،ط.1891 ، 1
-006

السبكي  ،تاج الدِّين أبو نصر عبد الوهاب بن علي(ت221ه )  ،طبقات الشافعية

حممد الطناحي  ،دار إحياء الكتب العربية ،
حممد احللو وحممود َّ
الكبرى  ،حتقيق عبد الفتاح َّ
القاهرة  ،مصر  ،ط.1811 ، 1
-007

السخاوي  ،مشس الدين  ،الضوء الالمع ألهل القر التاسع  ،منشورات مكتبة

احلياة  ،بريوت ،لبنان ( ،د.ط) ( ،د.ت) .
-008

ابن عبد الب ر  ،أبو عمر يوسف بن عبد الرب (ت115ه )  ،الستيعاب في معرفة

حممد علي جباوي  ،دار اجليل  ،بريوت  ،لبنان  ،ط.1884، 1
األصحاب ،حتقيق َّ
-009

علي حممد الصاليب  ،فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب  ،مكتبة الصحابة

 ،الشارقة  ،اإلمارات العربية  ،ط. 4004 ، 1
-001

ابن العماد  ،أبو الفالح عبد احلي بن أمحد شهاب الدِّين(ت1098ه )  ،شذاات

َّ
الذهب في أخباا من ذهب  ،حتقيق عبد القادر األرناؤوط وحممود األرناؤوط  ،دار ابن كثري
 ،بريوت ،لبنان  ،ط.1891 ، 1
-000

ابن فرحون املالكي  ،إبراهيم بن نور الدِّين(ت288ه )  ،الديباج المذهَّب في معرفة

أعيا علماء المذهب  ،دار الرتاث  ،القاهرة.
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-000

الكتاين  ،أبو عبد اهلل حممد بن جعفر  ،سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أأبر

من العلماء والصلحاء بفاس  ،دار الثقافة  ،الدار البيضاء  ،املغرب  ،ط. 4001 ، 1
-000

كحالة  ،عمر بن رضا  ،معج ـ ـ ـم المؤلفيـ ـ ـ ـ ـن  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت .

-004

حممد بن حممد خملوف  ،شجرة النوا الزكية في طبقات المالكية  ،املطبعة السلفية ،

القاهرة 1518 ،ه .
-005

حممد احلنفي(ت181ه )  ،الجواهر المضية
حممد أبو َّ
ابن أيب الوفاء  ،عبد القادر بن َّ

حممد احللو  ،هجر للطباعة والنشر  ،اجليزة  ،مصر ،
في طبقات الحنفية  ،حتقيق عبد الفتاح َّ
ط.1885 ، 4

-006

أمحد خمتار عمر  ،معجم اللغة العربية المعاصرة  ،عامل الكتب  ،القاهرة  ،ط ، 1

. 4009
-007

اجلرجاين علي بن حممد  ،التعريفـ ـ ـات  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،ط1891 ، 1

.
-008

اجلوهري  ،إمساعيل بن محاد  ،تاج اللغة وصحاح العربية  ،دار العلم للماليني ،

بريوت . 1891 ،
-009

الزبيدي حممد مرتضى احلسيين (911ه )  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،

اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت  ،ط. 4001 ، 1
-041

طوين بينيت وآخرون  ،مفاتيح اصطالحية جديدة  ،املنظمة العربية للرتمجة  ،بريوت ،

ط. 4010 ، 1
-040

عبد اهلل معصر  ،تقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي  ،دار الكتب العلمية ،

بريوت ط.4002 ، 1
-040

عمارة حممد  ،أاموس المصطلحات الأتصادية  ،دار الشروق  ،بريوت  ،ط ، 1

. 1885
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-040

ابن فارس  ،أمحد بن فارس القزويين  ،معجم مقاييس اللغة  ،دار اجليل  ،بريوت ،

ط. 1
-044

الفريوز آبادي  ،حممد بن يعقوب  ،القاموس المحيط  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت .

-045

الكفوي  ،أبو البقاء أيوب بن موسى  ،الكليــات  ،مؤسسة الرسالة  ،لبنان  ،ط ، 4

. 1889
-046

اجملددي الربكيت  ،املفيت السيد حممد عميم اإلحسان  ،التعريفات الفقهية  ،دار

الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 4005 ، 1
-047

جممع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط  ،مكتبة الشروق الدولية  ،مصر  ،ط1

.4001،
-048

العامة لشؤون املطابع األمريية  ،القاهرة ،
جممع اللغة العربية  ،معجم القانو  ،اهليئة َّ

. 1888
-049

حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي  ،مختاا الصحاح  ،مؤسسة املختار  ،القاهرة

 ،ط.4002 ،1
-051

حممد َّرواس قلعة جي  ،حامد صادق قنييب(معاصر)  ،معجم لغة الفقهاء  ،دار
َّ

النفائس  ،بريوت  ،لبنان  ،ط .1899 ، 4
-050

حممد علي التهانوين  ،موسوعة َّ
كشاف اصطالحات العلوم والفنو  ،إشراف رفيق
َّ

العجم  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،بريوت  ،لبنان  ،ط.1881 ، 1
-050

حممد بن مكرم بن علي(ت211ه )  ،لسا العرب  ،دار إحياء الرتاث
ابن منظور َّ ،

العريب  ،بريوت  ،ط . 1899 ، 1
-050

منري البعلبكي  ،المواد أاموس انكليزي عربي  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،ط 5

. 1820 ،
-054

نزيه محاد  ،معجم المصطلحات المالية والأتصادية في لغة الفقهاء  ،دار القلم ،

دمشق  ،ط.4009 ، 1
-055

يوسف خياط  ،معجم المصطلحات العلمية والفنية  ،دار لسان العرب  ،بريوت .
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-056

إبراهيم طه الفياض  ،العقود اإلدااية  ،مكتبة الفالح  ،الكويت  ،ط. 1891 ، 1

-057

أمحد سالمة بدر  ،العقود اإلدااية وعقد البوت  ،دار النهضة  ،القاهرة  ،ط، 4

. 4010
-058

العامة في العقود اإلدااية  ،دار النهضة ،
أمحد عثمان عياد  ،مظاهر السلطة َّ

القاهرة .
-059

أمحد حميو  ،محاضرات في المؤسسات اإلدااية  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،

اجلزائر  ،ط. 4001 ، 1
-061

بشار مجيل عبد اهلادي  ،التَّحكيم في منازعات العقود اإلدااية  ،دار وائل للنشر ،

األردن  ،ط. 4011 ،1
-060

بشار مجيل عبد اهلادي  ،العقـ ـ ـ ـ ـد اإلدااي  ،دار الثقافة  ،األردن  ،ط.4011 ،1

-060

بالوي ياسني بالوي  ،الجزاءات الضاكطة في العقد اإلدااي  ،دار الكتب

القانونية ،القاهرة .4011 ،
-060

لعامة في القانو المصري والقانو الفرنسي  ،دار
جابر جاد نصار  ،المناأصات ا َّ

النهضة العربية  ،القاهرة.
-064

جياليل أمزيد  ،الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات َّ
الدولة ،

منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية  ،الرباط  ،ط. 4009 ، 1
-065

حامد داود الطحلة  ،محاسبة المقاولت بين القطرية والتطبيق  ،دار اليازوري ،

عمان  ،األردن .4015 ،
-066

محدي ياسني عكاشة  ،العقود اإلدااية في التطبيق العملي  ،منشأة املعارف ،

االسكندرية  ،ط 1889 ،
-067

خالد عبد الفتاح حممد  ،المشكالت العملية في أانو المناأصات والمزايدات ،

(د.ن) ( ،د.ت)  ،ط4008 ،1
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-068

الصفقات العمومية  ،دار اخللدونية
خرشي النوي  ،تسيير المشاايع في إطاا تنظيم َّ

.4011 ،
-069

أبو راس حممد الشافعي  ،العقود اإلدااية ( ،د.ن) ( ،د.ط) ( ،د.ت) .

-071

سامل بن صاحل املطوع  ،العقود اإلدااية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات

السعودي  ،مكتبة امللك فهد الوطنية  ،اململكة العربية السعودية  ،ط.4009 ، 4
-070

سايس مجال  ،الجتهاد الجزائري في القضاء اإلدااي  ،منشورات كليك  ،اجلزائر

 ،ط. 4015 ،1
-070

العامة للعقود اإلدااية  ،مطبعة جامعة عني مشس ،
سليمان الطماوي  ،األسس َّ

القاهرة  ،ط. 1881 ، 1
-070

السنهوري  ،عبد الرزاق أمحد  ،الوسيط في شرح القانو المدني  ،دار إحياء

الرتاث العريب  ،بريوت .1811 ،
-074

شحاتة حممد نور عبد اهلادي  ،سلطة التكييف في القانو اإلجرائي  ،دار النهضة

العربية  ،القاهرة (،د.ط) . 1885 ،
-075

صالح الدين فوزي  ،أانو المناأصات والمزايدات المشاكل العملية والحلول

القانونية  ،دار النهضة  ،القاهرة .4014 ،
-076

طعيمة اجلرف  ،القانو اإلدااي  ،مكتبة القاهرة احلديثة  ،القاهرة .1820 ،

-077

العامة في آثاا العقود اإلدااية وتطبيقاتها  ،دار النهضة
عادل خليل  ،المبادئ َّ

العربية  ،القاهرة . 1995 ،
-078

عباس عبد اهلادي  ،العقـ ـ ـ ـ ـود اإلداايـ ـ ـة  ،دار املستقبل  ،دمشق .

-079

الصفقات العمومية والتنمية  ،مطبعة املعارف اجلديدة الرباط ،
عبد العايل مسري َّ ،

ط. 4010 ،1
-081

عبد الفتاح عبد الباقي  ،نظرية العقد واإلاادة المنفردة  ،القاهرة 1891 ،

-080

الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا  ،منشورات احلليب
عبد اللطيف قطيش َّ ،

احلقوقية  ،لبنان  ،بريوت .

324

-080

الصفقات العمومية  ،جسور للنشر والتوزيع  ،اجلزائر ،
عمار بوضياف  ،شرح تنظيم َّ

ط. 4001 ، 5
-080

عمار عوابدي  ،القانو اإلدااي  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر .

-084

فتحي عطية السيد مصطفى  ،الحلول العملية لمشكالت المناأصات والمزايدات

 ،مطابع الشرطة  ،القاهرة  ،ط. 4010 ، 1
-085

حممد مقبل العنديل  ،آثاا العقد اإلدااي  ،دار وائل للنشر  ،األردن ط.4011 ،1

-086

كرية حسن  ،المدخل إلى القانو  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية  ،مصر 1818 ،

.
-087

ملياء هاشم سامل قبع  ،اختالل التواز المالي في العقد اإلدااي  ،دار الكتب

القانونية  ،مصر .4015 ،
-088

ماجد راغب احللو  ،العقود اإلدااية والتَّحكيم  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،مصر ،

. 4001
-089

مازن راضي ليلو  ،دوا الشروط الستثنائية في تمييز العقد اإلدااي  ،دار

املطبوعات اجلامعية  ،االسكندرية . 4004 ،
-091

مال اهلل جعفر عبد امللك احلمادي  ،ضمانات العقد اإلدااي  ،دار اجلامعة اجلديدة

للنشر  ،اإلسكندرية .4008 ،
-090

حممد أمحد درويش  ،المشتريات الحكومية (الوسيط في شرح وتحليل أانو

المناأصات والمزايدات)  ،عامل الكتب  ،القاهرة  ،ط.4008 ،1
-090

والصفقات العمومية  ،مطبعة املعارف اجلديدة
حممد األعرج  ،نظام العقود اإلدااية َّ

 ،الرباط  ،املغرب ط. 4011 ، 5
-090

حممد بن براك الفوزان  ،شرح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة

العربية السعودية  ،مكتبة القانون و االقتصاد  ،الرياض  ،ط.4009 ،4
-094

حممد حسني عبد العال  ،الرأابة اإلدااية بين علم اإلدااة والقانو اإلدااي  ،داا

الفكر الجامعي  ،االسكندرية . 4001 ،
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-095

العامة لاللتزامات (العقد)  ،تونس  ،ط1882 ، 4
حممد الزين  ،النظرية َّ

-096

حممد شكري سرور  ،مسؤولية مهندسي البناء والمنشآت الثابتة األخرى  ،دار

الفكر العريب ،القاهرة.1891 ،
-097

حممد الصغري بعلي  ،العقود اإلدااية  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،عنابة ،

اجلزائر. 4001،
-098

حممد الصغري بعلي  ،القانو اإلدااي  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،عنابة  ،اجلزائر ،

.4001
-099

حممد عبد اجمليد إمساعيل  ،تأمالت في العقود الدولية وأثر العولمة على عقود

َّ
الدولة  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،لبنان  ،ط. 4010 ، 1
-011

حممد ماهر أبو العينني  ،القاضي اإلدااي وتطبيق أانو المزايدات والمناأصات

على العقود اإلدااية  ،دار الكتب املصرية  ،القاهرة  ،ط.4014 ،1
-010

حممود حلمي  ،العقد اإلدااي  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،ط .1821 ،

-010

حممود خلف اجلبوري  ،العقود اإلدااية  ،دار الثقافة  ،األردن  ،ط. 4010 ،1

-010

العامة للعقود اإلدااية  ،مطبعة الداوي  ،دمشق
حممود زكي مشس  ،األسس َّ

-014
-015

حممود عاطف البنا  ،العقود اإلدااية  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،ط.4002 ، 1

-016

حممود عبد الرحيم الديب  ،الحيل في القانو المدني  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،

اإلسكندرية  ،مصر ( ،د.ط) . 2114 ،
-017

حممود حممد علي صربة  ،ترجمة العقود اإلدااية  ،دار الكتب القانونية  ،القاهرة ،

. 4001
-018

مدحت أمحد حممد يوسف غنامي  ،النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود

اإلدااية  ،دار النهضة  ،القاهرة . 4010 ،
-019

مفتاح خليفة عبد احلميد  ،إنهاء العقد اإلدااي  ،دار املطبوعات اجلامعية ،

اإلسكندرية . 4002 ،
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-001

الصفقات العمومية في المغرب  ،ط4008 ،1
مليكة الصروخ َّ ،

-000

ناصر لباد  ،األساس في القانو اإلدااي  ،دار اجملدد  ،ط. 1

-000

هام حممد حممود  ،المدخــل إلى القانــو  ،منشأة املعارف  ،اإلسكندرية  ،مصر ،

(د.ط) . 4001،
-000

الصفقات العمومية على ضوء النّص القانوني
هناء العلمي  ،وكوثر أمني  ،منازعات َّ

ووأائع الجتهاد القضائي المغربي  ،طوب بريس  ،الرباط  ،ط. 4010 ، 1
-004

العامة كطريقة للتعاأد اإلدااي  ،مكتبة الوفاء القانونية ،
هيبة سردوك  ،المناأصة َّ

اإلسكندرية  ،ط. 4008 ، 1

-005

أمحد مسري قرين  ،عقود اإلذعا في الفقه اإلسالمي دااسة مقاانة بالقانو الوضعي

 ،دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،ط1431 ،1ه .
-006

رفيق يونس املصري  ،مناأصات العقود اإلدااية  ،دار املكتيب  ،دمشق  ،ط،4

. 4010
-007

الضرير الصديق حممد األمني  ،الغرا وأثرء في العقود في الفقه اإلسالمي دااسة

مقاانة  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط. 1880 ، 4
-008

عبد احلكيم أمحد حممد عثمان  ،عقد التوايد وتكييفه في الميزا الفقهي المقاا ،

دار الفكر اجلامعي  ،اإلسكندرية  ،ط.4002 ،1
-009

علي أمحد السالوس  ،فقه البيع والستيثاق والتطبيق المعاصر دااسة في الفقه

اإلسالمي مقاانا بالقانو  ،دار الثقافة  ،الدوحة  ،ط. 4009 ، 2
-001

احملضار  ،علي حامد  ،العدالة في العقود دااسة مقاانة في الشريعة اإلسالمية

والقوانين الوضعية  ،دار الكتاب اللبناين  ،بريوت  ،ط. 4011 ، 1
-000

حممد بن عبد العزيز بن سعد اليمين  ،الشرط الجزائي وأثرء في العقود المعاصرة ،

داا كنوز اشبيليا  ،اململكة العربية السعودية  ،ط. 4001 ،1

327

-000

حممد مخيس العجيمي  ،عقود المناأصات اإلدااية بين الفقه اإلسالمي والقانو

الوضعي  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،دمشق  ،سوريا  ،ط. 4014 ،1
-000

حممد حمي الدين سليم  ،نظرية الظروف الطاائة بين القانو المدني والفقه

اإلسالمي  ،دار املطبوعات اجلامعية  ،االسكندرية . 4002 ،
-004

حممود حممد املعابرة  ،الفساد اإلدااي وعالجه في َّ
الشريعة اإلسالمية (دااسة

مقاانة بالقانو اإلدااي)  ،دار الثقافة  ،األردن  ،ط. 4011 ،1
-005

خملوف املنياوي  ،حممد حسنني العدوي  ،المقاانات التشريعية تطبيق القانو

المدني والجنائي على مذهب اإلمام مالك  ،حتقيق علي مجعة  ،دار السالم  ،القاهرة ،
ط. 1888 ، 1
-006

ناصر أمحد إبراهيم النشوى  ،عقد الستصناع التكييف الشرعي والقانوني  ،دار

الفكر اجلامعي  ،االسكندرية  ،ط. 4002 ، 1

-007

إبراهيم عبد الرشيد نصري  ،إدااة مشروعات التشييد  ،دار النشر للجامعات ،

القاهرة .4010 ،
-008

حافظ أمحد العجاج الكرمي  ،اإلدااة في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،دار

السالم  ،القاهرة  ،ط. 4002 ، 4
-009

سامي حممد فريج  ،إدااة العقود الهندسية وعقود التشييد  ،دار النشر للجامعات ،

القاهرة  ،ط. 4011 ،5
-001

الضحيان عبد الرمحن بن إبراهيم  ،اإلدااة والحكم في اإلسالم  ،أهبا  ،السعودية ،

ط.1885 ، 5
-000

علي السلمي  ،احلتي مع اإلدااة  ،دار غريب للطباعة والنشر  ،القاهرة . 4001 ،

-000

حممد فتحي  766 ،مصطلحا إداايا  ،دار النشر والتوزيع اإلسالمية  ،القاهرة ،

. 4005
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-000

حممد كرد علي  ،اإلدااة اإلسالمية في عز العرب  ،مطبعة مصر  ،القاهرة ،

.1851

-004

سامي السويلم  ،أضايا في الأتصاد والتمويل اإلسالمي  ،اهليئة اإلسالمية

لالقتصاد والتمويل  ،الرياض .
-005

حممد باقر الصدر  ،اأتصـ ـادنـ ـا  ،دار التعارف للمطبوعات  ،بريوت  ،ط، 40

. 1892
-006

حممد باقر الصدر  ،البنك الالابوي في اإلسالم  ،دار الكتاب اللبناين  ،بريوت ،

ط.1825 ، 4
-007

حممود الكيالين  ،عمليات البنوك  ،دار اجليب للنشر  ،عمان  ،األردن . 1884 ،

-008

نبيل عبد السالم شاكر  ،دااسات الجدوى الأتصادية وتقييم المشروعات

الجديدة ( ،د.ن) ( ،د.ت) .

-009

حسن عبد الرحيم السيد  ،الشَّفافية يف قواعد وإجراءات التعاقد احلكومي يف دولة

قطر  ،مجلة َّ
الشريعة والقانو  ،كلية القانون  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،عدد، 58
يوليو . 4008
-041

خالد بن عبد اهلل اخلضري  ،مشروعية وتأصيل العقد اإلداري من الفقه اإلسالمي ،

مجلة العدل  ،عدد 1154 ، 18ه .
-040

سعيد بن ناصر الغامدي  ،أخالقيات العمل  ،سلسلة دعوة الحق  ،رابطة العامل

اإلسالمي  ،مكة املكرمة  ،عدد 1151 ، 414ه .
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-040

عبد الرمحن بن سليمان الربيش  ،عقد التوريد رؤية تأصيلية  ،مجلة البحوث

العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  ،السعودية ،
اإلسالمية  ،الرئاسة َّ
عدد  1151 ، 81ه .
-040

الشريعة اإلسالمية والقانون ،
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان  ،عقد املزايدة بني َّ

مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي  ،مكة املكرمة  ،عدد 9
-044

عزاوي عبد الرمحن  ،النظام القانوين لدفع املقابل املايل  ،مجلة َّ
الشريعة والقانو ،

كلية القانون  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،عدد.4000 ،1
-045

كرمي دراز  ،اجلدوى االقتصادية تغري ممارسات الشراء احلكومي (التجربة الفرنسية) ،

مجلَّـ ـ ـة السادسـ ـ ـ ـة  ،معهد باسل فليحان  ،لبنان  ،عدد ، 4آذار .4014 ،
-046

كرمي حلرش  ،مستجدات املرسوم اجلديد للصفقات العمومية  ،سلسلة الالمركزية

واإلدااة الترابية  ،الرباط  ،ط. 4011 ،1
-047

الصفقات  ،مجلة
حممد شاوي  ،دور الربامج التوقيعية يف دعم شفافية تدبري َّ

األبحاث والدااسات القانونية  ،املغرب  ،عدد 04يونيو . 4015
-048

الصفقات العمومية ،
حممد قصري  ،بعض اإلشكاليات املتعلقة باملنازعة يف جمال َّ

مجلة القصر للدااسات والوثائق القانونية  ،املغرب  ،عدد ، 44يناير .4008
-049

منصور إبراهيم العتوم  ،النظام القانوين لغرامة التأخري يف العقود اإلدارية  ،مجلة

َّ
الشريعة والقانو  ،كلية القانون  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،عدد ، 15يناير ،
. 4015
-051

الصفقات التفاوضية يف املغرب بني ضبابية النصوص وخماطر الزبونية
ميلود بوطريكي َّ ،

 ،المجلة المغربية للدااسات القانونية والقضائية  ،عدد  1شتنرب  ، 4010مطبعة
الداوديات  ،مراكش  ،املغرب.
-050

هشام عبد الرحيم مريغين  ،عقود البناء تطبيقا على عقد املقاولة  ،مجلة َّ
الشريعة

والدااسات اإلسالمية  ،عدد ،11صفر  1151ه .
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مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعاصرة  ،الموسوعة الميسرة في فقه

-050

القضايا المعاصرة  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود  ،السعودية  ،ط 1151 ، 1ه .
-050

العامة  ،إشراف حممود محدي زقزوق ،
وزارة األوق اف  ،الموسوعة اإلسالمية َّ

القاهرة . 4005
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الموسوعة الفقهية  ،الكويت  ،ط ، 1

-054

. 4001
-055

الزحيلي  ،وهبة (معاصر)  ،موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة  ،دار

الفكر  ،دمشق  ،ط.4014 ، 5

-056

الصفقات العمومية بني الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية ،
مجيلة محيدة  ،مفهوم َّ

الصفقات العمومية في
مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني السادس حول دوا أانو َّ
حماية المال العام  ،بتاريخ  ، 4015/01/40كلية احلقوق  ،جامعة حيىي فارس  ،املدية ،
اجلزائر .
-057

الصفقات العمومية يف
حططاش عبد احلكيم  ،و زيتوين هند  ،مدى مالئمة نظام َّ

العامة للفرتة  ، 4011-4001المؤتمر الدولي حول :
اجلزائر لتجسيد برامج االستثمارات َّ
العامة وانعكاساتها على التشغيل والستثماا والنمو
تقييم آثاا برامج الستثمااات َّ
الأتصادي خالل الفترة  ، 0104-0110بتاريخ  14-11مارس ، ، 4015جامعة
سطيف ، 1سطيف  ،اجلزائر .
-058

سامل توفيق النجفي  ،دراسة حالة العراق حتت االحتالل  ،ندوة الفساد والحكم

الصالح في البالد العربية  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،لبنان  ،ط.4001 ، 4
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-059

حممد املدين بوساق  ،االحتيال من الناحية الشرعية ودور االحتساب يف مواجهة

جرائمه  ،الندوة العلمية لمكافحة الجرائم الحتيالية  ،الرياض  ، 4001/1/49-41جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض . 4001 ،
-061

حممد عبد احلليم عمر  ،اإلجراءات العملية اإلسالمية لعالج الفساد االقتصادي ،
َّ

ندوة الفساد الأتصادي  ،مركز صاحل عبد اهلل كامل ،جامعة األزهر  ،القاهرة  ،مصر ،
. 4000

أوالً  :رسائل الدُّكتــــــــورة
-060

الصفقات العمومية ( ،أطروحة
نادية تياب  ،آليات مواجهة الفساد في مجال َّ

دكتوراه )  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو  ،اجلزائر ،
4015
-060

حسب الرسول الفزاري  ،أثر الظروف الطاائة على اللتزام العقدي في القانو

المقاا ( ،رسالة دكتوراه ) ،كلية احلقوق  ،جامعة القاهرة . 1828 ،
-060

سامي بن عبد العزيز املاجد  ،العقد من الباطن  ( ،رسالة دكتوراه )  ،قسم الفقه ،

كلية الشريعة  ،جامعة حممد بن سعود .
-064

عاطف سعدي  ،عقد التوايد اإلدااي بين النظرية والتطبيق ( ،رسالة دكتوراه) ،

كلية احلقوق  ،جامعة عني مشس  ،القاهرة . 4001 ،
-065

عبد احلميد السباعي عبد احلميد  ،عقد الصيانة واإلصالح كصواة من صوا العقود

اإلدااية كير المسماة ( ،رسالة دكتوراه )  ،كلية احلقوق  ،جامعة عني مشس  ،القاهرة ،
. 4009
-066

الصفقات العمومية ( ،أطروحة دكتوراه) ،
كرمية علة  ،جرائم الفساد في مجال َّ

قسم القانون العام  ،كلية احلقوق  ،جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر4015 ، 1
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-067

العامة على طرفيه في التشريع الجزائري ،
علي بن شعبان  ،آثاا عقد األشغال َّ

(أطروحة دكتوراه)  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة قسنطينة  ،اجلزائر -4011 ،

. 4014
-068

الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعياا العضوي ،
قدوج محامة  ،تصنيف َّ

(أطروحة دكتوراه )  ،قسم القانون العام  ،كلية احلقوق  ،جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر، 1
. 4015
-069

حممد بوكماش  ،سلطة القاضي في تعديل العقد في القانو المدني الجزائري

والفقه اإلسالمي ( ،أطروحة دكتوراه)  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة احلاج
خلضر باتنة  ،اجلزائر 4014 ،
-071

ولد رابح صافية  ،المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانو الجزائري ،

(أطروحة دكتوراه)  ،كلية احلقوق  ،جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو  ،اجلزائر . 4002 ،
-070

العامة ،
وليد فاروق مجعة  ،حماية المقاول من الباطن في إطاا عقود األشغال َّ

(أطروحة دكتوراه) ،كلية احلقوق  ،جامعة عني مشس  ،القاهرة . 4000 ،
-070

العامة للعقد اإلدااي ( ،أطروحة دكتوراه)  ،كلية
ياقوت عليوات  ،تطبيقات النظرية َّ

احلقوق  ،جامعة قسنطينة . 4008-4009 ،
ثانيــــــًا  :رسائل املـــــاجستري
-070

الصفقات العمومية في الجزائر ( ،رسالة
حبري امساعيل  ،الضمانات في مجال َّ

ماجستري)  ،كلية احلقوق  ،جامعة يوسف بن خدة . 4008-4009 ،
-074

خالد سعد راشد العليمي  ،أثر نظرية الظروف الطاائة في التواز المالي للعقد

اإلدااي ( ،رسالة ماجستري )  ،كلية الدراسات القانونية العليا  ،جامعة عمان العربية  ،األردن
4009 ،
-075

الصفقة العمومية في الجزائر ،
شقطمي سهام  ،النظام القانوني للملحق في َّ

(رسالة ماجستري)  ،كلية احلقوق  ،جامعة باجي خمتار  ،عنابة  ،اجلزائر 4011-4010 ،
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-076

فتيحة حايب  ،النظام القانوني لصفقة إنجاز األشغال العمومية ( ،رسالة ماجستري)

 ،كلية احلقوق  ،جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو . 4015 ،
-077

الصفقات العمومية وكيفية الرأابة عليها في ظل
مانع عبد احلفيظ  ،طرق إبرام َّ

القانو الجزائري ( ،رسالة ماجستري)  ،كلية احلقوق  ،جامعة أيب بكر بلقايد  ،تلمسان ،
اجلزائر . 4009-4002 ،
-078

الصفقات العمومية ( ،رسالة ماجستري)  ،كلية احلقوق ،
مرييام أكرور  ،السعر في َّ

جامعة اجلزائر. 4002 ، 1
-079

َّنر صاحل حممود دراغمة  ،عقد التوايد في الفقه اإلسالمي ( ،رسالة ماجستري) ،

جامعة النجاح الوطنية  ،كلية الدراسات العليا  ،فلسطني . 4001 ،
-081

العامة في األاد ( ،رسالة ماجستري)
نور صالح الدين حسين شقري  ،العطاءات َّ

،كلية الدراسات العليا  ،اجلامعة األردنية  ،األردن .4010 ،
-080

هيام عبد احلميد الوريكات  ،إدااة المال العام في السنة النبوية ( ،رسالة ماجستري)

 ،كلية الدراسات العليا  ،اجلامعة األردنية . 4001 ،
ثالثــــًا  :مذكرات املــــــــــاستــــــر
-080

الصفقات العمومية ،
طارق جبادي  ،ضمانات تحقيق مبدأ حرية المنافسة في َّ

(مذكرة ماسرت)  ،قسم احلقوق  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة حممد خيضر ،
بسكرة  ،اجلزائر . 4011-4015 ،
-080

الصفقات العمومية ( ،مذكرة ماسرت) ،قسم
مصطفى مربوكي  ،الرأابة اإلدااية على َّ

احلقوق  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة حممد خيضر  ،بسكرة  ،اجلزائر -4015 ،

. 4011
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أوالً  :التشريعات اجلزائرية
أ -الدستوا الجزائري 0996
-084

مرسوم رئاسي رقم  159-81مؤرخ يف  41رجب عام  1112املوافق  02ديسمرب سنة

 1881يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور.
 اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 21بتاريخ . 1881/14/09ب -القوانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
قانون رقم 80 -09مؤرخ يف  14رمضان  1110املوافق  2أبريل  1880يتعلق

-085

بالبلدية.
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،11بتاريخ .1880/01/5قانون رقم 80 -08مؤرخ يف  14رمضان  1110املوافق  2أبريل  1880يتعلق

-086

بالوالية.
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،11بتاريخ 1880/01/11-087

قانون رقم  01-01مؤرخ يف  41حمرم عام  1142املوافق  40فرباير سنة 4001

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،11بتاريخ 4001/05/09-088

قانون رقم  08-09مؤرخ يف  19صفر عام  1148املوافق  41فرباير سنة 4009

يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،11بتاريخ 4009/01/41-089

قانون رقم  05-08مؤرخ يف  48صفر عام  1150املوافق  41فرباير سنة ،4008

يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش.
-اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،11بتاريخ4008/05/09
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-091

قانون رقم  14-09مؤرخ يف  41مجادى الثانية عام  1148املوافق  41يونيو عام

 ،4009يعدل ويتمم األمر رقم  05-05املؤرخ يف  18مجادى األوىل عام  1141املوافق 18

يوليو عام  4005واملتعلق باملنافسة.
-اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،51بتاريخ4009/02/04

ت -األوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
-090

أمر رقم  80-12مؤرخ يف  08ربيع األول  1592ه املوافق  12يونيو سنة 1812

الصفقات العمومية.
يتضمن قانون َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 14بتاريخ 1812/01/42-090

أمر رقم  19-21مؤرخ يف  40رمضان عام  1581املوافق  41سبتمرب سنة 1821

يتضمن القانون املدين.
-اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 29بتاريخ 1821/08/50

ث -المراسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
-090

مرسوم رقم  111-94مؤرخ يف 11مجادى الثانية عام  1104املوافق  10أبريل 1894

الصفقات اليت يربمها املتعامل العمومي.
ينظم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،11بتاريخ 1894/01/15-094

مرسوم رقم  151-81مؤرخ يف 04مجادى األوىل عام  1114املوافق  08نوفمرب

الصفقات العمومية.
 1881يتضمن تنظيم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 12بتاريخ 1881/11/15-095

مرسوم رقم  410-04مؤرخ يف 15مجادى األوىل عام  1145املوافق  41يوليو 4004

الصفقات العمومية.
يتضمن تنظيم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 14بتاريخ 4004/02/49-096

مرسوم رقم  501-05مؤرخ يف 11رجب عام  1141املوافق 11سبتمرب 4005يعدل

ويتمم املرسوم الرئاسي مرسوم رقم  410-04مؤرخ يف 15مجادى األوىل عام  1145املوافق
الصفقات العمومية.
 41يوليو  4004واملتضمن تنظيم َّ
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اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،11بتاريخ 4005/08/11-097

مرسوم رقم  559-09مؤرخ يف  41شوال عام  1148املوافق  41اكتوبر سنة4009

يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم  410-04مؤرخ يف 15مجادى األوىل عام  1145املوافق
الصفقات العمومية.
 41يوليو  4004واملتضمن تنظيم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،14بتاريخ 4009/11/08-098

مرسوم رقم  451-10مؤرخ يف  49شوال عام 1151املوافق  2أكتوبر سنة 4010

الصفقات العمومية.
يتضمن تنظيم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ،19بتاريخ 4010/10/02-099

مرسوم رقم  451-10مؤرخ يف  49شوال عام 1151املوافق  2أكتوبر سنة 4010

الصفقات العمومية.
يتضمن تنظيم َّ
-011

مرسوم رقم  444-11مؤرخ يف 11رجب عام  1154املوافق  11يونيو سنة 4011

يعدل املرسوم الرئاسي رقم  451-10مؤرخ يف  49شوال عام 1151املوافق  2أكتوبر سنة
الصفقات العمومية.
 4010واملتضمن تنظيم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 51بتاريخ 4011/01/18-010

مرسوم رقم 45-14مؤرخ يف 41صفر عام  1155املوافق  19يناير سنة 4014يعدل

ويتمم املرسوم الرئاسي رقم  451-10مؤرخ يف  49شوال عام 1151املوافق  2أكتوبر سنة
الصفقات العمومية.
 4010واملتضمن تنظيم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 01بتاريخ 4014/01/41-010

مرسوم رقم 05-15مؤرخ يف أول ربيع األول عام 1151املوافق 15يناير سنة 4015

يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم  451-10مؤرخ يف  49شوال عام 1151املوافق  2أكتوبر
الصفقات العمومية.
سنة  4010واملتضمن تنظيم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 04بتاريخ 4015/01/15-010

مرسوم رقم  412-11مؤرخ يف 4ذي احلجة عام  1151املوافق  11سبتمرب سنة

الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام.
 4011يتضمن تنظيم َّ
اجلريدة الرمسية  ،عدد  ، 10بتاريخ 4011/08/40337

ثانيــــــــًا  :التشريعات العربيــــــــــــــة
-014

الصفقات العمومية
(تونس) أمر عدد  1058لسنة  4011يتعلق بتنظيم َّ

 الرائد الرمسي للجمهورية التونسية  ،عدد  ، 44سنة 4011-015

(املغرب)

مرسوم  4.01.599سنة  4002احملدد لشروط وأشكال إبرام صفقة

َّ
الدولة.
 اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية  ،عدد  ، 1119سنة 4002-016

الصفقات العمومية.
(موريتانيا) قانون  011-4010يتضمن مدونة َّ

-017

(مصر) قانون( )98لسنة  1889يف شأن املناقصات واملزايدات.

-018

(السودان) قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 4010

-019

(السعودية) املرسوم امللكي  ،رقم (م ، )19بتاريخ 1142/8/1ه يف شأن املنافسات

واملشرتيات احلكومية.
-001

(اإلمارات) قانون رقم ( )1لسنة  4009يف شان املشرتيات واملناقصات واملزايدات

واملستودعات.

-000

جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية(الكرتونية) ،

-000

جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،

-000

املختار اإلداري ،

www.edara.com

-004

هيئة مكافحة الفساد األردنية ،

www.jacc.gov.jo

-005

املوسوعة العربية العاملية ،

-006

مركز البحوث القانونية والقضائية لوزارة العدل ،

-007

حممد فركوس ،
موقع الشيخ َّ

-008

موقع البصرية ،

www.giem.info
www.fiqhacademy.org.sa

www.mawsoah.net
www .crjj.mjustice.dz
www .ferkous.com
www . albasseira.overblog.com/
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الصعبة واخلطرية يف آن واحد ؛
تناولت هذه الدراسة منظومة من العقود اإلدارية َّ
الصعبة من حيث ماهيتها وإجراءاهتا  ،واخلطرية من حيث نتائجها وآثارها  ،وقد جتلَّت هذه
َّ
افع قطر
العقود يف منظومة عقود َّ
الصفقات َّ
العامة  ،اليت تشكل ر َ
افد اإلنتاج الوطين  ،ور َ
التَّنمية االقتصادية واالجتماعية.
العامة من
بدأت الدراسة باحلديث عن اإلطار التعريفي واملفاهيمي لعقود َّ
الصفقات َّ
خالل الرتاكيب والدالالت اللغوية والقانونية والشرعية  ،مع التَّذرع باملعايري املميزة هلذه العقود
عن باقي العقود اإلدارية  ،واملقومات اليت تنهض على كاهلها الرابطة العقدية بني املصلحة
املتعاقدة واملتعامل املتعاقد  ،كل ذلك يف ظل التشريع اجلزائري وال سيما يف مرسوم .451-10
حيث جاءت امل َّادة  01من مرسوم

451-10

العامة على هذا
لتعطي تعريفا للصفقات َّ

الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به تربم وفق الشروط
النَّحو " َّ
املنصوص عليها يف هذا املرسوم قصد إجناز األشغال واقتناء املواد واخلدمات والدراسات
حلساب املصلحة املتعاقد ".
العامة وكذا العقد اإلداري هبذا النسق
أما من الناحية الشرعية فاملعلوم أن َّ
الصفقات َّ
االصطالحي مل تعرف يف الفقه اإلسالمي ؛ إذ كانت األدبيات الفقهية منوطا هبا تقريب
املعاين باأللفاظ املرتادفة القريبة املأخذ السهلة امللتمس أكثر من حنت املصطلحات بالشكل
املبلور يف املفاهيم احلقوقية املعاصرة  ،بيد أن العقد اإلداري من الناحية الشرعية توجد له
إسنادات وأدلة من خالل بعض التجليات والتطبيقات الفقهية يف باب املعامالت  ،مثلما
هو احلال عليه يف عقد املعاونة  ،وهو عقد القرض العام  ،حيث يوجد يف السرية ما يدل
عليه من فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم حني استلف من صفوان بن أمية أدرعه  ،وهذا عقد

356

إداري ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قام هبذا التصرف مبقتضى اإلمامة  ،وهكذا بالنِّسبة
لعقد االمتياز الذي يشبه عقد اإلقطاع واحلمى املعروف أيضا يف السرية النبوية  ،وحنو ذلك
من العقود اليت جتريها ال َّدولة آنذاك بصفتها سلطة عامة.
عالوة على أن خصائص العقد اإلداري يف الفكر القانوين من صدوره عن طريق سلطة
عامة وتوجهه حنو تنظيم مرفق عام واتسامه بشروط غري مألوفة.
هذه اخلصائص ميكن إجياد تأصيل فقهي هلا من خالل استقراء املوروث الشرعي  ،يف
العامة وحيفظ مصاحلها
تصرفات النيب  حبكم اإلمامة باعتباره رئيسا للدولة ينفذ سياستها َّ
العامة باختاذ القرارات واإلجراءات الضرورية من منطلق ما ميلكه من قوة التنفيذ لرعاية املرافق
َّ
العامة آنذاك .
َّ
العامة هبذا املصطلح فهي حادثة  ،ولذلك ميكن تعريفها على
أما عقود َّ
الصفقات َّ
الشكل التَّايل " جمموع العقود اليت تقوم هبا َّ
الدولة أو من ينوهبا باعتبارها سلطة عامة مع
أحد األشخاص الطبيعيني أو املعنويني

على الوجه املشروع مرتبة مجلة من

احلقوق وااللتزامات على الطرفني" .
العامة اليت جتريها اإلدارة من خالل أربعة
تلى ذلك البحث يف صيغ وأشكال َّ
الصفقات َّ

العامة  ،وعقد اقتناء اللَّوازم  ،وعقد تقدمي اخلدمات  ،وعقد إجناز
عقود ؛ عقد األشغال َّ
املشرع بنصوص عديدة أبرزها
الدراسات  ،وهذه العقود أهم مايف َّ
الصفقات  ،ولذلك ميزها ِّ
امل َّادة  15اليت عرفت هذه العقود األربعة  ،وأبرزها أيضا امل َّادة 1اليت حددت العتبة املالية
املشرع معيارين مهمني يف متييز هاته العقود ؛ املعيار األول
لكل عقد  ،وبالتَّايل حدد ِّ
املشرع عتبات دنيا ال هتبط دوهنا
األسقف املالية لعقود َّ
الصفقات َّ
العامة  ،واليت جعل هلا ِّ
الصفقة وفق التنظيم القانوين  ،واملعيار الثاين مجلة من الشروط غري
حىت نكون أمام مسمى َّ
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الصفقة واليت تتمتع فيها املصلحة املتعاقدة بطائفة من االمتيازات اليت
العادية اليت حتف عقد َّ
ال توجد على مستوى العقود األخرى.
بعد ذلك عرجنا على التوصيف الفقهي والشرعي هلذه العقود من خالل هلا من خالل
العامة –إمجاال-
تكييفها مبشاهبتها ومقايستها بالعقود املسماة شرعا  ،فأحلقنا عقد األشغال َّ
بصيغة عقد االستصناع املعروف شرعا  ،و هو عقد مشروع شريطة معلومية الثمن سواء
عجل أو ت تأجيله أو تقسيطه.
وأحلقنا عقد اقتناء اللَّوازم ببيع الربنامج أو بيع االستجرار ألنه يقوم على الرؤية الدقيقة
والعينات والنماذج املضبوطة فاجلهالة منتفية والبيع صحيح .
مث كيفنا عقد الدراسات وهو عقد جيمع بني اإلجارة والوكالة  ،على أن األصل يف الوكالة
أهنا عقد تربعي غري أنه إذا تعلقت به األجرة صار إجارة  ،فلما قارنت عقد اإلجارة وهي
عقد معاوضة  ،خرجت الوكالة عن مقصودها التربعي وصارت من املعاوضات  ،فتجري
عليها ما جيري يف اجلمع بني البيع واإلجارة من اجلواز وال سيما عند املالكية .
أما عقد اخلدمات فتقع على املتعاقد فيه نفس األحكام املتعلقة باألجري املشرتك الذي
يعمل للمؤجر ولغريه  ،وعقده يقع على العمل  ،وال تصح إجارته إال ببيان نوع العمل أوالً ،
ألن املعقود عليه أوالً هو العمل وهو املقصود من العقد  ،وذكر املدة جملرد التعجيل.
وهكذا جاء الباب الثاين لتبيان كيفيات إبرام هذه العقود عن طريق أسلوبني ال ثالث هلما
؛ األول وهو املناقصة وهلا إجراءاهتا ومراحلها الدقيقة وهي تعترب قاعدة يف اإلجراء لذلك
املشرع يف امل َّادة  41بأهنا "هي إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة
عرفها ِّ
الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض"  ،واألسلوب
متعهدين متنافسني مع ختصيص َّ
الثاين وهو أسلوب الرتاضي ال تلجأ إليه اإلدارة إال استثناء ويف حاالت خمصوصة  ،جاء يف
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امل َّادة  " 42الرتاضي هو إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية
للمنافسة ".
وأتبعنا هذه النقوقل القانونية دائما بالتوصيف الشرعي للمناقصة على أهنا تبدأ وعدا وتنتهي
عقدا ؛ مرحلة اإلعالن ليست إال دعوة للتعاقد  ،أما طرح العروض وتصديرها لإلدارة فيعترب
من اإللزام االنفرادي قانونا ومن باب الوعد امللزم شرعا الذي يرتب آثاره العقدية على املتعهد
الصفقة هي مرحلة العقد احلقيقية.
فقط  ،مرحلة التوقيع والتأشري على َّ
مث جاء الباب الثالث ليبني حقوق والتزامات األطراف املتبادلة مع تغليب جانب اإلدارة
ألهنا تتمتع مبواصفات الشخص العام وتدير مرفقا عاما حتكمه بنوده االستثنائية اليت ختتلف
عن العقد املدين  ،فعلى سبيل املثال من حقوق اإلدارة بغية احلفاظ على املال العام يف
تعاقداهتا اإلدارية تعديل العقد املربم بينها وبني املتعاقد  ،ويقصد بتعديل العقد يف النظرية
العامة إجراء تغيري ميس بندا أو أكثر من بنود التعاقد زيادة أو نقصا  ،كما أو كيفا  ،دون أن
َّ
يرتتب على ذلك نقض العقد بالكلية  ،ويف النظرية العقدية اإلدارية فإن التعديل يعد من
أبرز ما مييز سلطات اإلدارة يف عقودها  ،حيث تستطيع التدخل يف أي وقت ويف أية مرحلة
لتعديل شروط العقد وإنقاص أو زيادة التزامات املتعاقد معها وبإرادهتا املنفردة من خالل
صب التعديل يف آلية امللحق  ،وهذه هي فكرة العقد اإلداري من حيث مرونته يف مقابل
مبدأ الثبات والقوة امللزمة للعقد يف املفهوم املدين.
الشريعة من قبيل
وهكذا بالنِّسبة لسلطتها يف الفسخ االنفرادي للصفقة وهو يف َّ
الفسخ خبيار العيب املعروف فقها حينما يعطى املتملك احلق يف إمضاء العقد أو فسخه إذا
وجد عيباً يف حمل العقد املعني بالتعيني مل يطلع عليه عند التعاقد  ،على أن ال جيمع عليه بني
الفسخ والغرامة  ،أما الفسخ التعاقدي فهو من قبيل الفسخ خليار الشرط حني يشرتط
العاقدان أو أحدها فسخ العقد أو إمضاءه خالل مدة معلومة.
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وهكذا سلطتها يف فرض الغرامات واجلزاءات  ،وذكرنا يف الرأي الفقهي لغرامة التأخري
اختالف العلماء والراجح إن كانت غرامة التأخري لإلخالل يف التنفيذ فهي جائزة  ،وتأخذ
حكم العربون  ،وإن كانت غرامة التأخري ألجل التأخري يف التنفيذ فإهنا غري جائزة  ،ألهنا يف
حكم ربا النسيئة.
وأخريا عرجنا على قصور القانون يف املعاجلة للجانب األخالقي املقيد لتعاقدات األطراف
العامة فبالرغم من ُمنية امل َّادة  5من مرسوم
يف َّ
الصفقات َّ
املتمم اليت جاءت حتت يافطة مكافحة الفساد باحلدب على
مرسوم  451-10املعدَّل و َّ
451-10

 ،ومغزى امل َّادة

10

من

الصفقات العمومية  ،بيد أن
ضرورة املوافقة على مدونة أدبيات وأخالقيات املهنة يف جمال َّ
هذه املدونة مل تصدر حلد اآلن  ،األمر الذي يستدعي تفعيل اجلانب األخالقي واإلمياين يف
إيقاظ الضمري اخلائف من اهلل عزوجل يف احلفاظ على املال العام.
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Résumé en anglais
Cette étude porte sur le système des contrats
administratifs difficiles et dangereuses dans le même temps,
difficile en termes de ce qu'elle est et procédures, et dangereux
en termes de résultats et de leurs implications, et ces contrats
reflétés dans les contrats de système de transactions publique,
qui est un affluent de la production nationale et le
.développement économique et social de Rafe Qatar
L'étude a commencé par parler du cadre de l'induction et
conceptuel pour des décennies de transactions publiques à
travers les structures de la langue, légale et légitime et les
connotations, les normes distinctives invoquées pour ces
contrats en provenance du reste des contrats administratifs, et les
ingrédients qui jouent sur elle Association Streptococcus entre le
contractant et trader intérêt de l'entrepreneur, le tout sous la
.législation algérienne, en particulier dans un décret 10-236
Lorsque l'article 04 est venu du décret 10-236 de donner une
définition des offres publiques de cette façon: "contrats de
marchés publics écrites dans le concept de la législation en
vigueur conclus en conformité avec les conditions énoncées
dans le présent décret afin d'accomplir les travaux et
l'acquisition de matériel et de services et études pour le compte
".de l'intérêt de l'entrepreneur
Mais en termes de légitimité Valmalom que la transaction,
ainsi que le contrat administratif ce modèle idiomatique ne
savait pas dans la jurisprudence islamique, il était la littérature
de la jurisprudence prendre possession de significations
d'approximation avec des mots synonyme prise à proximité
pétitionnaire facile plus de sculpture termes comme cristallisée
dans contemporains concepts des droits de l'homme, cependant,
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que le contrat administratif termes de légitimité il ya une croixguide à travers quelques-unes des manifestations et des
applications de la jurisprudence dans la porte de transactions,
comme cela est le cas dans le contrat adjudant, l'année, le contrat
de prêt, où il est dans le programme comme en témoignent les
actions du Prophète, la paix soit sur lui quand emprunté à
Safwan bin analphabétisme Odrah , et ce contrat de gestion
parce que le Prophète, paix soit sur lui effectué cet acte en vertu
de l'Imamat, et donc pour le contrat de concession, qui a eu lieu
le féodalisme et la fièvre aussi connu comme similaire à la
biographie du Prophète, et ainsi de contrats par l'État à l'époque
.comme une autorité publique
En outre, les caractéristiques du contrat administratif dans la
pensée juridique de son émission par une autorité publique et
son orientation vers l'organisation d'un établissement public et
.être caractérisées par des termes inconnus
Ces propriétés peuvent être trouvés enracinement à travers
son patrimoine jurisprudentiel extrapolation légale, dans les
l'Etat effectue sa politique globale et préserve l'intérêt public à
prendre les décisions et les actions nécessaires sur la base de ce
qui est détenue par la Force de mise en œuvre pour prendre soin
.des équipements publics à l'époque
Les contrats pour les transactions publiques ce terme qu'ils
sont incidents, et peuvent donc être définis comme suit:
"Nombre de contrats effectuées par l'État ou de Enobha comme
une autorité publique avec des personnes physiques ou morales
sur le visage du projet ont organisé une série de droits et
".obligations des deux côtés
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Suivi par une recherche dans les formats et formes de
transactions publiques faites par la direction, à travers quatre
décennies; contrat de travaux publics, et l'acquisition d'un
contrat de fournitures, et le contrat pour la fourniture de
services, et la tenue de l'achèvement des études, et ces contrats
plupart des importantes offres Mafi, par conséquent, il se
distingue législateur de nombreux textes, notamment l'article 13,
que je connaissais ces contrats quatre, et plus particulièrement
aussi de l'article 6, qui a identifié le seuil financier pour chaque
contrat, et ainsi sélectionner le législateur deux critères
important de distinguer ces circonstances contrats; le premier
critère: les contrats financiers Bishop transactions publiques, ce
qui rend ses seuils législateur minimales ne tombe pas en
dessous de sorte que nous sommes en face du nom de l'affaire
conformément à la réglementation juridique, la norme La
deuxième phrase des conditions inhabituelles dans lesquelles la
transaction et antiquités qu'ils ont une gamme de contrats de
privilèges qui ne sont pas sur le niveau d'intérêt et d'autres
.contrats
Après que Arzina la caractérisation idiosyncrasique et
légitime pour ces contrats par le biais de son cadre de contrats
Bmchabhtha et Mqaasthe adaptées appelés légalement, contrat
Volhakna marché public de travaux -agamala-forme istisna'a
connu légalement, et est un projet de contrat a fourni les
.informations du prix soit pressé ou a été différé ou Tksath
Et faire une acquisition de mauvais de marché de fournitures
de vendre le programme ou le piégeage par la vente car il est
basé sur la vision précise et les échantillons saisis et modèles
.Valjhalh Mentvih et la vente de vrai
Ensuite, nous avons adapté études détenus, un contrat qui
combine le bail et l'AIEA, que l'origine de l'agence qu'elle
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détenait mon don Si, toutefois préoccupé par le tarif est devenu
Leasing, et quand vous comparez le contrat de bail, un filet de
contrat, a quitté l'agence pour ce qu'il a compris Altburaei et
devenir l'un des compromis, il est mené par ce qui se passe dans
La combinaison de la vente et la location du passeport surtout
.quand malékites
Le contrat de service est situé sur l'entrepreneur les mêmes
dispositions relatives à la Baloger commune qui travaille pour le
bailleur et les autres, et son contrat est de travailler, est pas
valide Ajarth seulement une déclaration de type de travail
d'abord, parce que, tenu il est d'abord de travailler, ce qui
.signifie le contrat, dit-il de temps tout simplement accélérer
Ainsi vint la porte de la deuxième à montrer les modalités de
la conclusion de ces contrats par deux méthodes seulement
deux: d'abord, un appel d'offres et de ses procédures et étapes
minute est considéré comme la base de la procédure ainsi
définie par le législateur à l'article 26 qu'il "est de conduite
visant à obtenir des soumissions de plusieurs entrepreneurs en
concurrence avec l'attribution de l'affaire Le soumissionnaire qui
offre la meilleure vue ", et la seconde méthode, une méthode de
compromis ne sont pas employés par l'administration seule
exception et dans des cas spécifiques, énoncés à l'article 27:" le
compromis est une allocation d'un accord pour un entrepreneur
." de trader sans invitation officielle à participer
Et nous avons ces Alnicoql juridique caractérisation toujours
candidature légitime car ils commencent une promesse et se
termine contrat; stade de la déclaration est rien mais une
invitation à contracter, mais a mis en place des performances et
de la gestion de l'exportation est considérée comme de
l'obligation de promesse solitaire légalement et porte
juridiquement contraignant, qui classe les effets de
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Streptococcus sur l'entrepreneur uniquement, le stade de la
signalisation et le marquage sur l'affaire est l'étape du contrat
.réel
Puis vint le troisième chapitre de montrer les droits et
obligations des parties mutuelles avec donnant la priorité à par
la direction comme il jouit des attributs de personne publique et
gère une installation publique est régie par les clauses
particulières qui sont différentes de contrat civil, par exemple,
les droits de gestion afin de maintenir l'argent public dans
l'Entente administrative de modification des contrats entre lui et
le contrat de l'entrepreneur et est destinée à modifier le contrat
dans la théorie générale faire un changement touche un élément
ou plus de l'augmentation ou de la diminution contractée,
comme ou les articles de Kiva, sans le droit de veto conséquente
du contrat tout à fait, et en théorie Streptococcus administrative
L'amendement est l'un des plus caractéristique des autorités
administratives dans leurs contrats, où Vous pouvez intervenir à
tout moment et à tout stade de la modification et le poids des
conditions contractuelles ou d'augmenter les obligations
contractuelles avec la personne et volontairement par coulée
amendement à l'annexe mécanisme, et cela est l'idée du contrat
administratif en termes de sa flexibilité en échange de la
principe de la stabilité et de la force obligatoire du contrat dans
.le concept civile
Ainsi, pour l'autorité à l'annulation solitaire de l'accord qui
est dans la loi, comme la résiliation option de défaut connu
conséquence lorsque la possession droite est donnée dans la
signature du contrat ou sa dissolution, si il ya un défaut dans le
lieu désigné contrat nomination l'avait pas vu lors de la
contraction, qui ne recueille pas qu'il entre annulation et d'une
amende, mais L'annulation est contractuelle, comme la fin de la
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clause d'option quand Akdan ou l'un d'eux est nécessaire de
.résilier le contrat ou dans un délai passé plus d'informations
Ainsi, son pouvoir d'imposer des amendes et des pénalités, et
nous l'avons indiqué dans l'avis idiosyncrasique scientifiques
amende de variation de retard et susceptibles d'avoir des délais
fins été de perturber la mise en œuvre qu'ils Award, prendre la
règle du dépôt, même si la peine de retard pour le retard dans la
.mise en œuvre, il est prix, car il est la règle de riba al
Enfin Arzina sur l'insuffisance de la loi dans le traitement de
l'aspect moral des parties contractantes sans restriction dans les
transactions publiques Bien que Monia article 3 du décret 10236, et la signification de l'article 60 du décret 10-236 modifié et
complété, ce qui est venu sous la bannière de l'anti-corruption
Balhdb sur la nécessité d'approuver le code de la littérature et de
l'éthique la profession dans le domaine des marchés publics,
cependant, que ce blog n'a pas encore publié, qui appelle à
l'activation de la foi et le côté moral de réveiller la conscience
.peur de Dieu Tout-Puissant dans le maintien de l'argent public
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