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بسم اهللا الرحمان الرحیم

:مقدمة

األعمال عبارة عن إطار اقتصادي لمجموعة روابط إنتاج وتوزیع وخدمات تصب 

مجملھا في منظومة عالم األعمال، والتي ینظمھا قانون األعمال، وھو القانون المعبر عن 

الحقائق االقتصادیة في مجتمع األعمال وعن موازین القوى التي تحركھ، بھدف إقامة

.نظام اقتصادي سلیم والعمل من أجل الحفاظ علیھ ضمن النظام االجتماعي القائم

ویعد قانون األعمال أكثر تعددیة وفسیفسائیة واتساعا، من فروع القانون األخرى، 

ةقتصادیاإلإذ یمثل مجموعة القواعد التي تؤمن التوازن بین المصلحة الخاصة للعناصر 

العامة، ویستعیر قواعده من الفروع القانونیة ةقتصادیإلاالخاصة أو العامة والمصلحة 

.)1(خًال معھااسواء كانت من القانون الخاص أو من القانون العام حیث یقیم تد

ویتفق بعض الفقھ على التمییز بین القانون الخاص لألعمال والقانون العام 

وعالم قتصادياإللمیدان وھذا األخیر برز مع تطور وامتداد تدخل الدولة في ا،)2(لألعمال

لصفقات العمومیة من بین أھم ااألعمال والتعاطي مع األعمال بوسائل القانون، وتعد 

، عن طریق ضخ األموال يالوسائل التي تتدخل بواسطتھا الدولة في االقتصاد الوطن

الوطني من خالل الزیادة في حجم النفقات العمومیة من أجل تحریك عجلة االقتصاد 

.العمومیة

وال یعتبر القانون العام لألعمال قانون األعمال العمومیة بمفھوم القانون الدستوري 

أو اإلداري أو المالي أو الدولي بالنظرة التقلیدیة، وإنما ھو ببساطة ذلك القانون العام الذي 

. )3(یطبق على األعمال اإلقتصادیة والصناعیة والتجاریة أو ھو القانون العام للمقاوالت

.46صفحة 2004طبعة .)1(
)2(2005-2006

.
)3(  LUCIEN rapp, PHILIPPE terneyre, NIL symchowicz , lamy droit public des affaires – entreprise et le

droit public N°    2005.



جتماعي واإلقتصادياإلظرًا لما للصفقات العمومیة من دور فّعال على الصعید ون

إذ نصوص قانونیة وتنظیمیة، ةوالسیاسي للبالد، قام المشرع بتنظیمھا منذ االستقالل بعد

103-64رقمالمرسومھو العمومیةمجال الصفقاتصدر فيیعد أول نص

والتي ،)1(ةیمتضمن إنشاء اللجنة المركزیة للصفقات العموالذي1964مارس 26تاریخ ب

ختصاصات تعلقت خاصة بالشؤون القانونیة وبإجراءات تنفیذ الصفقات إخولت لھا عدة 

، القرار الوزاري المتضمن 1964بر منوف21العمومیة، وفي نفس العام صدر بتاریخ 

بقة على صفقات األشغال المط)CCAG(المصادقة على دفتر الشروط اإلداریة العامة 

، والذي الیزال مطبقًا )2(الخاصة بوزارة تجدید البناء واألشغال العمومیة والنقل

.إلى یومنا ھذا

تم سن أول تشریع خاص بتنظیم الصفقات العمومیة 1967ان وج17وبتاریخ 

ه عدل والذي بدور،)3(قانون الصفقات العمومیةالمتضمن90-67بموجب األمر رقم 

والمتضمن تنظیم صفقات 1982أفریل 10المؤرخ في 145-82بموجب المرسوم رقم 

نوفمبر 09بتاریخ 434-91ثم تاله صدور المرسوم التنفیذي رقم ،)4(المتعامل العمومي

وھذا األخیر تمَّ إلغاؤه بموجب المرسوم ،)5(تنظیم الصفقات العمومیةوالمتضمن1991

والمتضمن تنظیم الصفقات 2002جویلیة 24ؤرخ في الم250-02الرئاسي رقم 

.، الساري المفعول)6(العمومیة

)1(2731/03/1964.
)2(0619/01/1964.
)3(5227/06/1967
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)4(1513/04/1982،

.1991، 1988، 1986، 1984: ية
)5(5713/11/1991 :1994 ،1996 ،

1998.
)6(5228/07/200203 -301

11/02/2002 ،5514/09/2003.



تعرَّف الصفقات 250-02ووفقًا لنص المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 

تبرم وفقًا عقود مكتوبة في ظل التشریع المعمول بھ، «العمومیة على أنھا عبارة عن 

وم، قصد إنجاز األشغال واقتناء المواد والخدمات للشروط المنصوص علیھا في ھذا المرس

المادة الثانیة من المرسوم ت ، ولقد تولَّ»والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

.تحدید ھذه المصلحة المتعاقدة250-02الرئاسي 

عتمد على أربعة إویالحظ بأن المشرع من خالل تعریفھ للصفقات العمومیة قد 

.معیار عضوي، معیار مادي، معیار شكلي، ومعیار مالي:)1(معاییر

بصفتھا إدارة عمومیة متعاقدة مع " المصلحة المتعاقدة"ویقصد بالمعیار العضوي

نص المادة الثانیة من المرسوم والمحددة بموجب متعامل قائم بتنفیذ صفقة عمومیة ما، 

.أحد أطرافھا مصلحة متعاقدةووفقًا للمعیار العضوي فإن الصفقة، 250-02الرئاسي رقم 

لتزام المتعاقد قة العمومیة فھو مرتبط بموضوع اإللصفلتعریف اأما المعیار المادي 

:علیھ والذي یتمثل في

.االلتزام بإنجاز األشغال-

.االلتزام بتقدیم الخدمات-

.االلتزام بإنجاز الدراسات-

.االلتزام بالتزوید باللوازم-

.المذكور أعاله250-02من المرسوم الرئاسي رقم 11دة وھو ما أقرتھ الما

ووفقًا لنص المادة الثالثة المذكورة أعاله فإن المعیار الشكلي لتعریف الصفقة 

العمومیة یتمثل في كونھا عبارة عن عقود مكتوبة، في مفھوم التشریع المعمول بھ، تبرم 

)1(

من 11، 05، 03، 02: 2006- 2005
02 -250.



ذي یفسر بأن المعیار الشكلي وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم، األمر ال

:نافي تعریف الصفقة العمومیة یقصد بھ أمر

.الشكل الكتابي للصفقة العمومیة-

.إجراءات وشروط إبرام ھذه العقود المكتوبة-

خروج أموال من الخزینة مؤداهأما المعیار المالي لتعریف الصفقة العمومیة ف

قة مع مراعاة العتبة القانونیة لھذا السعر العمومیة في حدود السعر المتفق علیھ في الصف

دج على األقل بالنسبة لصفقات األشغال والتوریدات، ومبلغ 6.000.000:)1(والمقدر بـ

.على األقل إذا تعلق األمر بصفقات الدراسات وتقدیم الخدماتد ج 4.000.000

والمال، ومن خالل ھذا المعیار األخیر تتضح عالقة الصفقات العمومیة باألعمال

حیث أن الصفقات العمومیة ھي الفضاء الواسع للقیام باألعمال ونشاط رجالھ، فعندما 

، ومن ثم فإن ةتتوفر األموال لدى الخزینة العمومیة یمكن الحدیث عن الصفقات العمومی

مھا البالد المال ھو ركن ركین في حیاة األفراد والشعوب واألمم، وھو أھم وسیلة تستخد

قتصاد وتنشیط األعمال عن طریق القیام بتمویل المشاریع ة قطاع اإللتسھیل تنمی

.تبرم الصفقاتتوجد األعمال ماوحیثوجد األعمال یوجد المال تحیثما فاإلستراتیجیة، 

وفي ھذا اإلطار قد بلغت قیمة الغالف المالي الذي خصصتھ الدولة إلنجاز 

ثالثة وعشرین ألف وستمائة وسبعین 2006، والبنیة التحتیة لسنة ةالمشاریع اإلستراتیجی

ملیار دینار لبرنامج الجنوب )190(عین سمائة وتإلى ملیار دینار، باإلضافة )23670(

ملیار دینار لبرنامج الھضاب العلیا، وھذا ما یعكس األھمیة )350(وثالثة مائة وخمسین 

.)2(یواجھھا المستثمرونالتي تولیھا الدولة إلنجاز المشاریع على الرغم من العراقیل التي 

)1(0502-250.
)2(." "

18/04/2006.



ملیار دینار للمنشآت الخاصة بالمیاه، إضافة إلى 31.1تم رصد 2007سنة وخالل 

ملیار دینار إضافة إلى 54.6بـ مقدر منشآت السكك الحدیدیة التي رصد لھا غالف مالي 

مالیین دینار، األمر الذي یبین أھمیة 10من أكثر من استفادالذي االتصاالتقطاع 

.)1(فقات العمومیة على الصعید االقتصادي للبالد خاصةالص

ویرتبط تنفیذ الصفقة العمومیة بالجانب المادي والمالي لھا فمقابل تنفیذ حائز 

الصفقة للخدمة موضوع الصفقة تلتزم المصلحة المتعاقدة بتسدید مقابل ما أداه لھا من 

نفعة یستحق عند تسلیم ھذه المنفعة خدمات، والذي یتمثل عادة في األجر الذي یعد بیعًا للم

.نتھاء من تقدیمھاأو اإل

وعادة ما یجد المتعامل المتعاقد نفسھ في حاجة ماسة إلى تمویل مالي للصفقة التي 

ھو بصدد تنفیذ موضوعھا، بسبب عدم توفر خزینتھ على المبالغ الكافیة إلنجازھا، خاصة 

، األمر الذي یدفع بھ إلى اللجوء إلى ةطإذا ما تعلق األمر بالمؤسسات الصغیرة والمتوس

.تمویل خزینتھ خارجیًا

إن ھذا العجز في تمویل حائزي الصفقات العمومیة للخدمات المتعاقد علیھا ناتج 

عن خلل في التوازن المالي بین النفقات واإلیرادات خاصة إذا كان حائز الصفقة ملتزمًا 

.بتنفیذ صفقات أخرى

الحظ تأخرًا ھامًا في دفع المستحقات الناتجة عن إنجاز یعملیةومن الناحیة ال

كذا ثقل الفواتیر الخاصة بمؤسسات اإلنجاز والموردین، والخدمات موضوع الصفقات 

إمكانیاتھم المالیة سمح لھماألمر الذي ال یسمح لصغار الموردین المتعھدین الذین ال ت

خر آ، فحسب قدة لمدة طویلةالمحدودة من تحمل تأخر الدفع من قبل المصلحة المتعا

" يز قائي")1(
15/05/2007.



اإلحصائیات فإن خمسة أالف مؤسسة جزائریة صغیرة ومتوسطة مستھدفة في برنامج 

.)1(األمر الذي یفسر بأن مستوى الكفاءة ال یزال بعیدًا عن المعاییر الدولیة،التأھیل 

تعرف الدولة بأنھا تتمتع بالمالءة المالیة واشتھرت دائمًا بأنھا دافع سیئ و

»Mauvais payeur« فمن جھة تشترط استالمھا للخدمات المتعاقد علیھا خالل آجال

دقیقة، ومن جھة أخرى فإن دفعھا لمقابل تنفیذ ھذه الخدمات یكون متأخرًا بسبب تعقیدات 

الجھات الوصائیة اإلداریة والمالیة، إن ھذه التأخیرات تؤثر سلبًا على المقاوالت التي ھي 

.)2(مویل نفسھا ونشاطھابحاجة إلى األموال لت

إن غالبیة المقاوالت الجزائریة ال تملك رؤوس أموال كافیة من أجل تغطیة لوحدھا 

حتیاجاتھا المالیة، خاصة تلك الملتزمة بتنفیذ صفقات أشغال أو توریدات، حیث أن إ

رأسمالھا ال یغطي سوى الجزء القلیل من قیمة الخدمات موضوع الصفقة العمومیة المتفق 

.على تنفیذھا، وكذا مبلغ الدیون الناشئة على عاتقھا

دة من حیث عدم إتمام إنجاز بالدرجة الكبیرة على المصلحة المتعاقیؤثرھذا الواقع 

ة في میزانیة الدولة، سوءًا من الناحیة االقتصادیة أو السیاسیة أو جالمشاریع المبرم

.االجتماعیة للبالد

وتسھیل عملیة تنفیذ الصفقات العمومیة الذي یعد من مصلحة وبغیة اإلسراع 

ن معھا یقدن المتعایتمویل المتعامللأقرت طرق خاصة ،المصلحة المتعاقدة خاصة

، أو عن طریق اللجوء إلى ةخارجیًا، ھذا األخیر یضمن إما بواسطة اإلدارة المتعاقد

)1("05

.11/12/2007" ب
)2( RENÉ savatier, JEAN savatier, JEAN-MARIE leloup , Droit des affaires éditions sierey

6ème édition 1980, page 161.



البنوك وھو ما فرض على المشرع تنظیم آلیاتھ وطرقھ من خالل المرسوم الرئاسي رقم 

.)1(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة02-250

على صعید تنفیذ الصفقات ونظرًا لما لتمویل الصفقات العمومیة من أھمیة بالغة 

، أقترح اإلشكالیة التالیة لمعالجة في مجال تنشیط عالم األعمالالعمومیة، ومالھ من دور 

:ھذا الموضوع

كیف یتم تمویل الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري؟ و ما ھي اآللیات التي 

یذ الصفقات نفأعتمد علیھا المشرع لسد العجز الذي یعاني منھ المتعاملون من أجل ت

؟ وما مدى فعالیتھا؟مالعمومیة التي بحوزتھ

ومھما یكن من أمر فإن المؤسسات التي بحوزتھا صفقات عمومیة والتي ھي 

بحاجة إلى تمویل خارجي للبدء أو إلتمام تنفیذ الخدمات موضوع الصفقات العمومیة، تلجأ 

الحالة األولى ھو ما یسمى إما إلى المصلحة المتعاقدة أو إلى المؤسسات البنكیة، ففي 

)1(:
،636صفحة 1956--–، مالك

، ) بالضم(: 
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بالتمویل اإلداري للصفقات العمومیة وبواسطة ھذه الطریقة تختص المصلحة المتعاقدة 

بإضفاء المرونة على عملیة تمویل الصفقة العمومیة بغیة تسھیل تنفیذھا في أحسن 

الظروف وطبقًا لآلجال المتفق علیھا في الصفقة مستخدمة في ذلك عدة آلیات وأنظمة، 

.من خالل التمویل اإلداري للصفقات العمومیةاألوللالفصما سیتم التطرق إلیھ في وھو

أو وفي الحالة الثانیة تلجأ المقاوالت التي تحوز صفقات عمومیة إلى البنوك

المؤسسات المالیة التي تختص بتمویل الصفقات العمومیة، وھو ما یطلق علیھ بالتمویل 

ھذا اإلطار فإن أھم ما یمیز التنظیم الحالي الخاص وفي، البنكي للصفقات العمومیة

مھمة تمویل وضمان الصفقات العمومیة إلى ھیئة مختصة بالصفقات العمومیة ھو إحالتھ 

.أنشأت لھذا الغرض وھي صندوق ضمان الصفقات العمومیة

االحتكارال تعني بأن ھذه الھیئة ھي صاحبة اإلحالةوتجدر اإلشارة ھنا بأن ھذه 

أي أنھا المؤسسة الوحیدة المخول لھا قانونیًا، أو طبیعیًا للقیام بتمویل –ذا المجال في ھ

إلى ئوالجیبل أنھ یمكن للحائزین على صفقات عمومیة أن –الصفقات العمومیة بنكیًا 

الخاصة، أو إلى مؤسسات مختصة بتمویل الصفقات العمومیة من أجل تمویل مبنوكھ

.خزینتھم

وأھمیة صندوق ضمان الصفقات العمومیة فإنھ سیتم التطرق ونظرًا لخصوصیة

دراسة عملیة تمویل الصفقات العمومیة بتدخل من صندوق إلى الفصل الثاني خالل من 

.ضمان الصفقات العمومیة

وتجدر اإلشارة بأنھ سیتم التطرق من خالل ھذا البحث إلى دراسة عملیة تمویل 

ئري، وذلك بالتركیز بالدرجة األولى على األحكام الصفقات العمومیة في القانون الجزا

، وباإلشارة إلى أحكام التنظیمات 250-02الخاصة بھذا المجال في المرسوم الرئاسي رقم 

السابقة لھ الخاصة بتمویل الصفقات العمومیة، باإلضافة إلى دراسة أھم النصوص 

.الخاصة بصندوق ضمان الصفقات العمومیة



نویھ بأن التمویل المقصود ھنا ھو الذي یتم في حدود سعر كما أنھ البد من الت

الصفقة المتفق علیھ بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معھا، وأن موضوع البحث 

، تطرق إلیھ المرسوم الرئاسي)1(ال یتعلق بسعر الصفقة العمومیة الذي یعد موضوعًا آخر

.ر الصفقات من الباب الرابع منھفي القسم الثاني المعنون بأسعا250-02رقم 

)1(

–.
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التمویل اإلداري للصفقات العمومیة: الفصل األول

، إذ األصل في المعامالت (1)تتمیز الصفقات العمومیة بأصالتھا عند مرحلة إبرامھا 

عند إبرامھا لنفس شروط تكوین العقد المدني، فتخضع(2)أن العقد شریعة المتعاقدین 

لتنفیذ حیث یرتبط تنفیذ الصفقات وتظھر خصوصیة ھذا النوع من العقد عند مرحلة ا

والتقني لموضوعھا فیسعى كل من أطراف الصفقة إلى جعل العمومیة بالجانب المالي

التزاماتھا متوازنة،فإذا كانت المصلحة المتعاقدة تسعى إلى تنفیذ كامل ومطابق ووفي 

خرى یصبو فانھ وفي الجھة األ(3)للخدمات المتعاقد علیھا و التي تنظمھا دفاتر الشروط 

المتعامل المتعاقد للحصول على مقابل ما قام بھ أو قدمھ من خدمات موضوع عقد الصفقة 

التي تتمحور حول فائدة مالیة،وحول ھذه المعادلة المالیة ترتكز حقوقھم التي تتلخص في 

ویعد الدفع أول التزامات ، قبض السعر المتفق علیھ واحترام التوازن المالي للعقد

241990- 23-22ب.(1)

1992.
(2)106.
ةـــ8/0202-250(3)

Sont des éléments constitutifs des marchés publics

0902-250:
1-CCAG.
2-CPC.
3-CPS.

- 2005بن ناجي

2006–
فحةمن ص1991كلية مكتبة --شريفناجي

508517.
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تعاقدة وفي نفس الوقت یعد الحق األساسي للمتعامل المتعاقد معھا فمن حق المصلحة الم

.)1(ھذا األخیر قبض السعر المنصوص علیھ في العقد 

PaiementLe"الدفع بعد تأدیة الخدمة"قاعدة ویخضع الدفع لقاعدة عامة ھي 

Service FaitAprèsلسعر المتفق علیھ بعد و التي مؤداھا أن تدفع المصلحة المتعاقدة ا

انجاز العمل أو تسلیم التوریدات المطلوبة،غیر أن خصوصیة الصفقات العمومیة عند 

مرحلة التنفیذ أدت إلى عدم األخذ بھذه القاعدة لما فیھا من ضرر على صغار المتعاملین 

دفع من المتعاقدین مع المصلحة المتعاقدة،نظرا إلمكانیاتھم المالیة المحدودة والتأخر في ال

جانب اإلدارة من جھة ثانیة،ویبرر الفقھ مخالفة ھذه القاعدة باإلضافة إلى السببین السالفین 

الذكر إلى الحالة التي عندما ال یتوفر للمتعامل المتعاقد المبالغ الضروریة منذ بدء 

خاصة إذا ما التزم بانجاز عدة صفقات،مما یؤدي إلى نشوء اضطرابات في )2(التنفیذ 

.واإلیرادات زینة المتعامل المتعاقد بین النفقات خ

إن ھذه المعطیات أدت إلى إعادة صیاغة نظام التسویة المالیة للصفقات العمومیة 

lesوعدم األخذ بالقاعدة العامة وإجازة األخذ بالتسویة المسبقة règlements

Anticipésومیةو التي تضمن التمویل اإلداري للصفقات العمle Financement

Administratif des Marchés Publics)3(ھذا األخیر یتم بواسطة نظامان ،:

-A  التسبیقاتles Avances.

-B الدفعات على الحسابles Acomptes.

.وبواسطتھا یتم سد الخلل الذي یصیب خزینة المتعامل المتعاقد

)1(.--.-
،385فحةص2006

.طة
.386فحة.)2(

)3( Dr.André de LAUBADER – Traité des contrats administratifs- Tome 2-2eme Edition LGDG1984 page 302
n°1101

:ر ي
«Ces considérations ont conduit à aménager le système du règlement des marchés en permettant
des règlements anticipés, qui assurent ainsi le financement administratif des marchés : celui-ci
est assuré par des avances et des acomptes qui donnent au cocontractant des moyens de
trésorerie»
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79الى61التمویل اإلداري في المواد من طرق250-02لقد نظم المرسوم الرئاسي 

Les Modalités deبكیفیات الدفع  من القسم الثالث المعنون paiement من الباب الرابع

.Dispositions contractuellesأحكام تعاقدیة " المعنون 

Règlement Financier(وتتم التسویة المالیة للصفقة  du Marché ( إما بدفع

وفي ھذا السیاق )1(أو الدفع على الحساب وبالتسویات على رصید الحساب /بیقات والتس

والمتضمن قانون 1967یونیو 17المؤرخ في 90-67تجدر اإلشارة إلى أن األمر رقم 

كان یستعمل مصطلح تسدید الصفقة بدل التسویة المالیة للصفقات )2(الصفقات العمومیة 

.)3(فیما یخص كل التنظیمات التالیة لصدور ھذا األمر العمومیة في حین األمر نفسھ 

یتم بواسطة دفع ولقد أجمع كل الفقھ على أن التمویل اإلداري للصفقات العمومیة

و ھما النظامان اللذان بواسطتھما تم الخروج عن )4(التسبیقات و الدفع على الحساب 

.قااب250- 6102)1(
725فحةص1967يونيو سنة 5227)2(

:تقصد بذلك كل من )3(
-82-145101982،

15131982

-91-434091991

.2213/11/1991-11فحةص57،
)4(ANDRE de laubadaer

.32فحةص،–
 :YVES bachelot, Michel villard , JEAN–Michel roméro

«Le financement administratif des marchés publics repose sur un système d’avances et

d’acomptes » - droit et pratique des marchés publies de travaux – Edition du moniteur Paris

1981 page 404.

–
2005-2006.
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Règlementصید الحساب قاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمة،و كون التسویة على ر pour

Solde تكون بعد مرحلة التنفیذ الكامل و المرضي لموضوع الصفقة،و بھذه الصفة فھي

نھ وعند القیام بالتسویة على رصید أتلك التي تتم وفق قاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمة إذ 

اتھ تجاه الحساب یكون موضوع الصفقة قد أنجز والمتعامل المتعاقد بذلك تحرر من التزام

كل دفع مؤقت أو نھائي للسعر «اإلدارة،وتعرف التسویة على رصید الحساب بأنھا 

.)1(»المنصوص علیھ في الصفقة بعد التنفیذ الكامل والمرضي لموضوعھا

وعلى ھذا األساس یتم التطرق في ھذا الفصل بدایة إلى دراسة نظام التسبیقات 

Régime des Avancesم دراسة نظام الدفع على الحساب وبعدھا سیتRégime des

Acomptesقصي بذلك من الدراسة التسویة على رصید الحساب أ،وRèglement pour

Soldeلألسباب السالفة الذكر.

 :K-Aoudia ; M.Sabri, M.Lallem guide de gestion des marchés

publics- Edition Sahel 2000 page 40.

 :Patrick schultz -Les marchés publics- Edition LCDJ 2003 page 88

)1(6202 -250.
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Leنظام التسبیقات :المبحث األول  Régime des Avances

یستعمل نظام التسبیق والذي بغیة إعمال عملیة تمویل الصفقات العمومیة إداریًا

سیتم دراستھ من خالل التطرق في المطلب األول إلى تحدید طبیعتھ القانونیة ثم إلى 

.دراسة أنواعھ في المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للتسبیقات:المطلب األول 

تمویل تعد التسبیقات من أھم الوسائل التي تستخدمھا المصلحة المتعاقدة في 

الصفقات العمومیة وأصحابھا،ھادفة بذلك إلى إنعاش خزینة المتعاملین و المتعاقدین معھا 

قبل تنفیذھم لموضوع الصفقات المبرمة معھم،بغیة تأدیة الخدمة المتعاقد علیھا في أحسن 

الظروف وأسرع وقت ممكن، ومن خالل ھذا المطلب سیتم التطرق في البدایة إلى 

.للتسبیق ثم إلى دراسة القواعد العامة التي تحكمھالتعریف القانوني 

التعریف القانوني للتسبیــق:الفرع األول 

،)1(قرض الرجل ماال ي أغویة یعني التسلیف،وسلف تسلیفا،أالتسبیق من الناحیة الل

مثل دفع جزء من مسبقا،و السفلة تعني في بعض الحاالت دفع بعض المطلوب مقدما أي

لى العامل،أو دفع بعض ثمن اإلجارة مقدما،وقد یصرح طبقا للقواعد المالیة األجرة مقدما إ

لمواجھة المصروفات الوقتیة على أال تتجاوز ھذه المبالغ حدودا سلفھبتسلیم شخص ما 

.)2(معینة 

)1(-–
.481فحةص1991،

.34فحة--)2(
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من المرسوم 62أما من ناحیة االصطالح القانوني فیقصد بھ وفق نص المادة 

بلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد،وبدون مقابل للتنفیذ كل م" 250-02الرئاسي 

وما یالحظ من خالل ھذا التعریف أن المشرع قد خالف قاعدة الدفع )1(" المادي للخدمة

وال یعد ھذا ..." یدفع قبل تنفیذ الخدمات"...بعد تأدیة الخدمة بصریح النص المذكور أعاله

للصفقات العمومیة وإنما یمتد إلى تاریخ تواجد المبدأ جدیدا في التشریعات المنظمة 

من القوانین معظم التشریعات الجزائریةاستلھمت إذااالستعمار الفرنسي بالجزائر 

متد سریانھا إلى ما بعد االستقالل إال ما كان إالفرنسیة التي كانت مطبقة آنذاك والتي 

.31/12/1962مخالفا للسیادة الوطنیة بموجب قانون 

:كل یمكن التمییز بین مرحلتین وعلى 

.145-82المرسومإلى صدور90-67رقم األمرممتدة من صدور مرحلة -

. الى یومنا ھذا145-82رقممرحلة ما بعد صدور المرسوم- 

.                                           كما أن المشرع ووفقا للتنظیم الحالي استخدم عدة معاییر لتعریف التسبیق

145-82رقمالمرسومإلى صدور90-67األمر رقمممتدة من صدور :المرحـلة األولى

و منذ االستقالل وبعد خمس سنوات وضع أول قانون للصفقات العمومیة سنة 

، وعند قراءة الباب )2(1967جوان 17الصادر بتاریخ 90-67رقمموجب األمر ب1967

خاصة الفصل األول منھ یمكن اإلشارة إلى الذي ینظم عملیة تمویل الصفقات العمومیة وب

:عدة نقاط

أي تعریف خاص بنظام التسبیقات واكتفى فمن جھة لم یورد ھذا األمر: أوال

باإلشارة إلى األثر الذي یترتب عن الصفقات العمومیة، و ھو التمویل اإلداري والذي من 

: نوعین من التسبیقاتنھ قد أشار أیضا إلى وجود أكما ،)3(بین طرقھ نظام التسبیقات 

)1(6202-250.
)2(5227/06/1967.
)3(8667-90.
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Avancesتسبیقات إجمالیة   forfaitaires)1(وتسبیقات على المواد األولیة-Avances sur

matieres Premières)2(.

لم یورد أي تعریف لنظام 90-67رقم وعلى ھذا األساس یمكن القول بأن األمر

كر أنواعھا على عكس المرسوم بذىالتسبیقات في مجال الصفقات العمومیة، وإنما إكتف

الذي أورد تعریفًا خاصًا بنظام التسبیقات من جھة،وذكر من جھة 250-02رقم الرئاسي 

.ثانیة أنواعھ

فھو یتعلق 90-67رقماألمر الثاني الذي یخص نظام التسبیقات في ظل األمر:ثانیا

یة الواردة في نصوص باللغة الفرنسAvanceبالناحیة االصطالحیة و اللغویة إذ أن كلمة 

في حین ،250-02رقمھي نفسھا الواردة في نصوص المرسوم الرئاسي )3(ھذا األمر 

مفارقة واضحة من الناحیة یالحظوعند قراءة النصوص المكتوبة باللغة العربیة 

باللغة " سلف"باللغة الفرنسیة تقابلھا كلمة Avanceاإلصطالحیة حیث أن كلمة 

التي تقابلھا باللغة العربیة 250-02رقم رد في المرسوم الرئاسي العربیة،عكس ما ھو وا

نھ وعند قراءة النصوص الواردة باللغة العربیة من أ، كما "سلف"بدل كلمة " تسبیق"كلمة

"Acompte"قابلھا كلمةتباللغة العربیة " التسبیقات"یالحظ أن كلمة 90-67رقماألمر 

إذ أن 250-02رقم ھ الحال في المرسوم الرئاسي باللغة الفرنسیة،ھذا على عكس ما ھو علی

. باللغة العربیة" الدفع على الحساب"باللغة الفرنسیة تقابلھا  Acompteكلمة 

قد مت 90- 908767- 8767)1(
71-8429/12/197162 ،87 ،89

«فإنه 67-9087/01

"... "«

»ت Avance forfaitaire »

.
)2(8867-90.

)3(Avanceبالل :
86 «Les marchés donnent bien à des versements d’acomptes ; d’avances ….»

87«une avance forfaitaire….»
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ھو األول في مجال تنظیم الصفقات 90-67رقمأن األمرھو ما یجب اإلشارة إلیھ 

قتصادیة جتماعیة، واإلالعمومیة إذ أن الصیغة التي جاء بھا كانت تعبر عن المواقف اإل

قتصاد الوطني وترسیخ الوسائل التنظیمیة وخاصة السیاسیة منھا بھدف النھوض باإل

خاصة وأنھ صدر في إطار التوجھ والقانونیة لذلك، والتي من بینھا الصفقات العمومیة،

شتراكي الذي تبنتھ الدولة الجزائریة خالل تلك الحقبة ، فالسلطات العمومیة وضعت اإل

عتبر برنامج جدي آنذاك كونھ أستراتیجیة ھامة للتنمیة أو برنامج ھام للتنمیة،الذي اك آنذا

: )1(یتمیز بأمرین 

األمر األول ھو أن ھذه اإلستراتیجیة مبنیة على القطاع العام كون القطاع الخاص كان -

.منعدما

Croissanceاألمر الثاني ھو أن ھذه اإلستراتیجیة مبنیة على فكرة -  Extensive أي

ستثمار بكل وأقصى درجة، و في كل القطاعات ومن بین الھیئات التي تقوم بتنفیذ ھذه اإل

والیة، بلدیة، مؤسسات (اإلستراتیجیة، ھي كل الھیئات اإلداریة التي تجند لھذا الغرض

...). ذات طابع إداري

1967دءًا من سنة كما أن سیاسة إعداد المخططات التي سیتم تطبیقھا فیما بعد ابت

كان لھا تأثیر واسع و قوي على إعداد نصوص قانون ) 1969-1967المخطط التحضیري (

.الصفقات العمومیة آنذاك

اق في التطرق إلى الصفقات العمومیة إذ أنھ و في حقیقة یكن السّبلم90-67إن األمر 

المؤرخ في 108-64األمر یعد أول تنظیم صدر في ھذا المجال ھو المرسوم رقم 

المتضمن إنشاء اللجنة المركزیة للصفقات العمومیة التي كانت تلعب دورا 26/03/1964

القرار الوزاري صدور 2/12/1964نجاز الصفقات العمومیة وتاله بتاریخ إھاما في مجال 

دفتر الشروط اإلداریة العامة، و الذي ال تزال نصوصھ ساریة على المتضمن المصادقة

إلى یومنا  ھذا في مجال إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة تنفیذھا، خاصة صفقات و مطبقة 

.األشغال التي  أعد من أجلھا 

.2006-2005عيةسنةشريف )1(
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CCAG(Cahier(إن دفتر الشروط اإلداریة العامة des clauses administratives

généralesھو عبارة عن وثیقة تحتوي على األحكام ذات الطبیعة المالیة و اإلداریة

والتي یمكن تطبیقھا على العقود التي ھي من طبیعة واحدة ،من أجل توضیح الشروط التي 

تبرم وتنفذ وفقھا الصفقات العمومیة سواء كانت صفقات أشغال أو اللوازم  أو الدراسات 

.)1(الخدمات، بشرط أن یوافق علیھا بقرار وزاري مشترك أو

44إلى نظام التسبیقات في المادة ) CCAG(عامة لقد تطرق دفتر الشروط اإلداریة ال

منھ، مكتفیا باإلشارة إلى إلزامیة التسبیقات الجزافیة و إجباریة دفعھا للمقاول، وأجاز 

.النص على التسبیقات في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخصوصیة

صفقات األشغال المتعلقة وعلى العموم فان دفتر الشروط اإلداریة العامة المطبق على 

بوزارة تجدید البناء واألشغال العمومیة والنقل لم یورد بدوره أي تعریف خاص بنظام 

شارة إلى كیفیة ونظام دفعھا إلى المقاول تفى باإلشارة إلیھا من جھة و باإلكإالتسبیقات، و

.و استعادتھا منھ  من جھة ثانیة

إلى یومنا ھذا145-82رقم مرحلة ما بعد صدور المرسوم -2

بتاریخ 145-82رقم أدى إلى صدور المرسوم 90-67رقم إن وجود تناقض باألمر

و لقد صدر ھذا األخیر )2(والذي تضمن  تنظیم صفقات المتعامل العمومي 10/04/1982

نتیجة  للصراعات القائمة بین اإلدارة الصناعیة من جھة ووزارة المالیة واالقتصاد من 

)1(0902-250

ظهتحيث 

،
 .

-مه.–) (
.435صفحة2005،-

.740فحةص1513/04/1982)2(
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حیث تم التوسیع ،)1(رى ومالت الكفة في األخیر إلى صالح اإلدارات الصناعیة جھة أخ

في استخدام القوانین اإلداریة لتسییر القطاع االقتصادي بإخضاع المؤسسات اإلداریة 

.واالقتصادیة لقانون الصفقات العمومیة 

وضعھ لتعاریف إن أھم ما میز ھذا المرسوم في مجال التمویل اإلداري ھو إیراده و

، كما أورد )التسبیقات أو الدفع على الحساب( خاصة بكل نظام من أنظمة  ھذا األخیر

Le Règlement Financièrالعمومیةوألول مرة مصطلح التسویة المالیة للصفقة  du

Marché Publicمنھ66وذلك في المادة.

90-67رقمردة في األمر یالحظ تصحیحھ لبعض األخطاء التي كانت واھأنكما

خاصة ما تعلق منھا بضبط المصطلحات القانونیة و تقابلھا الصحیح بین اللغتین العربیة 

باللغة  الفرنسیة Avanceوالفرنسیة، فأصبحت كلمة تسلیف باللغة العربیة تقابلھا كلمة 

.تقابلھا الدفع على الحساب باللغة العربیةAcompteوكلمة 

كل مبلغ یدفع قبل «نھأالتسبیق على 145-82رقممن المرسوم 67فت المادة ّرلقد ع

، إن ھذا »دون مقابل للتنفیذ المادي للخدمةتنفیذ الخدمات التي ھي موضوع العقد وب

أي كل )2(145-82رقم التعریف  ھو نفسھ الوارد في جمیع المراسیم التالیة لصدور األمر

:من

منھ 82عرفھ بموجب نص المادة 443-91سوم التنفیذي رقمالمر-

منھ62بموجب نص المادة عرفھ250-02المرسوم الرئاسي رقم-

)1(.
)2( Dr.BENNADJI Cherif- Vocabulaire juridique « Eléments pour un dictionnaire des termes officiels » –

office des publications universitaires 02-2006.
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كما أن ھذه المرحلة تمیزت أیضا بالنص والتأكید على وجود أنواع لنظام التسبیقات 

les avances(والمتمثلة في التسبیقات الجزافیة)1(كمبدأ عام forfaitaires( وھي التي ،

بالتسبیقات اإلجمالیة، و التي تقابلھا نفس التسمیة باللغة 90-67رقم كانت تسمى في األمر 

الفرنسیة و كذلك التسمیة الواردة في دفتر الشروط اإلداریة العامة الصادر بتاریخ 

من التسبیقات فھو التسبیق والساري المفعول إلى یومنا ھذا، أما النوع الثاني 21/12/1964

Avance surعلى التموین  approvisionnementوالذي لم ینص علیھ من قبل.

إن ھذا التغیر في تحدید المصطلحات جاء نتیجة للتغییر في التوجھ االقتصادي الذي 

ھزة تبنتھ البالد منذ مطلع الثمانینات، إذ ساد إحساس لدى االقتصادیین الجزائریین في أج

قتصادیة عمیقة والتي ال یمكن أن تتم إال بإصالح إالدولة  بضرورة إجراء إصالحات 

د الصفقات والمنظومة القانونیة في شتى المجاالت خاصة تلك المتعلقة باإلطار المنظم لعق

، 1989العمومیة وتنفیذھا، تواصلت ھذه الجھود في التسعینیات خاصة منذ صدور دستور 

أي - قتصاد لیبرالي حر إقتصاد مركزي موجھ إلى إنتقال من عیم اإلكل ذالك من أجل تد

.-اقتصاد السوق

250-02معاییر تعریف التسبیق وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

یالحظ بأنھا تناولت 250-02من المرسوم الرئاسي 62بالرجوع إلى نص المادة 

ت موضوع العقد، وبدون ھو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدما«تعریف التسبیق على أنھ 

ن المشرع عندما كان بصدد إعطاء تعریف أ، ھذا ما یفسر ب»مقابل للتنفیذ المادي للخدمة 

للتسبیقات استخدم جملة من المعاییر كما استخدمھا عند تعریف الصفقات العمومیة الذي 

،نفس األمر )معیار موضوعي، معیار مادي،معیار شكلي، ومعیار مالي( سبق ذكره 

:تطبیقھ على تعریف التسبیقات ، إذ یمكن القول أن ھذه المعاییر تتمثل في یمكن

FinancierCritèreمعیار مالي             .1
TemporelCritèreمعیار زمني           .2
MatérielCritèreمعیار مادي .3

1513/04/198265ريد ج145- 6982)1(

5713/11/199264جر434- 91

02 -2505228/07/2002.
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ویقصد بھ المبلغ المالي الذي یدفع : FinancierCritèreالمالي بالنسبة للمعیار-1

إن ھذا المبلغ ...) ھو كل مبلغ مالي ( 62إلى المتعامل المتعاقد طبقا لمقتضى نص المادة 

كأن یكون مثال (جر مسبق وال یمكن تصور أن یكون غیر ذلك،أالمالي عادة یعبر عن 

قر ألجلھ نظام أفیدفع ھذا المبلغ للھدف الذي ) شیكفواتیر، أو كفانالت، أو ضمانات، أو 

جل تنفیذ أالتسبیقات و الذي تھدف اإلدارة من خاللھ إلى ضمان العملیات التحضیریة من 

.موضوع الصفقة تنفیذا كامال ومطبقا ووفیا 

إن ھذا المبلغ المالي ال یمكن أن یتجاوز العتبة والمحددة إجماال، فالمبلغ اإلجمالي   

من المبلغ %50بیقات في أي حال من األحوال و في أي وقت ال یتجاوز نسبة للتس

. )1(اإلجمالي للصفقة في الحاالت العادیة 

وھو الوقت :  du tempsCritère)  معیار الزمن( زمنيبالنسبة للمعیار ال-2

ت،   والذي یكون المناسب الذي یحق للمتعامل المتعاقد مع اإلدارة بالحصول على التسبیقا

قبل البدء في التنفیذ الفعلي لموضوع الصفقة المبرمة، فبعد التوقیع على العقد وإتمام كل 

اإلجراءات المتعلقة بذالك یمكن للمتعامل وقبل البدء في أداء الخدمة المتفق علیھا أن 

) .مة قبل البدء في تنفیذ الخد(تفاق یقضي بغیر ذلك إیتحصل على التسبیقات ما لم یوجد 

ویقصد بھ معیار MatérielCritère)معیار الخدمة المقدمة (المعیار المادي  -3

دفعنھ وخالفا لقاعدة الأ، حیث -أو ما یقابل المعیار المالي-المقابل المادي لألجر المدفوع 

62بعد تأدیة الخدمة یالحظ أن قانون الصفقات العمومیة خالف ھذا المبدأ في نص المادة

فال یمكن الحدیث عن التسبیقات بعد تأدیة الخدمة ) ودون أي مقابل مادي لھا (.. صراحة 

.المتعاقد علیھا 

Versement"الدفع قبل تأدیة الخدمة " ھذا ما یدعو للقول بأن المشرع تبنى نظریة 
"pour un service à faire ما یمثل أي عبارة عن دفع مقابل خدمة ستنجز مستقبال، وھو
دفع بعد تأدیة الخدمة القوم علیھ نظام المحاسبة العمومیة القاضي بیستثناءًا للمبدأ الذي ا

.)2(عن طریق ترخیصھ لنظام التسبیقات

)1(7002 -250.
)2(  CHRISTOPHE Lajoye – droit des marchés publics – 2ème édition Gualino éditeur – 2005 page 131.
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القواعد العامة التي تحكم نظام التسبیقات :الفرع الثاني 

:یحكم التسبیق عدة قواعد والتي یمكن إجمالھا فیما یلي 

:لزامیتھاإدفع التسبیقات و مدى ) المج( محل - أوال 

.بدایة إلى محل دفع التسبیق ثم إلى مدى إلزامیتھالیتم التطرق في 

I- من أھم أنواع الصفقات العمومیة التي ورد ذكرھا :محل دفع التسبیقات

ھي التي یكون موضوعھا 250-02رقم من المرسوم الرئاسي 11في المادة 

:)1(ر أو أكثالتالیة حد العملیات أ

l’Acquisitionقتناء اللوازم   إ-1 de Fournitures

la Realisationنجاز األشغال      إ-2 de Travaux

la Prestationتقدیم الخدمات    -3 de Services

la Réalisationنجاز الدراسات   إ- 4 d’études

:ي یمكن تقسیم الصفقات العمومیة بحسب موضوعھا كاآلتيووفقا للمعیار الماد

les Marchés de) صفقات التورید(صفقات اقتناء اللوازم-أ fournitures

250-02رقم الرئاسي إن ھذا النوع من الصفقات لم یقم المشرع بتعریفھ في المرسوم

تي قد تشمل  والمتعلق بمحل صفقات التورید ال11/2إال ما أورده في نص المادة 

قتناء مواد تجھیز أو منشآت إنتاجیة كاملة غیر جدیدة والتي تكون مدة عملھا إ

.مضمونة أو محددة الضمان 

)1(1102 -250.
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وتعرف صفقات التورید بأنھا تلك العقود التي تسمح لإلدارة بالحصول على 

اد قتناء موإ، كما تعرف بأنھا تلك العقود التي تشمل عملیة )1(موارد ضروریة لھا 

.)2(أي التي یمكن نقلھا بدون خطر اإلتالف –منقولة 

ھي تلك الصفقات التي یمكن للمصلحة المتعاقدة " وحسب رأیي یمكن تعریفھا كاآلتي 

من خاللھا الحصول على المواد أو المنقوالت الضروریة لسیرھا، أو مواد تجھیز، أو منشآت إنتاجیة 

".ھا مضمونة أو محددة الضمانكاملة غیر جدیدة والتي تكون مدة صالحیت

réalisation de travauxdeLesنجاز األشغالإصفقات - ب Marchés ھي تلك

الصفقات التي یكون موضوعھا أشغال بناء أو ترمیم، أو صیانة عقارات من 

ذات طرف متعھد متعاقد لصالح المصلحة المتعاقدة، وتكون ھذه األشغال 

. )3(مصلحة عامة

de Prestation de serviceLes Marchésقدیم الخدماتصفقات ت-ج

لم یورد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة أي تعریف لھذا النوع، غیر أنھا  

تعرف بتلك التي یكون موضوعھا خدمات منقولة أو مادیة، كالتنظیف والتجھیز مثًال، في 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90ذي رقم حین عند الرجوع إلى المرسوم التنفی

كل " منھ تعرف الخدمة على أنھا 02أن المادة یالحظ30/01/1990الصادر بتاریخ 

مجھود یقدم ما عدى تسلیم منتوج ولو كان ھذا التسلیم ملحقا بالمنتوج المقدم أو دعما لھ 
)4("

" الخدمة ھي ّنأعتبر أیضا ویقترب ھذا التعریف من تعریف الفقھ الفرنسي الذي ی

ومن أمثلة الخدمات التنظیف، " كل أداء ال یتمثل في تسلیم منتوج وإنھا شیئا غیر مادي 

)1(11/202-250.
)2( M-sabri, K-aoudia, M-lallem –Guide de gestion des marches Publics Edition SAHEL 2000 page 63

.410صفحة SARP2004مطبعة )3(
)4(051990.
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لتزام إالتصلیح ، الترمیم ، النقل ، وال یدخل ضمن مفھوم الخدمة تسلیم المنتوج ألنھ 

.)1(یترتب على عاتق المنتج ، أو الموزع ، أو البائع 

ل بأن صفقات تقدیم الخدمات ھي تلك التي یكون موضوعھا وعلى كل یمكن القو

.كل مجھود أو أداء غیر مادي ما عدا تسلیم منتوج

deصفقات انجاز الدراسات-د Réalisation d’Etudes.Les Marchés

جاز الدراسات مصنفة ضمن تصنیف  الصفقات بحسب الموضوع، إنلم تكن صفقات 

د اعتمد في ظل التنظیم الجدید ، فكانت تعتبر كل من الدراسات و إذ أن ھذا التصنیف  ق

نھ ووفقا للتنظیم الحالي أصبحت أالخدمات صنفا واحدا من بین أصناف الصفقات ، غیر 

. الدراسات نوع مستقل األمر الذي یفسر ضروریتھا وأھمیتھا

ت صنف من بین كتفى باإلشارة إلى أن الدراساإ250-02إن المرسوم الرئاسي رقم 

تطرق لھا 90-67رقمأصناف الصفقات  في حین لم یورد أي تعریف لھا ، غیر أن األمر

.)2(في عدة مواد 

نجاز أو تحقیق خدمات إن صفقات الدراسات ھي تلك التي یكون موضوعھا إوبذلك ف

لذلك، وتكون فكریة ال تستطیع المصلحة المتعاقدة القیام بھا ألنھا ال تملك الوسائل الالزمة 

.)3(إما في المجال الصناعي ، أو االجتماعي ، أو األدبي ، أو الفني 

إن السؤال الذي یمكن طرحھ ھو ھل نظام التسبیقات مطبق في جمیع أنواع 

الصفقات ؟ أم أن لمبدأ سلطان اإلرادة وحریة التعاقد دور في تحدید مجال تطبیقھ ؟

)1(.–-2005-2006

.13فحةص،
.906467- 67لقد )2(
)3(--،2006،

.61فحةص
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إلى سنة 1967ظمة للصفقات العمومیة من سنة بقراءة نصوص القوانین والتشریعات المن

، ال یمكن القول بوجود نص صریح یحدد مجال تطبیق نظام التسبیقات فیما یخص 2002

.أنواع الصفقات العمومیة

ورد فیھ 250-02من المرسوم الرئاسي 68أما من الناحیة الضمنیة فإن نص المادة 

، )1(راطھ تقدیم إثباتًا لالستفادة منھا إشارة لمجال دفع التسبیقات على التموین باشت

:وحصرھا في نوعین من أنواع الصفقات ھما

.صفقات إنجاز األشغال-

).تورید(وصفقات التزوید باللوازم -

دفع فیھا التسبیقات ھما یتم فیمكن أن یفھم من خالل مضمون ھذا النص أن الصفقات التي 

.ھذان النوعان فقط

یالحظ أنھ صرح ورغم قدمھ )CCAG(ود اإلداریة العامة وبالعودة إلى دفتر البن

.منھ44بأنھ وفي صفقات األشغال تدفع للمقاول وفقًا لنص المادة 

وعلى ھذا األساس یمكن القول بأنھ ال یوجد نص صریح یحدد مجال تطبیق نظام 

68ادة إال ما ورد ضمنیًا في نص الم250-02رقم التسبیقات فیما یتعلق بالمرسوم الرئاسي 

:منھ حیث أنھ

تخضع لنظام التسبیقات سواء بالنسبة للمفھوم : فیما یتعلق بصفقات األشغال

أو وفق مقتضیات دفتر الشروط اإلداریة العامة المطبق على صفقات 68الضمني للمادة 

.1964األشغال العمومیة الصادر سنة 

م التسبیقاتیمكن القول بأنھا تخضع ضمنیًا لنظا: أما صفقات التورید.

إن ھذا المنطق ال یعد مبدأ عامًا فیمكن أن یرد في دفاتر الشروط ما یخالف ذلك، إذ أنھ قد 

تتضمن دفاتر الشروط شروطًا تقضي بدفع أو عدم دفع التسبیقات، خاصة إذا ما تعلق 

األمر بصفقات الدراسات وتقدیم الخدمات، وھذا ما یالحظ فعلیًا من الناحیة العملیة، إذ

)1(6802 -250.
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مكن القول بأنھ في معظم صفقات الدراسات تنص دفاتر البنود اإلداریة العامة الخاصة ی

.ھا ال تحظى بأي نوع من التسبیقاتبھا على أن

وعلى ھذا األساس یمكن القول أن مجال دفع التسبیقات ھي صفقات األشغال، والتزوید 

:باللوازم، وما یبرر ذلك ھو وجود عدة أسباب نذكر منھا

 ال یوجد نص یصرح بوجود مجال خاص لدفع : من الناحیة القانونیة أنھ

التسبیقات، إال ما نص علیھ دفتر الشروط اإلداریة العامة المتعلق باألشغال، وما تضمنھ 

.السالف الذكر68نص المادة 

 ومن ناحیة المنطق ال یمكن تصور وجود دفع تسبیقات فیما یتعلق بصفقات

. ادة ھو نشاط فكري وفنيالدراسات، فموضوعھا ع

فمثًال في صفقات الھندسة المعماریة تنص دفاتر البنود : من الناحیة العملیة

على كیفیة دفع األسعار خالل مدة تنفیذ الصفقة ومقسمة بحسب CCAGاإلداریة العامة 

:)1(المھام المكلف بھا المھندس فیمكن تقسیمھا كما یلي 

....یدفع مبلغ --ي ـــالمبدئــالرسم مھمة -1°

....یدفع مبلغ --التمھیـــديمھمة المشروع -2°

....یدفع مبلغ --ـــذي التنفیمھمة المشروع -3°

....یدفع مبلغ --مھمة المساعدة في اختیار المقاولة -4°

II-دة قصد باإللزام ھنا ھو أنھ تصبح المصلحة المتعاقی: مدى إلزامیة دفع التسبیقات

ملزمة بدفع التسبیقات حتى ولو لم ینص علیھ في دفتر الشروط، وبذلك فھو بالنسبة للمتعاقد 

لتزام المصلحة المتعاقدة بدفعھ، إمعھا حق یمكن لھ المطالبة بھ أمام القضاء عند عدم 

یمكن القول بعدم وجود نص یحدد إلزامیة وعدم 250-02رقم وبتصفح المرسوم الرئاسي 

لتسبیقات إلى المتعامل المتعاقد، في حین أن دفتر الشروط اإلداریة العامة إلزامیة دفع ا

أقر بأن التسبیقات الجزافیة ھي إلزامیة الدفع 1964المتعلق باألشغال والصادر سنة 

للمتعامل، ھذا ما یدفع إلى القول بأنھ ال یمكن تصور وجود صفقة أشغال تخلو من نظام 

)1(6802 -250.
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وباألخص كیفیة ،یبرر فكرة نشوء البرجوازیة في الجزائرالتسبیقات، وبذلك فھذا المبدأ 

ظھور وخلق المقاولین الجزائریون ونشأتھم، إذ تعد الصفقات العمومیة من بین أكبر 

عتماد على نظام التسبیقات إلاألسباب التي أدت إلى نشأة المقاولین الجزائریین بواسطة ا

ر إلى جانب الوسائل السیاسیة، للنھوض التي كانت من أھم الوسائل التي استخدمتھا الجزائ

:قتصاد الوطني وخلق للبرجوازیة الوطنیة، وعلى ھذا األساس یمكن القول بأنباإل

التسبیقات (یكون دفع التسبیقات إلزامیًا للمقاول ویقصد بذلك : صفقات األشغال -

).الجزافیة

ا للمتعامل المتعاقد فیھا لعدم وجود أما األنواع األخرى فال یمكن القول بإلزامیة دفعھ-

نص أو اجتھاد یقر بإلزامیة دفعھا، إال إذا تم النص على ما یخالف ذلك في دفاتر الشروط 

الذي یقر بإلزامیة تطبیق بنوده » العقد شریعة المتعاقدین«فإنھا تصبح إلزامیة تطبیقًا لمبدأ 

تفاق من جھة ثانیة، باعتبار إعلى المتعاقدین من جھة، وعدم جواز نقضھ أو تعدیلھ دون

قتصادیة إتقوم على أسس أخالقیة، و) العقد(أن القوة اإللزامیة في دفاتر الشروط 

حترام العھد الذي یقطعھ المرء على نفسھ، ال بد من ضمان إواجتماعیة، إضافة إلى واجب 

)1(استقرار المعامالت حتى یطمئن الناس ویعم السالم في المجتمع 

)2() كفالة رد التسبیقات: (مان دفع التسبیقاتض–ثانیًا 

ال یمكن أن یتصور أن تقوم اإلدارة بدفع مبلغ التسبیقات دون أن یقدم المتعامل 

ولقد ألزم التنظیم األخیر ،المتعاقد معھا ضمانات، تتیح لھذا األخیر قبض تسبیقات

ھذه » كفالة رد التسبیقات«للصفقات العمومیة المتعامل المتعاقد بتقدیم مسبقًا كفالة تسمى 

:الكفالة یصدرھا

إما بنك جزائري.

أو بنك أجنبي معتمد لدى بنك جزائري.

أو لدى صندوق ضمان الصفقات العمومیة.

286فحةص2001طبعة موفم--ت)1(

)2(6302 -250.
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)1(وتحرر وفق ما یالئم المصلحة المتعاقدة والبنك المحرر لھا 

، قد أضاف صندوق ضمان ما یجب اإلشارة إلیھ ھو أن المرسوم الرئاسي المذكور سابقًا

الصفقات العمومیة كمؤسسة یمكن لھا أن تصدر ھذه الكفاالت، األمر الذي لم یكن موجود 

.)2(في التنظیمات السابقة الخاصة بالصفقات العمومیة 

Paiementال تعد التسبیقات بمثابة تسدید نھائي للمبلغ :طبیعة التسبیقات–ثالثا

Définitif)3(قتطاعھا من المبالغ التي تدفع في شكل دفعات إجع بواسطة بل إنھا تستر

حساب ، وبذلك یمكن القول بأن التسبیقات عبارة الرصید على الحساب أو التسویة على 

عن سلف ، تدفعھا المصلحة المتعاقدة قبل التنفیذ ثم تسترجعھا عن طریق االقتطاعات 

.المذكورة أعاله

ثر یؤدي إلى تخفیف أقات ال یرتب أي وبذلك فإن كل دفع ما یحتمل من تسبی

مسؤولیة المتعامل المتعاقد من حیث التنفیذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد 

.تفق علیھ في الصفقة ألتزاماتھ وفق ما إعلیھا، فیبقى دائما ملزما بتأدیة 

ي شكل ولذلك شرع بإلزامیة رد التسبیقات، فكیف یتم استرجاع المبالغ المدفوعة ف

تسبیقات؟ 

:التسبیقات وكیفیة استعادتھا مبلغ–رابعًا

.سیتم التطرق في البدایة إلى تحدید المبلغ الذي یدفع في شكل تسبیق ثم إلى كیفیة إستعادتھ

I- مبلغ التسبیقات :

%50ال یمكن أن یتعدى مبلغ التسبیقات في أي حال من األحوال كأصل عام قیمة 

ن ــع بیــغ الجامـدى المبلـن أن یتعـة ال یمكـومن جھة ثانی(4)ھذا من جھة من مبلغ الصفقة 

)1(6302-250.
)2(

.
)3(6102 -250.

(4)7002 -250.
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.)1(من مبلغ الصفقة %80التسبیقات والدفع على الحساب 

:وعلى ھذا األساس فإن قیمة التسبیقات تكون مقیدة  بـ

.من مبلغ الصفقة%50≤  مبلغ التسبیقات   -1

و

.من مبلغ الصفقة اإلجمالي%80<مبلغ الدفع على الحساب +التسبیقاتمبلغ-2

II- رد التسبیقات:

قتطاعات من إیتم رد التسبیقات في شكل : كیفیة استعادة التسبیقات-أ

:المبالغ التي تدفع 

Règlement a compteإما كدفع على الحساب -

.Règlement pour soldesأو تسویة على رصید الحساب -

وتختص بھذه المھمة  أي استعادة التسبیقات المصلحة المتعاقدة 

دھا وفق وتیرة تم استعادة التسبیقات وّرت: الوتیرة الزمنیة الستعادتھا-ب

زمنیة تكون محددة مسبقا في العقد وذلك بخصمھا من المبالغ التي یستحقھا حائز 

Le Titulaire(الصفقة  du Marché(تتم التسبیقات "على أنھ 71/02ة إذ تنص الماد

.)2(" حسب وتیرة تحدد تعاقدیا بخصم من المبالغ التي یستحقھا حائز الصفقة

إن ما یمكن مالحظتھ حول صیاغة ھذه المادة أن النص فیھا جاء مبھما حیث أورد 

بتتم "المقصود یفھم بأن أن یمكن فعند قراءة ھذا النص " تتم التسبیقات : " جملة

نھ وفي حقیقة األمر وعند قراءة النص باللغة أیتم دفع التسبیقات، غیر ھو"قاتالتسبی

الفرنسیة تتغیر الداللة الحقیقیة والمقصود من مضمون ھذا النص، فیالحظ بأنھ قد أسقطت 

» Remboursement«من الفقرة الثانیة التي تقابلھا باللغة الفرنسیة كلمة» استعادة«كلمة 

:للغة الفرنسیة ھو األقرب إلى الصواب إذ أنھ حرر كما یليوعلیھ فإن النص با
« Les remboursements des avances sont effectués à un rythme fixé

contractuellement par déduction sur les sommes dues au tiutélaire du marché»

)1(7102 -250

)2(71/202-250.
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قد أسقطت "Remboursement"مة التي تقابلھا بالفرنسیة كل" استعادة"وبالتالي فإن كلمة 

تتم«كاآلتي 71/2سھوًا من النص باللغة العربیة وكان من المفروض أن تحرر المادة 

التسبیقات حسب وتیرة تحدد تعاقدیًا بخصم من المبالغ التي یستحقھا حائز استعادة

.»الصفقة

.أنواع التسبیقــــــات: المطلب الثاني

:)1(إلى نوعین تنقسم التسبیقات حسب الحالة

.Avances forfaitairesتسبیقات جزافیة       -1

Avancesتسبیقات على التمویل -2 sur approvisionnement.

أي أنھ في الحالة العادیة یوجد نوعین من ،عتبار ھذا التقسیم تقسیمًا عادیًاإیمكن 

بالصفقات العمومیة أنواع التسبیقات المذكورة أعاله، لكن عند قراءة التنظیم الخاص

یالحظ إضافة نوع ثالث من أنواع التسبیقات وھي، التسبیقات على الدفع على الحساب

Les avances sur acomptes ، عتبار ھذا النوع تسبیقا استثنائیاإویمكنavance à titre

exceptionnel 2(تسبیق إضافي، فھي تدفع في حاالت استثنائیة فقطأو(.

اإلشارة إلیھ ھو أن ھذا النوع الثالث من أنواع التسبیقات لم یستحدث بموجب ما یجب

، اذ تم التطرق إلیھ في التنظیمات السابقة لھ، في حین لم 250-02المرسوم الرئاسي 

.)CCAG(یتطرق إلیھ دفتر الشروط اإلداریة العامة 

من التسبیقات یمكن وعلى ھذا األساس یمكن  القول بأنھ في الجزائر توجد ثالثة أنواع

:ي تتقسیمھا بحسب الحالة كاآل

ة«.250- 6402)1(
«

)2( (7902 -250

.
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:تسبیقات عادیة-أ

:وھي نوعان

Avanceتسبیق جزافي -1 Forfaitaire

Avanceتسبیق على التموین -2 sur Approvisionnement

وھو):إضافیة(تسبیقات استثنائیة -ب

Avanceالتسبیق على الدفع على الحساب .1 sur acompte.

لنوع األول في الفرع األول ویخصص الفرع الثاني للتسبیقات وبذلك سیتم دراسة ا

.االستثنائیة

تسبیقات عادیة:الفرع األول 

.سیتم التطرق في البدایة إلى دراسة التسبیق الجزافي ثم التسبیق على التموین

:Avance Forfaitaireالتسبیق الجزافي  : أوال 

دف معین وإنما یدفع التسبیق كما ھو واضح من تسمیتھ ال یخصص لموضوع أو ھ

الجزافي بصفة عامة بغیة تسھیل مھمة خزینة صاحب الصفقة، وما یالحظ أنھ ال یوجد أي 

تعریف خاص بالتنسیق الجزافي فلم یتطرق التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة 

وال التنظیمات السابقة لھ إلى إیراد تعریف خاص أو إعطاء مفھوم محدد للتسبیق 

جزافي، في حین تناولت كیفیة دفعھ، ونسبتھ، باإلضافة إلى أحكام مشتركة مع النوع ال

).التسبیق على التموین(الثاني من أنواع التسبیقات 

التسبیق الجزافي دفع إن أھم سؤال یمكن طرحھ في ھذا المنوال ھو ما مدى إلزامیة 

یق الجزافي إلزامي على المصلحة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة؟ بمعنى ھل یعد دفع التسب

المتعاقدة حتى ولو لم یتم النص على ذلك في عقد الصفقة أو دفتر الشروط الملحق بھا، أم 

أن العكس ھو الصحیح؟ وما ھي نسبة التسبیق الجزافي وكیف یمكن أداؤه؟
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I- مدى إلزامیة دفع التسبیق الجزافي:

:في قوانین الصفقات العمومیة- 1

ل استقراء نصوص التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة یمكن القول بأنھ لم من خال

یرد أي نص یجعل أو یضفي الصفة اإللزامیة لدفع التسبیق الجزافي، حتى التنظیمات 

السابقة لصدور ھذا المرسوم الرئاسي لم تشر إلى ھذه النقطة وبذلك یمكن القول ووفقًا 

فیة غیر إلزامي في جمیع أنواع الصفقات العمومیة لھذا التنظیم أن دفع التسبیقات الجزا

.وفقًا للتنظیم الساري المفعول

:الخاص بصفات األشغال) CCAG(في دفتر الشروط اإلداریة العامة -2

لقد تضمن دفتر الشروط اإلداریة العامة نص صریح یقضي بإلزامیة دفع التسبیق 

بقطع یجوز «منھ إذ تنص على 44وھي المادة الجزافي، وأعتبر أداؤه إجباریًا للمقاول

بموجب نص المادة الذي یكون أداؤه إجباریًا للمقاولالتسبیق اإلجماليالنظر على أحوال 

المعدل، أن ینص على 1959ینایر 07المؤرخ في 169-59من المرسوم رقم 09

صفقات التسبیق في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخصوصیة المتعلق ب

دینار جزائري أو بالصفقات المبرمة بالمناقصة المفتوحة أو 200.000یقل مبلغھا عن 

.(1)» صفقات التوصیة أو صفقات العمیل 

المذكورة أعاله یمكن القول بأنھ في 44على ھذا األساس ووفقا لنص المادة 

أحد أنواع ألمر بتعلق اصفقات األشغال یكون دفع التسبیق الجزافي إلزامیًا باستثناء إذا 

: الصفقات التالیة

a( دج200.000إذا تعلق األمر بصفقات یقل مبلغھا عن

b( (2)إذا تعلق األمر بصفقة مبرمة بالمناقصة المفتوحة.

(1)21/11/1964)CCAG ( يصطلح
Avance" "تسمية

Forfaitaire.
(2)2402-250

.
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c( صفقات التوصیة)1(.

d(صفقات العمیل)2(.

فإنھ في إحدى ھذه األنواع ال یكون دفع التسبیق الجزافي إلزامیًا للمقاول، بل یمكن 

.فقط) CCAP(یھ في دفتر الشروط الخصوصیة أن ینص عل

من خالل ما سبق یمكن القول بأن التسبیق الجزافي كقاعدة عامة في صفقات 

الخدمات والتوریدات والدراسات ال یمكن اعتبار  أدائھ إلزامیًا لعدم وجود نص یقر 

ل بحكم ذلك، أما فیما یخص صفقات األشغال فإن أداء ھذا التسبیق یعد إجباریًا للمقاو

. )CCAG(من األمر المتعلق بدفتر الشروط اإلداریة العامة 44مقتضى نص المادة 

II-التسبیق الجزافي مبلغLe montant de l’avance forfaitaire:

المصلحة (لم تترك حریة تحدید نسبة دفع التسبیق الجزافي إلى األطراف المتعاقدة 

ا فرض التنظیم الحالي الخاص بالصفقات ، وإنم)المتعاقدة، والمتعامل، المتعاقد

العمومیة نسبة ھذا التسبیق كحد أقصى، غیر أن ھذا التحدید ال یمكن تطبیقھ في كل 

:الحاالت حیث وردت حاالت استثنائیة یمكن أن تتجاوز فیھا ھذه النسبة 

)1( ،)2(01 :
-.
-)(
-.

.
) (

).(
 :.

:
-.
-.
 :.
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تحدد نسبة دفع التسبیق الجزافي بخمسة عشر بالمائة من :كقاعدة عامة -أ

.)1(وتعد ھذه النسبة كحد أقصى في دفعھ ،%15للصفقة السعر األولي

یمكن ،65وكاستثناء من القاعدة العامة المنصوص علیھا في المادة : كاستثناء- ب

Une(من السعر األولي% 15للمصلحة المتعاقدة أن تقدم تسبیقًا جزافیًا أكبر من 

avance forfaitaire supérieur au taux fixé a l’article لكن إذا توفرت )65

:)2(بعض الشروط وفي حالة خاصة فقط ھي 

رفضھا ّنإذا رأت المصلحة المتعاقدة وأثناء مرحلة التفاوض على صفقة ما أ-1

یرتب ضررًا كبیرًا یمس )Financement(أو التمویل /و)Paiement(لقواعد الدفع 

.)3(بھذه المصلحة 

:ھذا یعني أنھ یتم ذلك عندما یكون

أو التحویل على الصعید الدولي/فض المصلحة المتعاقدة لقواعد الدفع ور.

ال (أن یرتب ھذا الرفض ضررًا أكیدًا ولیس محتمًال یمس بالمصلحة المتعاقدة و

).یمكن تغییر نسبة التسبیق الجزافي عندما یكون ھذا الضرر محتمل

دید أثار ھذا الرفض وأن تكون السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في تح

أثناء مرحلة التفاوض معناه ال یمكن التحدث عن الضرر ) التأكد من الضرر الذي یحدثھ(

.بعد مرحلة التفاوض

:أن تتم الموافقة الصریحة من الوزیر الوصي أو الوالي بحسب الحالة-2

رأت من المبلغ األولي للصفقة، حتى وإن%15فال یمكن منح تسبیق جزافي یفوق نسبة 

المصلحة المتعاقدة أن ھذا الرفض یرتب ضررًا أكیدًا لھا إال بعد الموافقـــة الصریحة 

:ولیست الضمنیة بحسب الحالة من طرف

)1(6502 -250

)2(66/102-250

)3(66/102-250
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إما الوزیر الوصي.

أو  الوالــــي.

ولكن لماذا اقتصرت الموافقة فقط من طرف الوزیر أو الوالي ؟ وما بال السلطات 

.)1(؟ 250-02من المرسوم 07علیھا في المادة المختصة المنصوص

التي یوافق علیھا (وھل یعني ذلك أن ھذه الحالة الخاصة تطبق فقط على صفقات الدولة 

؟)التي یوافق علیھا الوالي(، وصفقات الوالیة )الوزیر المختص

ط منتقتصر الموافقة فقفي حقیقة األمر یمكن القول أنھ إذا تعلق األمر بصفقات الدولة 

.قبل الوالي أو الوزیر اللذان یمثالن الدولة حسب الحالة

ال تمنح ھذه الموافقة إال بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة وفقًا لنص المادة -3

فإنھ ال تمنح ھذه الموافقة إال بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة، ھذا ما یقود إلى 66/2

ختیاریة أم إجباریة ؟إھل ھي التساؤل عن طبیعة ھذه االستشارة ف

یجب اإلشارة إلى أن االستشارة تنبثق عنھا آراء، وتعد سلطة إعطاء الرأي أبسط

السلطات، والرأي عبارة عن مصطلح قانوني یستخدم في جمیع فروع القانون، وینبثق إما 

تكون ختیاریة أو إجباریة بحسب الحالة، ویتم طلبھ من ھیئات مختلفة قد إعن استشارات 

)1(07

:
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.قلــــة-
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-.
-.
-.
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، وال بد من )1(أشخاص أو لجان، أو مجالس أو موظفین مختصین، أو مجلس الدولة 

:التمییز بین ثالث أنواع من اآلراء یمكن أن تبدیھا لجنة الصفقات العمومیة المختصة

 آراء إجباریةAvis obligatoires :ستشارة في حین یعد ھنا یشترط طلب اإل

.رة غیر ملزمستشاالرأي المنبثق عن ھذه اإل

   آراء اختیاریةAvis facultatifs : وتسمى أیضًا باآلراء البسیطة)Avis

simples( ختیاري، وھنا ال یعد الرأي إ، ویكون اللجوء لطلب الرأي في ھذه الحالة

.الصادر عن استشارة لجنة الصفقات المختصة إلزامیًا

 آراء مطابقةAvis conformes :لجنة الصفقات المختصة ھنا تكون استشارة

عتبار الرأي الصادر عنھا، وھذا الرأي عبارة عن رأي إلزامیة، ویجب األخذ بعین اإل

.إلزامي

ولم یحدد التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة نوع االستشارة التي تقدمھا اللجنة 

.لذكرالمختصة، ومھما یكون من أمر فال یمكن أن تخرج عن الحاالت الثالثة السالفة ا

ویجب اإلشارة إلى أن دفع مبلغ التسبیق إلى المتعامل المتعاقد ال یتم إال بعد استیفائھ 

لمجموعة من الشروط، والتي أھمھا تقدیمھ لكفالة رد التسبیقات الجزافیة تضمن رد المبلغ 

.سمي لقیمة التسبیق الجزافياإل

III-كیفیة دفع التسبیق الجزافي:

:ق الجزافي مرة واحدة، كما یمكن أن یدفع في عدة أقساط یمكن أن یدفع مبلغ التسبی

ففي الحالة األولى وبموجب دفتر األعباء الخاصة یمكن النص على دفع التسبیق 

على طلب المتعامل المتعاقد وبناءا على تقدیمھ مسبقًا الجزافي مرة واحدة وذلك بناءًا

.لكفالة رد التسبیقات الجزافیة

)1(Lexique Juridique Dalloz 1999.
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ثانیة فال بد من أن تنص الصفقة على التعاقب الزمني وقیمة كل أما في الحالة ال

تفاق على كیفیة دفع التسبیق مسبقًا ومثال ذلك كأن یتم بما أنھ یجب اإل،)1(قسط مسبقًا 

:)2(دفع التسبیق الجزافي كاآلتي 

     قسط عند تبلیغ الصفقةUne tranche à la notification du marché.

شھرًا  )12(إثنى عشر قسط بعدUne tranche douze mois plustard.

 أقساط (أو بدفع ثالثة أقساط متفرقة ومختلفة مقسمة حسب تواریخ التنفیذ

En trois tranches) سنویة distinctes reparties suivant les délais d’exécution

(tranches annuelles).

Les avances sur approvisionnementن التسبیقات على التموی: ثانیا

یمكن ألصحاب صفقات األشغال والتورید الحصول على التسبیق على التموین، 

إضافة إلى التسبیق الجزافي، بشرط أن یقدموا ما یثبت ویؤكد وجود المواد والمنتجات 

de(الضروریة لتنفیذ الصفقة من عقود أو طلبات  contrats ou de commandes(

.)3(یمكن تسمیتھا أیضًا بالتسبیقات على المواد والمنتوجات و

إن التنظیم الحالي لم یورد أي تعریف خاص بھذا النوع من التسبیقات واكتفى فقط 

.وشروط منحھا من جھة ثانیة) موضوع التسبیق على التموین(بذكر موضوعھا 

peuvent(فإنھ یمكن والتي تطرقت لھذا النوع من التسبیقات 68حسب نص المادة 

obtenir (على التسبیق على التموین باإلضافة إلى التسبیق الجزافي من الحصول

Marchés de travaux(طرف أصحاب صفقات األشغال أو التزوید باللوازم  +

)1(6702 -250.
)2( M.sabri ; K.aoudia ; M.lallem –Guide de gestion des marchés publics-Op cit page 187

.CCAGمن 44)3(
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fournitures ()1( یمكن، «ومن ھنا یمكن القول بأن ھذه المادة استھلت بكلمة

Peuvent «ھوم المخالفة یمكن أن ال یتحصل ھؤالء األشخاص على ما یفسر أنھ وبمف

:ومن جھة ثانیة فإن ھذه الفقرة أوردت حكمان أو أمران، ھذا التسبیق ھذا من جھة

وھو أن التسبیق على التموین یكون في مرحلة ثانیة بعد الحصول : األمر األول 

یمكن تصور وجود فال» ...إضافة إلى التسبیق الجزافي ...«على التسبیق الجزافي 

.تسبیق على التموین دون وجود تسبیق جزافي أوًال

ھو أن األشخاص المعنیین بالحصول على التسبیق الجزافي : األمر الثاني

:محصورین في فئتین فقط ھما

.Marchés de travauxأصحاب صفقات األشغال  -أ

.Marchés de fournituresأصحاب صفقات التورید باللوازم  - ب

ما یفسر بأنھ ال یمكن لصفقات  الخدمات وصفقات الدراسات أن تمول بواسطة دفع 

تسبیق على التموین، كما أنھ ال یمكن تصور وجود أولویة یستخدمھا مثًال المھندس، أو 

.مقدم الخدمات من أجل تأدیة الخدمة موضوع العقد

لمتعامل المتعاقد بحاجة وعلى كل فإن التسبیق على التموین یتم إقراره عندما یكون ا

إلى مواد أو منتوجات ضروریة لتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة العمومیة، وحتى تتأكد 

:المصلحة المتعاقدة من صحة طلب التسبیقات على التموین أقرت عدة شروط وھي

أن یبلغ المتعامل المتعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة باألمر بالخدمة،

ألخیر یلزم حائز الصفقة بتموین الورشة بالموارد والمنتوجات وفور وصول ھذا ا

.الضروریة لتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة

)1(68/102-250.
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 أن یكون المتعامل المتعاقد إما صاحب صفقة أشغال أو صفقة التورید

.باللوازم

أن یقدم أصحاب صفقات األشغال أو اللوازم عقودًا أو طلبات)des contrats ou

des commandes( تؤكد الموارد أو المنتوجات الضروریة لتنفیذ الصفقة)1(.

المصلحة المتعاقدة التزاما مأن یقدم أصحاب الصفقات إذا ما طلبت منھ

)Engagement( صریحًا بإیداع المنتوجات المعنیة بالتسبیق على التموین في الورشة، أو

كون مالئمًا للرزنامة التعاقدیة تحت طائلة في مكان التسلیم المتفق علیھ، وذلك خالل أجل ی

.)2(إرجاع التسبیق على التموین 

لتزام یعد بمثابة ضمانة في ید المصلحة إن ھذا الشرط المتمثل في إلزامیة تقدیم اإل

تفاق القاضي بإلزامیة إیداع المواد حترام صاحب الصفقة لإلإالمتعاقدة، وعند عدم 

الخدمة موضوع الصفقة وجب علیھ عندھا إعادة وإرجاع نجاز والمنتوجات الضروریة إل

.مبلغ التسبیق على التموین

 عدم جواز التصرف أو استعمال المواد والمنتجات التي حظیت بالتسبیق على

من التنظیم الحالي الخاص69/1التموین إال فیما خصصت ألجلھ فطبقًا لنص المادة 

:من العمومیة فإنھ ال یجوز لكلٍّبالصفقات

.المتعاملین المتعاقدین.1

.المتعاملون الثانویون.2

.الثانویونمتلقي الطلبات .3

أن یتصرفوا في التموینات التي حظیت بتسبیقات بالنسبة لألشغال أو اللوازم غیر 

.تلك المنصوص علیھا في الصفقة

لمنع بعدم خصائص اللوازم التي یطبق علیھا ھذا ا69/2في حین حددت المادة 

:جواز التصرف، وھي تلك

)1(68/102-250.
)2(68/202-250.
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.منصوص علیھا في الصفقةاللوازم التي تكون -1

.أن تكون ھذه اللوازم قد أودعت في الورشة أو في مكان التسلیم المتفق علیھ-2

.وأن ھذه اللوازم لم تستعمل في موضوع الصفقة في نھایة تنفیذ الخدمات-3

.ة قد دفعت ثمنھا من قبلوأن تكون المصلحة المتعاقد-4

حیث أن یجب اإلشارة إلى أن المشرع استحدث ھذا الحكم عكس التشریعات التي سبقتھ، 

ضت ، فق434-91رقممن المرسوم التنفیذي 70مضمون ھذه المادة نص علیھ في المادة

، حیث كانت تجیز التصرف في ھذه التموینات بعكس ما جاء علیھ النص الحالي

في أشغال أخرى، أو توریدات غیر تلك المنصوص علیھا في الصفقة، ونفس واستعمالھا

.منھ74في المادة 145-82الحكم یقضي بھ المرسوم رقم 

إن ھذا التغیر في التوجھ یمكن تبریره بأنھ جاء نتیجة لتالعب أصحاب الصفقات، 

ة في الورشة أو حیث أنھم كانوا یودعون المواد والمنتوجات الضروریة لتنفیذ الصفق

المكان المتفق علیھ للتسلیم، لیتحصلوا بذلك على مبالغ التسبیقات على التموین وبعد ذلك 

خر، نتیجة إلبرامھم صفقة أخرى آیتم نقل ھذه المواد والمنتوجات إلى ورشة أو مكان 

لیتحصلوا بذلك على تسبیقات أخرى على التموین، وھكذا دوالیك مما یؤدي إلى خسارة 

.تھز خزائن المصالح المتعاقدة، ھذا ما أدى إلى إعادة صیاغة ھذه المادةفادحة

I- التسبیق على التمویندفع مدى إلزامیة:

ال یوجد نص یقضي بإلزامیة دفع التسبیق على :في قوانین الصفقات العمومیة-1

.التموین، فھي تدفع متى توفرت الشروط المفروضة على صاحب الصفقة

لم یتطرق : الخاص بصفقات األشغالCCAGداریة العامة في دفتر الشروط اإل-2

.إلى التسبیقات على التموین وأحال كیفیة دفعھا إلى قانون الصفقات العمومیة

لذكر االسابقة 68وعلى كل فإن منح التسبیق على التموین یعد ممكنًا بموجب نص المادة 

.لصاحب الصفقةسواء بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو بالنسبةًاولیس ملزم
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II-مبلغ التسبیق على التموینLe montant de l’avance sur

approvisionement:

كحد أقصى من السعر %15فإن مبلغ التسبیق الجزافي ھو 65وفقًا لنص المادة 

بأنھ ال یجوز أن یتعدى المبلغ الجامع بین التسبیق 70للصفقة، وتقضي المادة األولي

ھذا طبعًا في الحاالت العادیة، إذ یمكن أن ،%50على التموین الجزافي والتسبیق

.یسمح بأن تفوق ھذه النسب

: وعلى ھذا األساس یمكن القول أن نسبة التسبیق على التموین تكون

كحد أقصى ال یمكن أن یتجاوز مبلغ التسبیق على التموین نسبة : في الحالة العادیة-أ

مع العلم أن التنظیم الحالي لم ینص على ھذه النسبة للصفقة، ويمن المبلغ األول35%

ھدا إذا علمنا أن مبلغ التسبیق 70والمادة 65إذ یمكن استنتاجھا من نص المادة 

وأن المبلغ اإلجمالي بین التسبیق الجزافي والتسبیق على ، %15الجزافي األقصى ھو 

:فإن %50التموین ال یتعدى

.التسبیق على التموینوھو مبلغ%35%  = 15-% 50

والتي 66قصد بذلك الحالة المنصوص علیھا في المادة یو: في الحاالت االستثنائیة-ب 

ؤدي إلى القول بأن یمما %15تجیز برفع نسبة مبلغ التسبیق الجزافي إلى أكثر من

الخاصة بالتسبیق على التموین ال یتم األخذ بھا كحد أقصى في %35ـالنسبة المقدرة ب

تحدید مبلغ التسبیق الجزافي إذ یمكن أن تكون أقل من ھذه النسبة عندما تكون أمام 

.السالفة الذكر66الحالة المنصوص علیھا في المادة 
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:أحكام مشتركة بین التسبیق الجزافي والتسبیق على التموین- ثالثا

إلى أن المشرع بعد دراسة نوعي التسبیقات الجزافیة، وعلى التموین، یجدر التنویھ

:كاآلتيأورد عدة أحكام مشتركة بینھما، یمكن إیجازھا 

%50أال یتعدى المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیق على التموین ما نسبتھ -1

.من المبلغ اإلجمالي للصفقة

في أي وقت وفي أیة مرحلة یلزم صاحب الصفقة بتقدیمھ كفالة تسبیق بقیمة معادلة -2

:تسمى بحسب الحالةبیق التسلمبلغ 

.caution de restitution d’avance forfaitaireالتسبیق الجزافيرد كفالة -أ

caution de restitution d’avance surكفالة رد التسبیق على التموین أو- ب

approvisionnement.

ي یتم استعادة المبالغ المدفوعة في شكل تسبیقات باقتطاعھا من المبالغ المدفوعة ف-3

من ًابتداءاشكل دفعات على الحساب أو التسویة على رصید الحساب

.الوضعیة األولى للخدمات موضوع الصفقة

.من مبلغ الصفقة%80تنتھي استعادة التسبیقات إذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة -4

Avanceالتسبیق اإلضافي: الفرع الثاني supplémentaire

أو التسبیق على Avance a titre exceptionnel ستثنائي ویسمى أیضًا التسبیق اال

l’avanceالدفع على الحساب sur acompte ویعد أول تنظیم خاص بالصفقات العمومیة

، ثم المرسوم التنفیذيمنھ83في المادة ،145-82المرسوم تطرق لھذا النوع ھو 

.)1(ھذا النوع من أنواع التسبیقاتفلم یشر إلى 90-67، أما األمر 79في المادة 434-91رقم

عبارة عن مبلغ تقوم المصلحة المتعاقدة بدفعھ إلى المتعامل االستثنائيوالتسبیق 

من التنظیم الساري المفعول 79المتعاقد في حاالت استثنائیة وفق شروط حددتھا المادة 

).250-02المرسوم الرئاسي رقم (

تنظي)1(
.
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I-طبیعة التسبیق على الدفع على الحساب:

بدایة و)1(72ذا التسبیق یدفع على الدفع على الحساب المنصوص علیھ في المادة ھ

یجمع شروط منح ھذا التسبیق، یالحظ أن ھذا النوع من أنواع التسبیقوقبل التطرق إلى

.التسبیق والدفع على الحساب:  بین

واع وعلى ھذا األساس یمكن التساؤل عن سبب تصنیف ھذا الدفع كنوع من أن

التسبیقات، ولم یصنف على أساس أنھ عبارة عن دفع على الحساب؟ 

في حقیقة األمر وحسب رأیي ال یمكن أن یصنف ھذا الدفع كأحد أنواع التسبیقات، 

الحظ مفارقة بینھ یحیث أنھ وعند محاولة تطبیق القواعد العامة التي تحكم التسبیقات علیھ 

یدفع في مرحلة ما بعد بدایة تنفیذ التسبیق ھذا وبین خصائص نظام التسبیقات، كون أن

إن مبلغ ھذا التسبیق فالصفقة ولیس قبل الشروع في ذلك ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة 

للدفع على الحساب مما یفترض أن یصنف كحالة )Supplémentaire(یدفع كمبلغ إضافي 

.استثنائیة للدفع على الحساب

نقضاء إة أن تمنح ھذا التسبیق اإلضافي إال في حالة وال یحق للمصلحة المتعاقد

األجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب المقدم من طرف المتعامل المتعاقد، ما 

.یفسر أن مبلغ الدفع على الحساب لم یدفع بعد للمتعامل المتعاقد

II-شروط منح التسبیق على الدفع على الحساب:

اعاة مجموع النصوص التنظیمیة واألحكام المعمول بھا في كل األحوال  ال بد من مر

:یمكن إجمال شروط منح التسبیق على الدفع على الحساب كاآلتي

)1(.
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عند انقضاء أجل تسویة طلب الدفع على الحساب المتفق علیھ في العقد -1°

.الذي تم تقدیمھ من طرف المتعامل المتعاقد

من نسبة الدفع على %70أال یتجاوز مبلغ التسبیق مھما یكن قیمة-2°

.الحساب

تجاوز نسبة التسبیق اإلضافي عند جمعھا مع التسبیقات األخرى تأال -3°

.من المبلغ اإلجمالي للصفقة%80الممنوحة ما نسبتھ  

.یتم تسدیده في أسرع وقت ممكن وبنفس إجراءات الدفع على الحساب-4°

Régime d’acompteنظام الدفع على الحساب : المبحث الثاني 

باإلضافة إلى نظام التسبیق تلجأ اإلدارة بھدف تمویل الصفقات العمومیة إلى نظام 

سیر ینجاز الصفقات العمومیة وتإالدفع على الحساب كوسیلة ثانیة، بغیة اإلسراع في 

.خزینة حائزیھا

وسیتم التطرق من خالل ھذا المبحث إلى دراسة ھذا النظام بواسطة دراسة 

.طلب الثانيمطلب األول ثم التطرق إلى أنواعھ في المالطبیعة القانونیة لھذا النظام في ال

الطبیعة القانونیة للدفع على الحساب: المطلب األول

بیقات الذي تستخدمھ یعد الدفع على الحساب الوسیلة الثانیة إلى جانب نظام التس

اإلدارة لتمویل الصفقة العمومیة، ومن خالل ھذا المطلب سیتم التطرق في البدایة إلى 

.التعریف القانوني للدفع على الحساب ثم یتم دراسة القواعد العامة التي تحكمھ

التعریف القانوني للدفع على الحساب: الفرع األول

حساب أن یدفع المدین جزءًا مما علیھ إلى من الناحیة اللغویة یعني الدفع على ال

، أما من ناحیة االصطالح القانوني فقد تطرق المشروع إلیھ في (1)دائنھ على حساب الثمن

منھ فإن الدفع 62ووفقًا للمادة ،عدة مواد من التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة

.05فحةص––(1)
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تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة كل دفع تقوم بھ المصلحة المتعاقدة مقابل« على الحساب ھو

 «.

بعد یتموما یمكن مالحظتھ من خالل ھذا التعریف أن الدفع على الحساب ال 

االنتھاء من تنفیذ الخدمة كلیًا بل یتم دفعھ بمجرد تنفیذ جزء من الخدمة موضوع الصفقة، 

وبذلك فإنھ ال یمكن الحدیث عن الدفع على الحساب إال بعد مباشرة حائز الصفقة في

250-02رقمتنفیذھا، وال یعد الدفع على الحساب مستحدثًا بموجب المرسوم الرئاسي 

المذكور 90-67رقموإنما أول تنظیم خاص بالصفقات العمومیة تطرق إلیھ ھو األمر 

.هأعال

ویمكن أن تقسم المراحل التي مر بھا تعریف الدفع على الحساب إلى مرحلتین، 

ومرحلة ثانیة 145-82وتنتھي بصدور المرسوم 90-67مرحلة تبدأ من صدور األمر رقم

.250- 02رقموتنتھي بصدور المرسوم الرئاسي 145-82رقمتبدأ من صدور المرسوم 

145-82وتنتھي بصدور المرسوم90-67تمتد من صدور األمر رقم: المرحلة األولى

ن خالل كما سبقت اإلشارة إلیھ في المبحث األول من ھذا الفصل أن المشرع م

لم یورد أي تعریف خاص بنظام التسبیقات، ونفس الشيء ھنا فیما یخص 90-67رقماألمر

90المذكور أعاله بموجب نص المادة 90-67رقمالدفع على الحساب، فقد تطرق إلیھ األمر

، واكتفى باإلشارة من خالل ھذه النصوص إلى مجال وشروط 92والمادة 91والمادة 

أشھر، )03(الصفقات التي تزید مدة تنفیذھا عن ثالثلى أصحاب وكیفیات وآجال دفعھا إ

سواء (ولم یحدد أنواع الصفقات التي توجب القیام بإجراء ھذا الدفع، فكل من حاز صفقة 

أشھر وتتوفر فیھا )03(ثالثتزید مدة إنجازھا عن ) ل، تورید، دراسات، أو خدماتاأشغ

أعاله تخول لحائزھا إمكانیة الحصول على في المواد المذكورة المنصوص علیھاالشروط 

.دفعات على الحساب
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یخلط بین المصطلحات الخاصة بنظام 90- 67أما من الناحیة االصطالحیة فاألمر

الدفع على الحساب والتسبیقات وتقابلھا بین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة وھو األمر الذي 

.لمبحث األول من ھذا الفصلتم ذكره في الفرع األول من المطلب األول من ا

والمتضمن المصادقة على دفتر 1964نوفمبر21المؤرخ في الوزاري أما القرار 

الشروط اإلداریة العامة المطبق على صفقات األشغال المتعلقة بوزارة تجدید البناء 

منھ، وھنا 45واألشغال العمومیة والنقل، فقد تطرق إلى الدفع على الحساب في المادة 

تطرق إلى الدفع على الحساب تحت عنوان )CCAG(حظ بأن دفتر الشروط العمومیة یال

نفسھا الواردة وھي " Acomptes"باللغة العربیة أما التسمیة باللغة الفرنسیة " الدفعات"

المذكور أعاله، ولم یورد دفتر الشروط اإلداریة العامة 250-02في المرسوم الرئاسي 

)CCAG(الدفع على الحساب، غیر أنھ نص على كیفیة أدائھ، أي تعریف خاص بنظام

.والوتیرة التي یتم دفعھا علیھا وكیفیة حسابھ

إلى یومنا ھذا145-82تمتد من صدور المرسوم رقم : المرحلة الثانیة

المتضمن صفقات المتعامل 145-82تبدأ ھذه المرحلة بصدور المرسوم رقم 

یما یتعلق بالتمویل اإلداري للصفقات العمومي، ھو العمومي، وأھم ما یمیز ھذا المرسوم ف

ھو كل دفع «كاآلتي 67/02إیراده تعریفًا خاصًا بالدفع على الحساب بموجب نص المادة 

فیذ موضوع الصفقة جزئیًا ما عدا لتنیقوم بھ المتعامل العمومي ویكون مطابقًا 

.»التسبیقات

دفع على الحساب یكون مطابقًا وما یمكن مالحظتھ من خالل ھذا التعریف ھو أن ال

لتنفیذ موضوع الصفقة جزئیًا، وھنا یمكن التساؤل عن كیفیة تطابق الدفع للتنفیذ الجزئي 

" ماعدا التسبیقات"لموضوع الصفقة؟ ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة أورد ھذا النص جملة 

الخدمة البدء في تنفیذوھنا یمكن القول بأنھ ال أھمیة إلضافتھا، كون أن التسبیق یتم دفعھ قبل 

).145-82أي المرسوم رقم (من ھذا المرسوم67/01موضوع الصفقة وفقًا لنص المادة
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إلى تعریف الدفع على الحساب من 434-91ولقد تطرق المرسوم التنفیذي رقم 

تنفیذ یطابقكل دفع تقوم بھ المصلحة المتعاقدة «منھ على أنھ 63خالل نص المادة 

.)1(»زئیًاموضوع الصفقة ج

بكلمة " المتعامل العمومي"وما یمكن مالحظتھ على ھذا التعریف أنھ استبدل كلمة 

". یطابق"، في حین أبقى كلمة "ماعدا التسبیقات"كما أنھ ألغى جملة " المصلحة المتعاقدة"

وھنا یجدر التذكیر بأن نص ھذه المادة قبل التعدیل كان یتحدث عن التسبیقات التي تكون 

لتنفیذ الخدمة جزئیًا، مما أثار لبسًا حول مفھوم ھذا النص وبالنتیجة أدى إلى مطابقة

.تعدیلھ

عرف الدفع على یالخظ بأنھ، 250-02وبالعودة إلى المرسوم الرئاسي رقم 

كل دفع تقوم بھ المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع «الحساب على أنھ 

»الصفقة

بكلمة " یطابق"خالل ھذا التعریف قد استبدل كلمة وھنا یالحظ بأن المشرع من

تساؤل حول كیفیة التطابق من " یطابق"وھو المصطلح المناسب، لما تثیره كلمة " مقابل"

.ستبدالقیامھ بھذا اإلفیذ والدفع؟ فحسننًا فعل المشرع لبین التن

ق على من خالل ما سبق بیانھ یظھر جلیًا بأن كل التعریفات التي سبق ذكرھا تتف

أن الدفع على الحساب یكون في مقابل تنفیذ الصفقة العمومیة تنفیذًا جزئیًا، كما أنھ یتم من 

یالحظ بأن المشرع قد استخدم عدة معاییر عندما كان بصدد وقبل المصلحة المتعاقدة، 

:إعطاء تعریف للدفع على الحساب مثلما استخدمھا لتعریف التسبیق والتي تتمثل في

)1(6391-43498-87

4341311/03/1983-91ن07/03/1998

ن""
«.
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ماليالمعیار ال.

يزمنالمعیار ال.

المعیار المادي.

 المعیار الماليCritère Financier.

ویقصد بالمعیار المالي، المقابل المالي الذي یتم دفعھ إلى حائز الصفقة، فھنا ال 

أن یقع الدفع من طرف المصلحة المتعاقدة إال على مبلغ من المال، یمثل بر تصّوالیمكن 

، غیر ةحصرایھ في الصفقة، ولم یحدد المشرع قیمة ھذا المبلغ جزءًا من السعر المتفق عل

أنھ فیما یخص الدفع على الحساب على التموین الخاص بصفقات األشغال ال یمكن أن 

من مبلغ التموین بالمنتوجات والتي لم تكن محل دفع عن طریق %80یتجاوز عتبة 

الدفع على الحساب ما یقابل التسبیقات على التموین، وعمومًا ال یمكن أن یتجاوز مبلغ

.تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة جزئیًا من طرف حائز الصفقة

زمنمعیار الCritère du Temps:

ال یحق للمتعامل المتعاقد االستفادة من الدفع على الحساب إال بعد مباشرتھ لتنفیذ 

ال یشترط أن الخدمات موضوع الصفقة العمومیة أي بعد تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة، و

.یكون ھذا التنفیذ كلیًا للخدمة وإنما یكفي أن یقع على جزء منھا

المعیار المادي:Critère Matérielle:

62/2وھو ما یمثل مقابل الثمن المدفوع إلى المتعامل المتعاقد، ووفقًا لنص المادة 

خدمة موضوع المذكورة أعاله فإن الدفع على الحساب یكون في مقابل تنفیذ جزء من ال

الصفقة وھنا یمكن القول بأنھ ال یمكن الحدیث عن الدفع على الحساب قبل البدء في تنفیذ 

.الخدمة، أو بعد التنفیذ الكامل والمطابق والوفي للخدمة موضوع الصفقة

قاعدة الدفع بعد 62/02وعلیھ یمكن القول بأن المشرع خالف بموجب نص المادة 

الدفع مقابل خدمة في طور " على الحساب یخضع لمبدأ تأدیة الخدمة، وجعل الدفع 

".Versement pour un service en cour d’exécution" " نجازاإل
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القواعد التي تحكم نظام الدفع على الحساب: الفرع الثاني

من عدة نصوص من شفتسیخضع الدفع على الحساب لعدة قواعد یمكن أن ت

:ة الساري المفعول، وعلى العموم یمكن إجمالھا كاآلتيالتنظیم الخاص بالصفقات العمومی

.ومدى إلزامیتھ) مجال الدفع على الحساب(محل الدفع على الحساب -أوًال

.كیفیة صرف الدفع على الحساب وآجالھ-ثانیًا

أنواع الصفقات التي یمكن تمویلھا بطریق الدفع على الحساب: أوًال

یمكن أن «المذكور أعاله فإنھ 250-02رقم م من المرسو72/01وفقًا لنص المادة 

یقدم الدفع على الحساب لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات، إذا أثبت القیام بعملیات 

صراحة ، من خالل ھذا النص یتضح بأن المشرع قد نّص»جوھریة في تنفیذ ھذه الصفقة

في نوعین فقط بحصر الصفقات التي تمكن تمویلھا إداریًا بواسطة الدفع على الحساب

:ھما

.صفقات إنجاز األشغال-1

.صفقات تقدیم الخدمات-2

یبرروا اواشترط على حائزي ھذه الصفقات أن یقدموا اإلثباتات التي بواسطتھ

كتقدیمھم كشوفًا أو فواتیر، أو (قیامھم بعملیات جوھریة في تنفیذ الخدمات المتعاقد علیھا 

تنص على أنھ 250-02رقم رسوم الرئاسي من الم73، غیر أن المادة )محاضر أو جداول

یكون الدفع على الحساب شھریًا غیر أنھ یمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتالءم «

:مع طبیعة الخدمات، ویتوقف ھذا الدفع على تقدیم إحدى الوثائق التالیة

محاضر أو كشوف حضوریة خاصة باألشغال المنجزة ومصاریفھ.

م موافق علیھ من المصلحة المتعاقدةجدول تفصیلي للواز.

جتماعیة، جدول األجور المطابق للتنظیم المعمول بھ أو جدول التكالیف اإل

.»مؤشر علیھ من صندوق الضمان االجتماعي المختص 
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یمكن القول بأن المشرع قد أشار إلى أنھ 02من خالل ھذا النص وبالضبط الفقرة 

علیھ من طرف المصلحة ًافقة جدوًال تفصیلیًا للوازم موافقال یتم الدفع إال بتقدیم حائز الص

:المتعاقدة، ما یفھم منھ ضمنیًا أنھ

 التورید باللوازم(یمكن أن یقدم الدفع على الحساب إلى حائز صفقة تورید (

المشار إلیھا أعاله والتي حصرت إمكانیة تقدیم 72/01وھو ما یناقض مضمون المادة 

.نوعین فقط من الصفقاتالدفع على الحساب في

وفي ھذه الحالة یمكن القول بأنھ وفقًا للتنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة 

:یمكن أن یقدم الدفع على الحساب إلى حائز أحد الصفقات التالیة

 72/01وفقًا لنص المادة:

صفقات األشغال.

صفقات تقدیم الخدمات.

 المذكورة أعاله73وفقًا للمفھوم الضمني لنص المادة:

 قتناء اللوازمإصفقات.

 73في نص المادة " اللوازم"أما إذا كان المشرع یقصد من خالل كلمة

نجاز األشغال، فإنھ وفي ھذه الحالة البد إالمذكورة أعاله، التموینات بالمنتوجات الخاصة ب

ھذه الحالة فإن نص من إعادة صیاغة ھذه المادة واستبدال كلمة اللوازم بما یناسبھا، وفي 

ھو الذي یحدد أنواع الصفقات التي یمكن أن یتحصل فیھا حائزھا على الدفع 72المادة 

.على الحساب

.وال یكون الدفع على الحساب إلزامیًا إال إذا نص علیھ في الصفقة

الملغى بموجب المرسوم 434-91وتجدر اإلشارة إلى أن المرسوم التنفیذي رقم 

منھ 73/01تطرق لمجال تقدیم الدفع على الحساب في نص المادة 250-02رقم الرئاسي 

73/01حیث أن المادة ،02/250من المرسوم الرئاسي رقم 72/01نص المادة تقابلالتيو

یمكن تقدیم الدفع على الحساب لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات، إذا «: تقضي بأنھ

ال والتوریدات أو الخدمات  المحددة في أثبت القیام بعملیات جوھریة في تنفیذ األشغ

.»الصفقة
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ما یالحظ على ھذا النص أنھ من جھة یشیر إلى أن الصفقات التي یمكن أن یستفید 

نجاز األشغال، إحائزھا من الدفع على الحساب محصورة في نوعین فقط ھي صفقات 

ملیات الجوھریة على أن إثبات القیام بالعتتحدثوصفقات تقدیم الخدمات، ومن جھة ثانیة 

، األمر الذي كان یشیب النص »، أو الخدماتوالتوریداتتنفیذ األشغال «: یتعلق بـ

، یفھم من خاللھا بأنھ یمكن أن یتم تمویل صفقات "التوریدات"بالغموض حیث أن كلمة 

.التزوید باللوازم عن طریق الدفع على الحساب

نسق صرف الدفعات على الحساب وآجالھ: ثانیًا

تم التطرق إلى النسق الذي یتم من خاللھ صرف الدفعات على الحساب واآلجال سی

حترام ھذه اآلجال بالنسبة إلى المصلحة المتعاقدة إالقانونیة للقیام بذلك، وآثار عدم 

.والمتعامل المتعاقد معھا

I-نسق صرف الدفعات على الحساب:

الخاصة جراءاتیقصد بنسق صرف الدفعات على الحساب الوتیرة الزمنیة واإل

.بالدفع على الحساب

الوتیرة الزمنیة لصرف الدفعات على الحساب:

حترام مواعید إلقد تناول المشرع كیفیات القیام بالدفع على الحساب وآثار عدم 

یتم دفعھ ، ویتم الدفع على الحساب شھریًا كما یمكن أن78والمادة ، 77الدفع في المادة 

ویجب أن یتم النص على ،)1(ع طبیعة الخدمات موضوع العقدخالل فترة أطول تتالءم م

التي تعطي الحق في الدفع، )2(اآلجال المخولة للمصلحة المتعاقدة للقیام بعملیات اإلثبات

عتبارًا من تقدیم حائز الصفقة طلبًا بذلك مدعمًا بالمبررات إویبدأ سریان اآلجال 

)1(7302 -250.
)2(1590-21151990

16

.
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بعملیات اإلثبات ھو عملیات المعاینة التي في حقیقة األمر أن المقصود ھنا،)1(الضروریة

تقوم بھا المصلحة المتعاقدة بإجرائھا بغیة التأكد من مدى قیام المتعامل المتعاقد معھا بتنفیذ 

.الخدمات المتفق علیھ والتي تعطي الحق في الدفع على الحساب

قات طبقًا یجب التذكیر أن عملیات تنفیذ المیزانیة والعملیات المالیة من حیث النف

المتعلق بالمحاسبة العمومیة یتم عن طریق عدة إجراءات یمكن ذكرھا 21-90للقانون رقم 

:)2(كاآلتي

إجراء االلتزامEngagement:3(ھو ذلك اإلجراء الذي یتم بموجبھ إثبات نشوء الدین(.

 التصفیةLiquidation:التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق الحسابیة تسمح

.)4(دید المبلغ للنفقات العمومیةوتح

األمر بالصرف أو تحریر الحوالةndatementaou le mL’ordonnancement:

.)5(ھو اإلجراء الذي یأمر بموجبھ دفع النفقات العمومیة

 الدفـعPaiement:وھي )6(یعد اإلجراء الذي یتم بموجبھ إبراء الدین العمومي ،

للمراحل اإلداریة السالفة الذكر وھي مرحلة یراقب بموجبھا المرحلة المحاسبیة الموالیة 

المحاسب العمومي المختص المراحل السابقة وھي اإللتزام بالنفقة والتصفیة واألمر 

:)7(بالصرف فیعمل على التأكد ومراقبة عدة عناصر

.التأكد من توفر اإلعتمادات المطلوبة-

.سالمة إدراج النفقة في الفصل المعني بھ-

.كد من إنجاز العمل المطلوب المقصود بالدفعالتأ-

)1(7602 -250.
)2(1590-21151990،35

15/08/1990.
)3(1990 -21.
)4(2090-21.
)5(2190-21.
)6(2290 -21.
)7(–-

.49صفحة 2002-2003
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بعد مراقبة ھذه العناصر یقوم المحاسب العمومي بتحریر حوالة الدفع فیصب مبلغ 

الحساب البریدي أو الحساب البنكي أو عن طریق حوالة بریدیة عادیة يالنفقة ف

.لفائد الشخص المستحق لمبلغ النفقة

سابكیفیة وإجراءات صرف الدفع على الح:

كیفیة وإجراءات القیام بالدفع على 250-02لم یحدد المرسوم الرئاسي رقم 

یالحظ أنھ)CCAG(الحساب، في حین وعند الرجوع إلى دفتر الشروط اإلداریة العامة 

45/01تناول نسق تأدیة الدفع على الحساب الخاص بصفقات األشغال ووفقًا لنص المادة 

لحساب على نفس النسق المحدد لتھیئة الحسابات التفصیلیة منھ یتم نسق تأدیة الدفع على ا

وھذا ما یدفع إلى التطرق إلى كیفیة إعداد ھذه Décomptes provisoiresالمؤقتة 

.الحسابات التفصیلیة المؤقتة

Décompte  provisoirالحساب التفصیلي المؤقت 

التموینات ویتم شھریًا إعداد حساب تفصیلي مؤقت خاص باألشغال المنفذة 

ویكون بمثابة محضر موضوع من قبل المصلحة المتعاقدة، ویتخذ كأساس للقیام ،المنجزة

:بالدفع على الحساب إلى المقاول، بناءا على

.Les attachementsاللوائح -

Les situations des travauxأو وضعیات األشغال المقبولة من طرف اإلدارة -

admis par l’administration

 باألشغال اللوائح الخاصة Les attachements des travaux:

تعتبر الالئحة تلك الوثیقة التي یعتمد علیھا كأساس إلعداد الحسابات التفصیلیة، 

على المعاینات الجاریة في الورشة وتبعًا للعناصر الخاصة ویتم تحریر اللوائح بناءًا

أساس الحسابات الجاریة ، وعلى)1(نجزةالتموینات الموبنوعیة ومقدار األشغال المنفذة 

)1(06/02.
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لھذه العناصر التي یتم بموجبھا تحدید الكمیات الالزمة مباشرة إلعداد صافي 

:)2(، وتشمل ھذه اللوائح فیما یخص كل مادة على)1(الحسابات

.أرقام التسلسل-

.أو جدول أسعار الوحدات والنفقات الجزئیة-

ل من قبل العون المكلف باإلشراف ویتم إعداد اللوائح تبعًا لتقدم األشغا

علیھا،بحضور ممثلھ المقبول وبمواجھتھ، وفي حالة عدم استجابة المقاول إلى الدعوة 

.)3(بحضورهمتنظوعدم تمثیلھ تنظم اللوائح بغیابھ تعتبر كأنھا 

ویتم عرض ھذه اللوائح على المقاول للموافقة علیھا ولھ أن یأخذ نسخة منھا من 

وإذا رفض المقاول التوقیع على اللوائح أو )4(ن أو المھندس المعماريمكاتب المھندسی

وقعھا بشرط التحفظ یحرر محضر بالواقعة والظروف التي وافقتھا ثم یرفق المحضر 

، یمنح أجل )عند رفض التوقیع أو التحفظ(بالوثائق غیر الموقعة، ویمنح في ھذه الحالة 

وعند انقضاء ھذا )5(علیھ لیبین كتابیًا مالحظاتھأیام ابتدءًا من تاریخ عرضھا )10(عشرة 

،)6(األجل تعتبر تلك اللوائح مقبولة منھ كما لو كانت قد وقعت من قبلھ دون أي تحفظ

:وعلى كل فإن موافقة المقاول على اللوائح تتعلق بـ

.Les quantitésالمقادیر من جھة -

.Les prixواألسعار من جھة أخرى -

یلزم المقاول تبیان تحفظاتھ كتابًة على )Quantités(قة على المقادیر وعندما تقتصر المواف

.)7(أیام ابتداًءا من تاریخ عرض اللوائح)10(األسعار ضمن أجل العشرة 

)1(39-/01)CCAG (.
)2(39-/02)CCAG (.
.) CCAG(امة 03/-39)3(
)4(39 -/04)CCAG (.
)5(39 -/06)CCAG (.
)6(39-/07)CCAG (.
)7(39-/09)CCAG (.
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 وضعیات األشغالLes situations des travaux:

وضعیة األشغال ھي الوثیقة النھائیة التي یعتمد على أساسھا تحریر تفصیل 

:)1(وتشمل الوضعیة ثالثة أجزاءالحسابات،

 جملة األشغال المنجزة حتى نھایة الشھر السابقLes travaux réalisés,

cumulés a la fin du mois précédent

 األشغال الخاصة بالشھر المعنيLes travaux du mois considéré.

 جملة األشغال المنجزة إلى غایة نھایة الشھر المعنيLes travaux cumulés à

la fin du moi considéré.

یتم إعداد وضعیة األشغال دوریًا بحسب التقدم في إنجاز األشغال، وعلى نسق 

یحدد مسبقًا في العقد، وإذا تعلق األمر باألشغال المنفذة بمقتضى تطبیقات البناء تمثل 

.)2(الوثیقة التي ترفق مع تفصیل الحسابات المؤقتة

:)3(أقسام)04(ألشغال على أربعة وتحتوي وضعیة ا

 قسم خاص بالمقاولةune partie enterpriseوالذي یتم تحدید من خاللھ

.المبلغ اإلجمالي لألشغال وللتسبیقات. 

.مبلغ األشغال المنجزة والتسبیقات المدفوعة بالتحدید. 

.المعنیةمبلغ الوضعیة الصافي، والتسبیقات التي تمت استعادتھا خالل الفترة . 

.اقتطاع الضمان الخاص بالشھر، وكذا المبلغ الحقیقي الذي سیدفع. 

.الموافقة المطابقة لألشغال المنجزة ووضعیتھا من قبل المصلحة المتعاقدة. 

 قسم خاص بصاحب المشروعUne partie maître d’ouvrage وذلك من أجل

.خدمات المنفذةحذف أو حسم ما یحتمل من تأخیرا، وكذا التأشیر على ال

 قسم خاص بالجھة الدافعةUne partie d’organe payeur
)1( M-sabri, K aouadi, M-Lallem -Guide de gestion des marchés publique– édition Sahel 2000

page 189.
)2( :0212/05/1986

.
)3(06/01.
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وذلك من أجل التأكید على المبلغ الحقیقي المدفوع وكذا التوطین البنكي للمستفید 

.من التسویة

 قسم مخصص للرفضUne partie rejet

.یحتوي على أسباب الرفض وتوقیع الجھة الرافضة

دخال التموینات في تفصیل الحساب، إال إذا كانت ملكیتھا وعلى كل فإنھ ال یجوز إ

من قبلھ، ویحق لھذا األخیر اإلطالع على تفصیل اًًالتامة عائدة للمقاول ومدفوعة فعلی

.الحسابات المؤقتة لدى مكتب المھندس المعماري

II-آجال صرف الدفعات على الحساب وآثار عدم احترمھا:

المواعید واآلجال القانونیة التي تلزم 250-02لقد نظم المرسوم الرئاسي رقم 

المصلحة المتعاقدة خاللھا بصرف الدفعات على الحساب ورتب على عدم 

. إحترامھا عدة أثار

:آجال صرف الدفع على الحساب-1

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب في أجل ال 

أو الفاتورة )La situation(من یوم استالم الكشف یتجاوز ثالثین یومًا، یبدأ حسابھا 

)Facture(كقاعدة عامة)یتعین على المصلحة المتعاقدة «:على أنھ 77/01تنص المادة ، )1

الدفعات على الحساب أو التسویة النھائیة، في أجل ال یمكن أن یتجاوز بصرفأن تقوم 

.»...تورة یومًا إبتداءًا من استالم الكشف أو الفا)30(ثالثین 

والتي یقصد بھا ھنا " بصرف"ما یالحظ على ھذه الفقرة أنھا قد أوردت كلمة 

والة وھو الذي یقابلھ باللغة الفرنسیة مصطلح حاألمر بالصرف أو تحریر ال

"l’ordonnancement ou le mandatement" ویعد األمر بالصرف ھنا اإلجراء الذي

)1(77/0102-250.
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21-90من القانون رقم 22مة وفقًا لمقتضى نص المادة یتم بموجبھ األمر بدفع النفقات العا

.1990أوت 15المتعلق بالمحاسبة العمومیة والمؤرخ في 

الدفع صرف قد جعل آجال 77/01ویجب التذكیر ھنا أن المشرع وفقًا لنص المادة 

–یومًا )30(أي ثالثین –على الحساب نفسھا آجال التسویة النھائیة على رصید الحساب 

دأ أیضًا من تاریخ تقدیم الكشف أو الفاتورة، في حین فیما یتعلق بالتسویة على رصید تب

الحساب أقر استثناءا من ھذه القاعدة، من خالل نصھ على إمكانیة تحدید أجل أطول 

قرار من الوزیر عن طریقلصرفھا إذا ما تعلق بأنواع خاصة من الصفقات العمومیة 

یتجاوز ھذا األجل شھرین، وعلى كل فإن ھذا االستثناء المكلف بالمالیة، وال یمكن أن

.یخص التسویة النھائیة للصفقة ولیس الدفع على الحساب

تعلم المصلحة المتعاقدة كتابیًا المتعامل المتعاقد «على أنھ 77/04وتنص المادة 

»أما ما یقابل ھذه الفقرة باللغة الفرنسیة فقد ورد كاآلتي » ...بتاریخ الدفع  La date de

mandatement est portée, le jour de l’emission du mandat et parécrit, a la.

connaissance du cocontractant par le service contractant».

الدفع في حین "ما یالحظ ھنا أن النص باللغة العربیة یتحدث عن اإلعالم بتاریخ 

بكلمة " الدفع"الصرف، وبذلك أقترح أن تستبد كلمة أن المقصود ھنا ھو تاریخ األمر ب

مھما یكن من أمر فإن أجل صرف الدفعات یجب أن یذكر في و" األمر بالصرف"

األمر الصفقة، وعلى المصلحة المتعاقدة أن تعلم المتعامل المتعاقد معھا كتابیًا بتاریخ 

.)1(، یوم إصدارھا للحوالةبالصرف

)1(77/0402-250.
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الدفع على الحساب من طرف المصلحة المتعاقدة، وال یمكن توقیف أجل صرف

إال مرة واحدة بواسطة رسالة موصى علیھا مع اإلشعار باالستالم إلى المتعامل المتعاقد، 

.)1()یوم30(أجل الشھر انقضاءخالل أجل ثمانیة أیام على األقل قبل 

:اقد بـوبواسطة ھذه الرسالة تقوم المصلحة المتعاقدة بإطالع المتعامل المتع

 صرف الدفع على الحساب، بواسطة إطالعھ على األسباب لتبریر رفضھا

.المنسوبة إلیھ

وتبین على الخصوص الوثائق التي یجب استكمالھا أو تقدیمھا من طرفھ.

 صرف األمر بویجب أن توضح ھذه الرسالة بأنھا تھدف إلى توقف أجل

ة رسالة موصى علیھا مع الدفعات إلى غایة تقدیم المتعامل المتعاقد، بواسط

رسلة، لجمیع التبریرات التي طلبتإشعار باالستالم یتضمن جدول الوثائق الم

.منھ

وال یمكن أن یفوق األجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لقیامھا بصرف المبالغ الخاصة 

من تاریخ توقیف أجل الشھر المذكور أعاله بأي حال من ًابالدفع على الحساب ابتداء

.)2(یومًا)15(حوال خمسة عشر األ

صرف الدفعات على األمر ب، یتم بوفي حالة عدم االتفاق على مبلغ الدفع على الحسا

أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من قبل المصلحة المتعاقدة، وإذا تبین في األخیر أن ھذه 

مستحقة في النھایة المبالغ المدفوعة والمقبولة من قبل المصلحة المتعاقدة أقل من المبالغ ال

التأخیر تحسب على أساس الفرق على للمتعامل المتعاقد، یحق لھذا األخیر استالم فوائد 

.)3(المسجل

)1(77/0802-250.
)2((3)77/0902-250.
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:آثار عدم صرف الدفعات على الحساب في المواعید القانونیة-2

في أجل الشھر)1(في حالة عدم قیام المصلحة المتعاقدة بصرف الدفعات على الحساب

Des intérêts" "فوائد التأخیر"في استالم الحق للمتعامل المتعاقد المذكور سابقًا،

moratoires " ،یتم حسابھا على أساس نسبة الفائدة المطبقة على القروض قصیرة المدى

مدرجًا )15(ابتداًء من الیوم الذي یلي تاریخ نھایة ھذا األجل حتى الیوم الخامس عشر 

.)2(سابالذي یلي تاریخ صرف الدفعات على الح

:)3(ویتم حساب فوائد التأخیر وفقًا للصیغة التالیة

عمنف 
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: حیث یمثل 

.قیمة فوائد تأخیر الدفعات: ف

.نسبة الفوائد للقروض البنكیة قصیرة األجل: ن

.مبلغ الوضعیة، أو الفاتورة: م

.عدد أیام التأخیر: ع

التأخیر إلى حین تمكین المتعامل المتعاقد من ویمكن أن یتم القیام بتسدید الفوائد على 

:)4(المبالغ التي یستحقھا في الحالة التي یكون فیھا

)1(77/0502 -250»
«»Le défaut de

mandatement«)
" ""  ("

"Le défaut de mandatement des acomptes ".
" "" ""."

)2(77/0502-250.
)3( Note N°67 MDT/DGD/DRIS du 28/07/1993 et télex N°319 du 01/08/93, M-sabri ; K-

aoudia ; M-lallem – op cit page 202.
)4(77/0602-250.
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یومًا المحددة )15(عند صرف الدفوعات على الحساب بعد أجل خمسة عشر* 

.)1(أعاله

.ولم یتم صرف فوائد التأخیر في نفس الوقت مع صرف الحساب* 

.)2(قد بتاریخ صرف الدفعات على الحسابالم المتعامل المتعاعولم یتم إ* 

ویترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخیر أو جزًءا منھا عند صرف الدفعات 

.)3(شھر تأخیرعن كل من ھذه الفوائد %2زیادة بنسبة 

، وتحسب )4(والتأخیر الذي تحسب على أساسھ یقدر بشھر كامل محسوب یوم بیوم

.ملكل فترة تقل عن شھر، كشھر كا

كما یمكن أن یتم إعادة التنازل عن الفوائد على التأخیر لحساب صندوق ضمان 

، ویكون )5(الصفقات العمومیة عندما یطلب من ھذا الصندوق رصد الدین المتولد والمعاین

ھذا عادة بھدف تمویل الصفقة العمومیة تمویًال بنكیًا عن طریق تعبئة الدیون األمر الذي 

.في الفصل الثاني من ھذا البحثسیتم التطرق إلیھ 

فإنھ یتم )6(ولما كان الدفع على الحساب ال یعد تسدیدًا نھائیًا للمبلغ المتعلق بالصفقة

.)7(ھ بواسطة التسویة على رصید الحسابعادتاست

أنواع الدفع على الحساب: المطلب الثاني

ذ الصفقة سبق القول بأن الدفع على الحساب یتم أثناء أو خالل مرحلة تنفی

ویتوقف الدفع على الحساب بقیام المتعامل المتعاقد تنفیذه لجزء من موضوع ،العمومیة

الصفقة متفقًا علیھ مسبقًا، وتمثل ھذه الخدمة المنفذة من طرف المتعامل المتعاقد في تنفیذ 

)1(Mandatement.
)2(Mandatement.
)3(77/0702-250.
)4(77/0802-250.
)5(77/1002-250.
)6(61/0302-250.
)7(74/0302-250.
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األشغال أو اللوازم، تقدیم تموینات أو تقدیم خدمات، أو أعباء عامة وأجور العمال، ھذه 

األنواع من الخدمات بحسب الحالة ھي التي تكون موضوعًا للدفع على الحساب، وبذلك 

:یتم تقسیم أنواع الدفع على الحساب بحسب نوع الخدمة موضوع الدفع إلى

.الدفع على الحساب على األشغال والخدمات والتوریدات-1

.الدفع على الحساب على األجور واألعباء العامة-2

الدفع على الحساب على األشغال واللوازم: الفرع األول 

یمكن أن یستفید حائز الصفقة من الدفع على الحساب من جراء قیامھ بتنفیذ جزء 

من موضوع الصفقة المتفق علیھ مسبقًا وذلك بتقدیمھ المبررات الضروریة، وتختلف 

.باختالف طبیعة الخدمة المنفذة

بالنسبة لصفقات األشغال: أوًال

فإنھ یمكن لحائز صفقة، 250-02رقم من المرسوم الرئاسي 72مادة طبقًا لل

األشغال أن یستفید من الدفع على الحساب، إذا أثبت قیامھ بعملیات جوھریة في تنفیذ ھذه 

من نفس المرسوم فإن ھذا الدفع یتوقف على تقدیم المتعامل 73/01وفقًا للمادة والصفقة 

شغال محاضر أو كشوف حضوریة خاصة بالخدمات المتعاقد إذا تعلق األمر بإنجاز األ

.المنجزة ومصاریفھا كقاعدة عامة

الدفع على الحساب «یستفید أیضًا أصحاب صفقات األشغال من أنغیر أنھ یمكن 

:)1(المسلمة في الورشة بشرط» على التموین بالمنتوجات

أال تكون محل دفع عن طریق التسبیقات على التموین.

ھذا الدفع على الحساب على التموین ما نسبتھ ثمانین في المائة أال یتجاوز

من مبلغھا المحسوب بتطبیق أسعار وحدات التموین المعدة خصیصًا للصفقة %)80(

.المقصودة على أساس الكمیات المعاینة

)1(72/0202-250.
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 ال یمكن أن یستفید المتعامل المتعاقد بأي حال من األحوال من ھذا النوع من

.)1(الحساب إال فیما یخص التموینات المقتناة في الجزائرأنواع الدفع على

بأنھ یوجد 250-02رقم من المرسوم الرئاسي 72/02ویالحظ من خالل نص المادة 

تناقض في تطابق المصطلحات وتطابقھا باللغة العربیة واللغة الفرنسیة فالنص باللغة 

تسبیقات على یستفیدوا من غیر انھ یجوز لحائزي صفقة أشغال أن«العربیة أورد جملة 

بدل كلمة تسبیقات » على التموینالدفع على الحساب«، واألصل أن ترد جملة »...التموین

.»des acomptes sur approvisionnement«على التموین والتي تقابلھا باللغة الفرنسیة 

موینات كما أنھ ال یجوز للمتعامل المتعاقد أو المتعامل الثانوي أن یتصرفا في الت

التي حضیت بالدفع على الحساب بالنسبة لألشغال أو اللوازم غیر تلك المنصوص علیھا 

في الصفقة، والمقصود بھذه اللوازم تلك التي تم إیداعھا في الورشة أو في مكان التسلیم 

في موضوع الصفقة في نھایة تستعملالمتفق علیھ، والمنصوص علیھا في الصفقة، إذا لم 

.)2(ت رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنھاتنفیذ الخدما

بالنسبة للوازم: ثانیًا

حتى یتحصل المتعامل المتعاقد على الدفع على الحساب على اللوازم التي تم 

إقتناؤھا یلزم بتقدیمھ، جدوًال تفصیلیًا للوازم موافقًا علیھ من قبل المصلحة المتعاقدة، وفقًا 

لدفع على الحساب على قیمة اللوازم المقتناة وعلى قیمة ، ویدفع مبلغ ا73/02لنص المادة 

).كالنقل مثًال(المصاریف التي أنفقھا علیھا 

الدفع على الحساب على األجور والتكالیف االجتماعیة: الفرع الثاني

یحق لحائز الصفقة العمومیة أن یستفید من الدفع على الحساب من أجل تغطیة 

دمین الذین أعتمد علیھم من أجل تنفیذ وإنجاز المشروع وذلك المبالغ المستحقة إلى المستخ

)1(72/0302-250.
)2(6902-250.
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وفقًا لقانون العمل، ومن أجل ھذا یلزم المتعامل المتعاقد بتقدیمھ جدول األجور أو جدول 

التكالیف االجتماعیة ویجب أن یتم التأشیر على ھذا األخیر من قبل صندوق الضمان 

المطابق األجورجدول «بقولھا 73/03االجتماعي المختص، وذلك وفقًا لنص المادة 

للتنظیم المعمول بھ أو جدول التكالیف االجتماعیة مؤشر علیھ من صندوق الضمان 

.».االجتماعي المختص

المصادق علیھ بموجب القرار )CCAG(ووفقًا لدفتر الشروط اإلداریة العامة 

ونظام العمل والنظام یلزم المقاول بتطبیق التشریع 21/11/1964الصادر بتاریخ الوزاري 

االجتماعي الخاص بمستخدمي المقاولة ودفع أجور العمال، إذ یقع على عاتق المقاول تمام 

العبء المتعلق بتطبیق التشریعات الخاصة بالعمل على موظفي المقاولة، والسیما ما 

یخص منھا األنظمة الصحیة وضمان العمال، ویلزم أیضًا بتطبیق التشریع والنظام 

.)1(اعي المعمول بھاالجتم

ویتم اإلعالن عن جدول األسعار العادیة والمتعامل بھا لألجور بمساعي ونفقات 

.المقاول في الورشات والمعامل التي تنفذ فیھا األشغال

األنظمة الجاري بھا العمل والخاصة في لتزامات المنصوص علیھا إلاوفضًال عن 

ل المستندات الضروریة إلى مھندس الدائرة بمفتشیة العمل، یتعین على المقاول إرسال ك

أو المھندس المعماري ویطلب ھذا األخیر للتحقق عما إذا كان األجر المدرج مقداره في 

، وإذا ما تبین لإلدارة بأنھ یوجد فرق بین األجور الحقیقیة واألجور )2(ذلك الجدول

قتطاعات الجاریة المصرح بھا تقوم بتعویضھا للعمال الذین أصابھم حیف وذلك من اال

.)3(على المبالغ التي یستحقھا المقاول، وإن تعذر ذلك فمن مبلغ الضمان

)1(17/01

)2(17/05

)3(17/06
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وفیما یخص الضمان االجتماعي للعمال، فإن المقاول یلزم بنقل كل عامل مریض 

أو مجروح سواًءا إلى مؤسسات المعالجة األقرب، أو إلى محل اإلقامة بحسب خطورة 

دفتر الشروط الخصوصیة على اسم منظمة اإلسعاف ، كما یجب أن ینص في )1(الحالة

التابعة للورشة، والتي تستوجب بالنظر ألھمیتھا ووضعھا وطبیعة األشغال فیھا ضرورة 

.)2(القیام بھذا التدبیر

وعلى كل فإن ھذه المصاریف واألعباء والتدابیر التي تتعلق بأجر العمال، 

على األجور أو على التكالیف وصحتھم ھي التي تكون محًال للدفع على الحساب

.االجتماعیة

نظام الدفع على الحساب ونظام التسبیقات المستعمالن في إنومھما یكن من أمر ف

تمویل الصفقات العمومیة إداریًا یشتركان في عدة أحكام وردت في التنظیم الحالي الخاص 

:يتاآلكبالصفقات العمومیة یمكن إجمالھا 

أو الدفع على الحساب تسدیدًا نھائیًا للصفقة، وبھذه /سبیقات وال یمثل دفع كل من الت

الصفة فإنھ ال یترتب عن ھذا الدفع أي اثر من شأنھ أن یخفف من مسؤولیة 

المتعامل المتعاقد من حیث التنفیذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات موضوع 

.الصفقة

ن یتصرفوا في التموینات التي ال یجوز للمتعامل المتعاقد أو المتعاملین الثانویین أ

أو دفع على الحساب بالنسبة لألشغال أو اللوازم غیر تلك /حضیت بتسبیقات و

.المنصوص علیھا في الصفقة

أو دفع على الحساب والتي لم یتم /یتم استعادة المبالغ المدفوعة في شكل تسبیقات و

.استرجاعھا عن طریق التسویة على رصید الحساب المؤقت

)1(17/09

)2(17/10
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كل ورغم حرص المشرع على إعمالھ لتمویل الصفقات العمومیة إداریًا بغیة وعلى 

حائزي الصفقات (التخفیف من األزمات المالیة التي تواجھ أو قد تواجھ المتعامل المتعاقد 

، بواسطة نظام التسبیقات أو نظام الدفع على الحساب ال یزال ھؤالء المتعاملون )العمومیة

لخزینتھم من أجل تنفیذ االلتزامات المتفق علیھا في الصفقة، یعانون من مشاكل التمویل

خاصة تلك التي تتعلق بالتأخر في قیام المصلحة المتعاقدة بصرف مستحقاتھم، والناتجة 

عن النظام اإلداري وصعوبة االنسجام بین مھمة األمر بالصرف والمحاسبة العمومیة 

كیر في إیجاد وسیلة أخرى من خاللھا یتم التفبالخاضعة لمبدأ الفصل بینھما، ھذا ما أدى 

تقلیص حدة ھذه األزمات التي تصیب خزینة حائزي الصفقات العمومیة بھدف اإلسراع 

وتدعیم إنجاز المشاریع المنجزة في شكل صفقات عمومیة والممولة من خزینة الدولة، 

عاقدین، بل وأكثر ھذه الوسیلة تمثلت في تسھیل اللجوء إلى التمویل البنكي للمتعاملین المت

من ذلك فقد خص المشرع تمویل الصفقات العمومیة بإنشائھ لصندوق أنیطت بھ مھمة 

تسھیل تمویل حائزي الصفقات العمومیة من أجل تكملة النقائص التي قد تنجم عن عدم 

.فعالیة نظام التمویل اإلداري، للصفقات العمومیة

میة یمثل أھم األعمدة التي تستخدم في إن اللجوء إلى التمویل البنكي للصفقات العمو

اقانون األعمال، إذ تعد العملیات المصرفیة أعماًال تجاریة یمكن أن یستخدمھا حائزو

سیر تمویل خزینتھم، وھو ما سیتم التطرق إلیھ من خالل الفصل یالصفقات العمومیة لت

فقات العمومیة في الثاني من ھذا البحث، بالتركیز على أھم ما یمیز التنظیم الخاص بالص

.ھذا المجال وھو صندوق ضمان الصفقات العمومیة
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تمویل الصفقات العمومیة بتدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة: الفصل الثاني

بالموازاة مع اإلجراءات المتخذة بغیة تسھیل عملیة التمویل اإلداري للصفقات 

العمومیة واإلسراع في تسویتھا المالیة، تستخدم السلطات العمومیة التمویل البنكي كوسیلة 

التمویل إلى جانبفضل الحلول لتمویل الصفقات العمومیة ثانیة ساعیة بذلك إلى إیجاد أ

األمر الذي یعد في الدرجة األولى من مصلحة المصلحة المتعاقدة، وذلك بھدف ،اإلداري

ضمان نجاعة إنجاز الصفقات العمومیة من طرف أصحابھا الذین تحرص على دعمھم 

قت ومن أجل سد بغیة تحریك عجلة االقتصاد الوطني والنھوض بھ، وفي نفس الو

حاجیات خزینتھا غیر المغطاة بواسطة الدفع على الحساب ودفع التسبیقات من طرف 

المصلحة المتعاقدة تلجأ المقاوالت التي ال تملك األموال الضروریة لتمویل تنفیذ الصفقات 

.التي تبرمھا إلى بنوكھا الخاصة

ي دومًا إلى النتائج غیر أن الحلول التقلیدیة الممنوحة من طرف البنوك ال تؤد

المرجوة بسبب العراقیل التي یواجھھا المستثمرون والمقاولون والتي من بینھا مشكل 

الدیون غیر المدفوعة من طرف اإلدارات العمومیة والجماعات المحلیة الذي خلق عائقًا 

ضخمًا لمعظم المؤسسات العمومیة والخاصة المكلفة بانجاز الخدمات موضوع الصفقات 

.میة الممولة من خزینة الدولةالعمو

إن التأخر الملحوظ في عدم دفع المستحقات الناتجة عن األشغال وكذا ثقل الفواتیر 

الخاصة بمؤسسات اإلنجاز والموردین، وفي غیاب نظام ضمان ومقاصة من جھة، وكذا 

ت ھشاشة النظام المصرفي الجزائري من جھة ثانیة، اللذان كانا سببًا وراء فرض عقوبا

على المتعاملین االقتصادیین المستفیدین من الطلبیات والصفقات العمومیة، كما أن مختلف 

التقاریر والتحالیل المدروسة من طرف الخبراء االقتصادیین كشفت أن األسباب السالفة 

الذكر ھي األصل في التأخیرات وفي دفع التسبیقات ودفع الدیون، ھذا ما أدى إلى التفكیر 

ئة متخصصة مكلفة بضمان الصفقات العمومیة مع األخذ بعین االعتبار ھذه في إنشاء ھی
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وبموجب المرسوم التنفیذي 1998من شھر مارس 21، وفي تاریخ (1)النقائص 

صندوق ضمان الصفقات «تم تجسید ھذا الطرح بخلق صندوق سمي 67-98رقم 

Laالعمومیة Caisse de garantie des marchés publics«الذي یرمز لھ بـCGMP)2(.

إن التنظیم الحالي أحال مھمة تمویل وضمان الصفقات العمومیة إلى ھذه الھیئة في 

عدة نصوص منھ، وبذلك فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یلعب دورًا رئیسًا مع 

أھم الفاعلین في الصفقة باعتباره مرافقًا ألصحابھا انطالقا من مرحلة ما قبل إجراء 

عھا، كل ھذا بھدف دعم أصحاب والمناقصة إلى ما بعد االنتھاء من تنفیذ الخدمة موض

.الصفقات على تنفیذ التزاماتھم وفق الشروط واآلجال المتفق علیھا

ونظرًا لخصوصیة ھذه الھیئة وأھمیتھا ستتم دراستھا في مبحثین، فمن خالل 

یمھ، أما المبحث الثاني فیخصص المبحث األول یتم التطرق إلى أھم مھام الصندوق وتنظ

.للمكانیزمات المعتمدة من طرف الصندوق للقیام بمھامھ

.مھام وتنظیم صندوق ضمان الصفقات العمومیة : المبحث األول 

بموجب CGMPالصفقات العمومیة الذي یرمز لھ بـ ضمان أنشأ صندوق 

ضمن إنشاء صندوق المت1998فبرایر 21المؤرخ في 67-98رقمالمرسوم التنفیذي 

ضمان الصفقات العمومیة وتنظیمھ وتسییره في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

Etablissementوتجاري  Public Industriel et Commercial(EPIC) طبقًا لنص المادة

ف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي األولى من المرسوم المذكور أعاله، وتعرَّّ

ى أنھا تلك المرافق التي یكون موضوع نشاطاتھا تجاریًا وصناعیًا، مماثًال عل. والتجاري

للنشاط الذي تمارسھ األشخاص الخاصة وتتخذھا الدولة أو الجماعات المحلیة كوسیلة 

(1)98-67

.
.01/03/1998خ11)2(



68

إلدارة مرافقھا ذات الطابع التجاري والصناعي، وھي تخضع ألحكام القانون العام وأحكام 

.)1(القانون الخاص معًا

قیقة األمر فإن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة تم تطبیقا لنص المادة و في ح

المتضمن قانون 1993جانفي19المؤرخ في 01-93من المرسوم التشریعي رقم 131

.)2(والتي تنص على إحداث صنادیق الضمان والكفالة المتبادلة1993المالیة لسنة 

صیة المعنویة واالستقالل المالي یتمتع صندوق ضمان الصفقات العمومیة بالشخ

ویعد تاجرًا في عالقتھ مع الغیر فیطبق بذلك علیھ أحكام القانون الخاص، أما فیما یخص 

المرسوم الرئاسيولقد تطرق،عالقتھ مع الدولة فیطبق علیھ قواعد القانون العام

، 77و63ادالموإلى صندوق ضمان الصفقات العمومیة في المعدل والمتمم، 250-02رقم

.)3(وھو تحت وصایة وزارة المالیة،98، 97

تتمثل ...«:  على أن67-98رقمویقضي نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

وحتى یقوم بھذه »...مھمة الصندوق في ضمان الصفقات العمومیة والطلبیات العمومیة 

یة ومادیة تسھر على الوظائف على أحسن وجھ، جعل المشرع لھذا الصندوق ھیاكل بشر

.السیر الحسن لھ

أھم مھام صندوق ضمان وعلى ھذا األساس یخصص المطلب األول لدراسة 

تنظیم وھیاكل صندوق ضمان الصفقات العمومیة أما المطلب الثاني فیخصص لدراسة 

.الصفقات العمومیة 

)1(88-0112/01/1988

EPIC.
)2(0420/01/1993.
)3(0498-67.
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.مھام  صندوق ضمان الصفقات العمومیةأھم : األولالمطلب

یحیل مھمة یالحظ بأنھص التنظیم الحالي للصفقات العمومیة، عند قراءة نصو

تمویل الصفقات العمومیة وضمانھا إلى صندوق ضمان الصفقات العمومیة، ھذا ما یدفع 

إلى التساؤل عن أھم المھام التي یقوم بھا لتأدیة ھذه الوظیفة على أحسن وجھ؟ كما یمكن 

فھل ھذا یعني أن ،250-02الرئاسي رقمسمالتساؤل أیضًا عن الفترة السابقة لصدور المر

الصفقات العمومیة التي أبرمت قبل إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة لم تكن 

تمول، أم أن ھناك مؤسسات أخرى خولت لھا ھذه المھمة ؟

وعلى ھذا سیتم دراسة بدایة كیفیة تمویل الصفقات العمومیة قبل صدور المرسوم 

.تم التطرق بعدھا إلى أھم المھام التي یضطلع بھا ھذا الصندوقثم ی،250-02الرئاسي 

الصفقات العمومیة قبل الھیئة الخاصة المخول لھا القیام بتمویل: الفرع األول

250-02رقم الرئاسي صدور المرسوم 

مرحلة ما قبل االستقالل : في حقیقة األمر یمكن تقسیم ھذه الفترة إلى مرحلتین

، أما المرحلة الثانیة 1962االستعمار الفرنسي بالجزائر وتنتھي سنة وھي مرحلة تواجد 

.فھي تمتد من تاریخ االستقالل إلى یومنا ھذا

، في ھذه الفترة 1962مرحلة ما قبل االستقالل وتنتھي سنة :المرحلة األولى

الصفقات العمومیة خاضعة ألحكام القوانین الفرنسیة المطبقة آنذاك، ولقد خص كانت

لھذه المھمة فقات العمومیة إلى صندوق أنشأمشرع الفرنسي حینھا مھمة تمویل الصال

Laالصندوق الوطني لصفقات الدولة "سمي  Caisse Nationale des Marchés de l’Etat

1936أوت 19، والذي أنشأ بموجب القانون الصادر بتاریخ ")CNME(ویرمز لھ بـ 

.فیة تنظیم وعمل ھذه الھیئةبموجبھ تم رسم الخطوط العریضة لكیو
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تم السماح المتداد مھام عمل ھذا 17/06/1938وبموجب القانون الصادر بتاریخ 

الصندوق إلى منطقة شمال إفریقیا التي كانت تحت سلطة االستعمار الفرنسي، وأھم ما 

:)1(ھو میز ھذا القانون

فیذ وتعبئة صفقات أن تطبق القواعد نفسھا لتلك التي تم اعتمادھا من أجل تن

.الدولة بفرنسا

 أن یتم اعتماد األسس واآللیات وكذا قواعد ضمان تتعلق بنشاطھ تتالءم مع

.المعتمدة بفرنسا، وطبیعة المجتمع في شمال إفریقیا

تم تحدید 14/08/1938وما یخص الجزائر فإنھ وبموجب القانون الصادر بتاریخ 

27/11/1946: ئر، تاله صدور مرسوم بتاریخبالجزاالعمومیة شروط تنفیذ الصفقات 

.العمومیةضبط بموجبھ طرق تعبئة الصفقات

لفرنسي ا) CNME(قام الصندوق الوطني لتمویل صفقات الدولة 1942خالل حرب 

قام ھذا األخیر بعدة نشاطات متعلقة 1947بفتح مكتب بالجزائر العاصمة، وبدایة من سنة 

ق منھا باألشغال التي عادًة ما اقتصرت على تعبید بتمویل عدة صفقات خاصة ما تعل

تمت تصفیة ھذا 1962الطرق وبناء ما یخدم المستعمر، وفي شھر دیسمبر من سنة 

الصندوق، كون أن الصالحیات من بعد ذلك أحیلت إلى وزارة المالیة الجزائریة والتي 

.بدورھا قامت بإتمام المشاریع المتبقیة وتصفیة ما تبقى من وضعیات

یمكن القول أنھ خالل ھذه الفترة أحیلت مھمة تمویل الصفقات العمومیة وضمانھا 

الذي كان یخدم المصالح ) CNME(إلى الصندوق الوطني لصفقات الدولة الفرنسي 

.الفرنسیة بالجزائر

)1( Gabriel de COMBRET «La Caisse Nationale des Marchés » Edition Berger Levrault 1971 page  206 .
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.إلى یومنا ھذا1962وتبدأ من سنة : المرحلة الثانیة

لصفقات العمومیة عشیة االستقالل تم بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة ل

Laالصندوق الجزائري للتنمیة "العثور على نص قانوني یقضي بإنشاء صندوق یسمى 

caisse algérienne de développement " 165-63وھي المادة األولى من القانون رقم

المتضمن إحداث وتحدید القانون األساسي للصندوق 07/05/1963الصادر بتاریخ 

، لقد أنیط بھذا الصندوق مھمة المساھمة في تنمیة االقتصاد )CAD()1(جزائري للتنمیة ال

بواسطة تمویل االستثمارات المنتجة المبرمجة في مخططات وبرامج يالجزائر

االستثمار، كما أن ھذا الصندوق ومن أجل تحقیق أھدافھ بإمكانھ التدخل بأي شكل بغیة 

أنھا تسھیل عملیة تنفیذ الصفقات المبرمة من طرف منحھ كل أنواع القروض التي من ش

وأن ھذا الصندوق كان یتدخل في ،)2(الدولة، أو الھیئات أو المؤسسات العمومیة التابعة لھا

عملیة اإلستثمار الموافق علیھا كما كان یتكفل بالعالقات التعاقدیة للمؤسسات الصناعیة 

ة على عاتق الصندوق رقابة الصفقات وكذا تحضیر المناقصات، ومن بین المھام الملقا

.)3(وحل النزاعات

المتضمن قانون الصفقات العمومیة، قد أشار لھذا الصندوق 90-67إن األمر رقم 

منھ وخولھ مھمة التدخل من أجل التمویل المسبق لتسھیل 113، 112، 111بموجب المواد 

إلدارة بحقوقھ في التسدید، العملیات النقدیة المتعلقة بصاحب الصفقة قبل أن تعترف لھ ا

باإلضافة إلى إمكانیة منحھ قروض مقابل حقوق مكتسبة، ھذه القروض قد تكون قروض 

434-91، وكذا المرسوم التنفیذي رقم145-82رقم المرسوم إن متوسطة أو طویلة األجل، 

ذلك على المذكور أعاله، وبقي األمر 90-67من األمر 113، 112، 111: المواد یلغیا لم

الذي ألغى ھذه المواد لیحیل مھمة تمویل 250-02إلى أن صدر المرسوم الرئاسي رقم 

).CGMP(الصفقات العمومیة إلى صندوق ضمان الصفقات العمومیة 

)1(2910/05/1963418

)BAD(72 -2607/07/1972.
)2(0263-165.
)3(––

.15صفحة 2001-2002
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ات العمومیة الصفقضمان صالحیات صندوق : الفرع الثاني

دارات إن مشكل الدیون غیر المدفوعة من قبل الدولة وجماعاتھا المحلیة، واإل

والمتصلة بمبالغ الصفقات العمومیة وحاجات المتعاملین المتعاقدین الملحة إلى ،العمومیة

:تینیمكن تقسیمھا إلى فئ) الحاجات(خزینة الدولة والتمویل، ھذه األخیرة 

:الحاجة إلى تمویل مسبق من أجل تغطیة -

oنطالق في المشروعأشغال بدء اإلنجاز واإل.

oمصرفیةوضعیة الكفاالت ال.

.المرتبطة باألشغال المنجزة غیر المسواة في اآلجال المحددة: الحاجة إلى تعبئة الدیون-

أدى إلى ظھور ھذا الصندوق الذي تكمن غایتھ األساسیة في تسھیل دفع 

الوضعیات المالیة المرتبطة والناتجة عن الصفقات والطلبات العمومیة، وخالل األربع 

من احتیاجات التمویل ھذا ما یفسر %13نشاطھ قام بتغطیة سنوات األولى من بدایة 

:الدور الذي یقوم بھ في ھذا اإلطار، وعلى العموم فإن الصندوق یضطلع بالمھام التالیة

 السماح للمؤسسات بالحصول على جمیع الكفاالت أو الضمانات التي تسھل

.عملیة إنجاز الصفقات العمومیة وتنفیذھا مالیًا

 الضمانات المطلوبة من قبل المصالح المتعاقدة لالستفادة من التسبیقات منح كل

التعاقدیة المخصصة لتغطیة النفقات المقررة في إطار إنجاز الصفقات والطلبیات 

.العمومیة

تسدید كشوف المؤسسات أو فواتیرھا إذا لم یتم ذلك ضمن اآلجال القانونیة.

غال قبل أن تعترف لھا المصلحة الحصول على تسبیقات مقابل كشوف األش

.المتعاقدة بحقوقھا في التسدید
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 منح قروض إجمالیة قد تغطي احتیاجات المؤسسات التمویلیة المسبقة دون

تمییز أو تعبئة الدیون عندما یكون لھا حافظة صفقات أو طلبات ھامة ومنتظمة مبرمة مع 

.)1(مصالح الدولة أو مع تفرعاتھا

ن المؤسسة لدى بنوكھا قصد الحصول على أي قرض االستفادة من ضما

یتضمن إنجاز صفقة أو طلبیة عمومیة وعادة ما یكون في شكل ضمان احتیاطي من 

.سندات إذنیھ

فإن ،المذكور آنفًا67-98من المرسوم التنفیذي رقم )02(ووفقا لنص المادة الثانیة 

اظ على التوازن بین التطور المالي الصندوق وباعتباره أداة أساسیة للدولة ترمي إلى الحف

والمادي لمشاریع التجھیز العمومیة والمقیدة في البرامج السنویة والمتعددة السنوات التي 

یتم تمویلھا من خزینة الدولة، تتمثل مھمة الصندوق األساسیة في ضمان تمویل الصفقات 

صندوق عدة إلتزامات ، وللقیام بذلك على أحسن وجھ تقع على عاتق الوالطلبات العمومیة

.وفي نفس الوقت أقرت لھ عدة حقوق

:لتزامــــــــات الصنـــــــدوق إ-1°

:بھذه الوظیفة یلزم بالقیام بما یلي صندوق ضمان الصفقات العمومیة حتى یقوم 

وحتى : تحدید مناھج التنظیم المالئمة وتعبئة كل الوسائل الضروریة لنشاطھ

:)2(م ما یليیتسنى لھ تحقیق ھذا یلز

a(- القیام بتطویر أدوات اإلعالم وتحلیل الصفقات بالتعاون الوثیق مع مختلف

.األمرین بالصرف العمومیین

b( - أن یقوم بطلب كل التبریرات وتقدیم كل الوثائق من المستفیدین من

.الضمانات أو الكفاالت

)1(04" "98-67.
)2(0398-67.
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c(-ضروریة في كل ما یتعلق فیما یتعلق بجمع المعلومات والتحقیقات والرقابة ال

بالنشاطات التي یقوم بھا في سعیھ إلى تمویل الصفقات العمومیة وتسھیل تنفیذھا، یحق 

.للصندوق طلب المساعدة من اإلدارات العمومیة ومختلف أجھزة الدولة

d(-القیام باتخاذ كل التدابیر المتعلقة بالضمانات الحقیقیة التي یراھا مناسبة.

وحتى یقوم : تھ الفعلیة في حسن إنجاز الصفقات العمومیة مالیًاتقدیم مساھم

بتحقیق ھذا الغرض یتعین على الصندوق في إطار إنجاز مھامھ وما یتبع ذلك من خدمات 

:عمومیة أن

a(-یضع مبدئیًا تنظیمًا متكیفًا، والسیما بإنشاء ممثلیات عبر التراب الوطني،

للمخاطر المالیة وتقدیر صفقة المتدخلین الذین یطلبون وھذا بھدف التمكن من إجراء تقییم 

.)1(توقیعھ في آجال معقولة متالئمة مع متطلبات إنجاز الصفقات

b(- یقترح على السلطة الوصیة مجموع النشاطات والموارد المالیة المالئمة

.)2(الرامیة إلى تسھیل اإلنجاز المالي والمادي للصفقات وللطلبیات العمومیة

c( -المالئمة التي تسمح للبنوك العمل من أجل خلق و توفیر أحسن الظروف

.)3(بإعادة تمویل الصفقات العمومیة في إطار تنفیذھا وذلك بمساھمة الخزینة 

d(-یم تقریر سنوي إلى وزارة المالیةتقد:

 من شھر سبتمبر من العام السابق، 30في كل سنة یلزم الصندوق وقبل

عن مجموع المبالغ التي یتعین تقدیمھا لھ لتغطیة تبعات الخدمات العمومیة امیبإرسال تقی

.)4(الموضوعة تحت كفالتھ بموجب األحكام المتعلقة بتحقیق ھدفھ

إن اإلعانات والتسبیقات واإلعتمادات المخصصة للقیام بمھامھ یتم تحدیدھا من 

اصة بصندوق ضمان الصفقات طرف وزارة المالیة بموجب اقتراح من أجھزة التسییر الخ

دھا في قوانین المالیة السنویة، ویمكن مراجعتھا خالل السنة عند یالعمومیة، ویتم تقی

.)5(صدور أحكام تنظیمیة معدلة للتبعات

)1(5/0198-67.
)2(5/0298-67.
)3(5/0398-67.
)4(8/0198-67.
)5(8/0298-67.
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 1(كما یحدد الصندوق كل سنة وللعام الموالي(:

 الوضعیات المیزانیاتیة المتوقعة والمتضمنة التزاماتھ إزاء الدولة

.انات التي تنجر عنھاواإلع

برنامج النشاط مقید ومصادق علیھ من طرف مجلس إدارتھ.

مخطط تمویل مقید ومصادق علیھ من طرف مجلس إدارتھ.

:حقوق الصندوق-2°

حتى یقوم الصندوق بالمھام المخولة لھ تضع الدولة تحت تصرفھ الوسائل 

بیقات الضروریة لتحقیق ھدفھ، الصندوق من الدولة اإلعانات والتسقىالضروریة، كما یتل

.)2(وذلك مقابل مھمتھ في خدمة الصالح العام

لك توإلى جانب ھذا یقبض األجور التعویضیة مقابل خدمة الصالح العام باستثناء 

.)3(المغطاة بالموارد المخصصة التي تحتویھا اآللیات المرتبطة بنشاطھ

االت التي یسلمھا الصندوق كما یتم تحدید الشروط التعریفیة للضمانات والكف

عتبار مصاریفھ تسمح باألخذ بعین اإلةوالخدمات األخرى المحتملة التي یقدمھا بطریق

المتعلقة بالتسییر وكذا المخاطر المالیة التي یتعرض لھا، حسب صفة المستفید وأھمیة 

.)4(عملیةالقرض الذي یطمح إلیھ، دون اإلثقال كثیرًا، مبلغ النفقات المالیة المنسوبة لل

واإلعانات والتسبیقات إلى الصندوق وفقًا تكما أن الدولة تتولى دفع اإلعتمادا

.)5(للقوانین المالئمة لذلك

)1(8/0298-67.
)2(07/0198/67.
)3(07/0298/67.
.98/67من 06)4(
.98/67من 10)5(
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ضمان الصفقات العمومیةتنظیم وھیاكل صندوق: المطلب الثاني

یسیر الصندوق مجلس إدارة 67-98من المرسوم التنفیذي 07طبقا لنص المادة 

.ویدیره مدیر عام

من نفس المرسوم على انھ یمكن للصندوق وفي إطار القیام 06طبقا لنص المادة و

.بمھامھ أن یحدث ممثلیات لھ عبر كامل التراب الوطني 

.إدارة الصندوق ثم إلى أھم ھیاكلھتطرق بدایة إلى یتم المن خالل ھاتین المادتین 

ضمان الصفقات العمومیةإدارة صندوق : الفرع األول 

.إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومیة  عن طریق مجلس إدارة ومدیر عامتتم 

: مجلس اإلدارة : أوال 

طبقًا(إن أھم صالحیات ھذا المجلس ھو القیام بالسھر على السیر الجید للصندوق 

.)07لنص المادة

یرأسھ المدیر العام للخزینة العمومیة یقوم بإعداد جدول األعمال :الرئاسة –1

.المدیر العام اقتراحء على بنا

: )1(من67–98رقم من المرسوم08یتشكل المجلس طبقا لنص المادة:التشكیلة –2

 المدیر العام للمیزانیة بوزارة المالیة.

ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة.

ممثل الوزیر المكلف باألشغال العمومیة.

 السكن المكلف بممثل وزیر.

زیر المكلف بالصناعةممثل الو.

ممثل الجمعیة المھنیة للبنوك والمؤسسات المالیة.

ممثل المھنیین بالغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة.

)1(0808-0619/01/2008

98-67.
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ویعین ھؤالء األعضاء لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجدید من طرف وزیر المالیة طبقا 

.67-98رقم من المرسوم التنفیذي10لنص المادة

. جتماعات مجلس اإلدارة بصوت استشاريإم للصندوق ویحضر المدیر العا

شكال ور ألحد ھذه المقاعد یتم تعیین عضوا أخرا مكانھ بنفس األغوإذا ما حدث أي ش

. نتدابوخالل الفترة المتبقیة من اإل

: جتماعات ومداوالت مجلس اإلدارة إ-3

دورات عادیة أو في شكل 11یجتمع مجلس اإلدارة طبقا للمادة:االجتماعات–أ 

إستثنائیة

وتكون مرتین في السنة بناء على طلبات رئیسیة :دورة عادیة.1

بواسطة إرسال استدعاءات مرفقة بجدول األعمال إلى أعضاء المجلس بعد

) من یوم إرسال االستدعاءات على األقل(یوما )15(خمسة عشر 

: بطلب من :دورة استثنائیة.2

.السلطة الوصیة –

.جلس اإلدارة رئیس م–

.المدیر العام للصندوق –

: المداوالت–ب 

یجتمع مجلس اإلدارة للمداولة في كل المسائل المرتبطة بتنظیم الصندوق 

:خاصة 67–98رقم من المرسوم التنفیذي15وتسییره طبقا للمادة 

.النظام الداخلي للمجلس .1

التنظیم العام للصندوق.2

).طویل –متوسط –قصیر ( الصندوق البرامج التقدیریة لنشاط .3

.الشروط العامة لمعالجة العملیات.4

.الشروط العامة للتوظیف وأجور مستخدمي الصندوق .5

.البرامج االستثماریة للصندوق .6
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.الكشف السنوي لتوقعات إیرادات الصندوق ونفقاتھ .7

. الحصیلة والحسابات السنویة لنتائج الصندوق والمصادقة علیھا .8

ھ القیام بكل التدابیر األخرى التي تھدف باألساس إلى تحسین تنظیم وسیر ویخول ل

. فعالیة الصندوق 

في حالة عدم ، من أعضائھ3/2بحضورإالوال تصح مداوالت مجلس اإلدارة 

ھما مأیام الموالیة وتصح المداوالت 8بلوغ النصاب القانوني یجتمع المجلس في

تخذ قرارات المجلس باألغلبیة البسیطة ، ت)12طبقا للمادة (كان عدد الحضور 

من المرسوم 13وفي حالة تعادل األصوات یرجح صوت الرئیس طبقا للمادة

.67-98رقم التنفیذي

المدیر العام : ثانیا 

یقوم بإدارة الصندوق مدیر عام 

قتراح إعلى ایعین المدیر العام بموجب مرسوم تنفیذي بناًء:تعیینھ .1

.یة ، وتنتھي مھامھ بنفس الطریقة وزیر المال

من المرسوم التنفیذي16یقوم بمساعدة المدیر العام أمینا عاما طبقا لنص المادة
.67-98رقم

وھي 67-98المرسوم التنفیذي رقممن 17نصت علیھا المادة:مھامھ.2

:اھمھأمتعددة ومن 

.یقترح على مجلس اإلدارة التنظیم الداخلي للصندوق -

.جداول تقدیریة لإلیرادات والنفقات یعد-

یمثل الصندوق في كل أعمال الحیاة المدنیة وأمام العدالة -

إلیداع لدى الشبابیك لیفتح ویسیر كل حساب جار أو تسبیقات أو حسابات -

.الخزینة أو المؤسسات  المصرفیة وكذا مراكز الصكوك البریدیة 

والسندات والصكوك ومفاتیح ر على كل األوراق یوقع ویوافق ویظھَّ-

.الصرف والسندات التجاریة  األخرى 
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.یمنح الضمانات ، الكفاالت والضمانات االحتیاطیة -

.یعقد كل الصفقات والمعاھدات واالتفاقیات-

.یسھر على تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة-

یمكن للمدیر العام تفویض جزء من سلطاتھ لمساعدیھ المعینین قانونا -

من 18جراء الموافق علیھ من طرف مجلس اإلدارة طبقا للمادةإلحسب ا

.67–98التنفیذي رقمالمرسوم

Representantsضمان الصفقات العمومیةممثلیات صندوق: الفرع الثاني 

du CGMP

.یقوم بتمثیل الصندوق مدیریة مركزیة ومدیریات جھویة 

)67-98رقممن المرسوم05ةالماد( :المدیریة المركزیة–أوًال

.فریق الدراسات –أ 

.فریق الحافظات –ب 

كل ھذا من أجل دراسة المخاطر الواردة على القروض ، ودراسة الملفات 

:المحولة من طرف المدیریات الجھویة التي فاقت عتبة المبلغ المالي و المقدر بـ 
.دج15,000,000

التنفیذي رقم   من المرسوم06طبقا لنص المادة: ةالمدیریات الجھوی–ثانیًا

تدعیما وتوسیعا لوظیفة االعتماد بواسطة التوقیع أنشأت مدیریات جھویة 67–98

لضمان سیر ھذه العملیات باإلضافة إلى تشجیع قیام الصندوق بكل األنشطة التي 

.تكفل دفع تطوره 

.في طور التنصیب یمثل الصندوق ثالث مدیریات جھویة ومدیریة رابعة 

.مقرھا الجزائر العاصمة ) DRC( المدیریة الجھویة للوسط-

.مقرھا قسنطینة ) DRE(المدیریة الجھویة للشرق-

.مقرھا وھران ) DRO (المدیریة الجھویة للغرب-

.وھي في طور التنصیب ) DRS(المدیریة الجھویة للجنوب-

جعل ممثلیة في كل والیة أي وانھ یسعى الصندوق مستقبال في -

).ممثلیة48(
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تلعب المدیریات الجھویة نفس الدور الذي تقوم بھ المدیریة المركزیة ، فھي التي 

نھ أبعد دراسة مالیة مدققة ، غیر ) كفالة ( بواسطة اإلمضاء تقرر منح القرض واالعتماد

و القرض أعتماد عندما یتجاوز مبلغ االة ختصاصھا في ھذه المھمإیندرج كاستثناء من 

قرار منـح ھذا المبلــغ ال یصبح من صالحیاتھا إصداردج فان سلطة 15.000.000مبلغ

.المدیریة المركزیة التي تقرر بعدھا إلىلتحول بذلك الملف 

لإلشارة انھ یوجد على مستوى كل مدیریة جھویة توجد بھا مصالح متخصصة في 

:المجاالت التالیة 

) .تقییم مخاطر القروض(القروض دراسة ملفات - 1

.إجراءات منح عملیات القرض - 2

.تسییر ومتابعة الحافظات - 3

.التسییر المالي والمحاسبي - 4

:المھام المقررة للمدیریات الجھویة نذكرھا كما یلي 

تحلیل وتشخیص النتائج المالیة والتقنیة باإلضافة إلى مالئمة الذمة المالیة -1

ت ،ھذه الوضعیة تشجع على منح قروض مضمونة من قبل للمؤسسا

Laالھیئة CGMP.

مباشرة تحلیل وتقییم طلبات ضمان القروض الموضوعة من طرف البنوك - 2

لصالح المؤسسات المستفیدة من الصفقات –األولیة ــ االبتدائیة 

.العمومیة

المستفیدة من نجاز المالي والتقني للصفقات العمومیةضمان مراقبة اإل- 3

.قروض الضمان الممنوحة من طرف الصندوق 

مقر الصندوق إلىإعداد وإرسال أو تبلیغ كل المعلومات واإلحصائیات - 4

.عن نشاطھا التي ترتبط وتدخل ضمن مھامھا إضافة إلى الدخول والعوائد الناتجة

.إدارة وتدبیر المحاسبة - 5

.تسییر الخزینة والمیزانیة - 6
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یدرس صندوق ضمان الصفقات العمومیة على وجھ الخصوص فرصة و

وإمكانیة فتح ممثلیات ھنا أین یوجد مخطط ھام للتعبئة من اجل تقریب أصحاب األشغال 

. ومؤسسات االنجاز الحائزة على صفقات  عمومیة قدر اإلمكان

میزانیة الصندوق 

غھ من قبل وزیر المالیة جتماعي یحدد مبلإیتوفر الصندوق على رأس مال 

من المرسوم 22وطبقا لنص المادة، 67-98من المرسوم التنفیذي19طبقا لنص المادة

:المذكور أعاله تتضمن میزانیة الصندوق لتحقیق أھدافھ ما یلي 

:بالنسبة لإلیرادات -أ

.إعانات الدولة - 1

.تسبیقات الخزینة - 2

. الت التسییر المتعلقة بالعملیات المنجزة عمو- 3

.عموالت على الضمانات والكفاالت السندات التجاریة األخرى -4

.نتائج توظیف األموال - 5

. االقتراضات المحتملة والمبرمة طبقا للتنظیم الساري المفعول - 6

.الھبات والوصایا - 7

مالیة الالزمة النجاز تبعات الخدمة التي لحساب الدولة والمنصوص الموارد ال- 8

. 67-98علیھا في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي

:بالنسبة للنفقات -ب

. نفقات تجھیز الصندوق -1

.نفقات تسییر الصندوق -2

.النفقات المرتبطة باستغالل الصندوق -3

.كل النفقات الضروریة لتحقیق أھدافھ -4



82

.عمل وتدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیةتمیكانیزما: المبحث الثاني

في صور كفاالت متعددة ھتتمثل مھمة الصندوق الرئیسیة في إعطاء ضمانات

األشكال من جھة ومنح ضمانات أخرى من جھة ثانیة، كل ھذا بھدف تسھیل اإلنجاز 

اقدین الكفاالت المفروضة من بواسطة منح المتعاملین المتع،المالي للصفقات العمومیة

.طرف المصلحة المتعاقدة

وبمجرد منح الصندوق لتلك الضمانات فإن ذلك یسمح لمؤسسات اإلنجاز أو 

كونھا محتاجة ،من الصفقة أن تقوم بإنجاز الصفقة في أحسن الظروفةالتورید المستفید

:فقد تكون . إلى التمویل في حاالت مختلفة باختالف مراحل الصفقة

 من أجل االستفادة من الكفاالت المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة مانحة

.الصفقة عندما یقوم بمنح التعھدات بواسطة المناقصة

 تسبیقات التي بواسطتھا یضمن البدایة في األشغالالمن أجل الحصول على.

 علیھا، من أجل السیر الحسن للصفقة وذلك أثناء مرحلة تنفیذ الخدمات المتعاقد

.فیتدخل الصندوق في ھذه الحالة بغیة تسھیل تمویل الصفقة العمومیة

 بغیة تنفیذ الخدمة المتعاقد علیھا،وقد یمتد منح الضمان إلى ما بعد االنتھاء من

ضمان تغطیة مخاطر عیوب اإلنجاز أو التنفیذ الناقص من قبل حائز الصفقة إخالًال بالتزاماتھ 

.قةالتعاقدیة بعنوان الصف

وبذلك یمنح الصندوق المؤسسات المستفیدة من الصفقات أو الطلبات العمومیة حًال مؤقتًا 
والمتولدة عن تغطیة الدیون الملقاة على عاتق الدولة ،لما یواجھ الخزینة العمومیة من صعوبات

.وذلك بالدفاع على نظام الضمانات
مقابل حصولھ على ًادیمھ تأمینوفي مقابل ذلك فإن الصندوق یلزم المتعامل المتعاقد تق

في المرسوم نّص غیر أن المشرع ،وتختلف طبیعة ھذا الضمان،الضمانات السالفة الذكر
.على رھن الصفقة العمومیة كأھم وسیلة لذلك250-02الرئاسي

وعلى ھذا األساس فسأقسم ھذا المبحث إلى مطلبین أتطرق في األول إلى أھم الضمانات 
Nantissement du(أما الثاني فأخصصھ إلى رھن الصفقة العمومیة،دوقالتي یمنحھا الصن

Marché Publics ( نص المشرع على جواز تقدیمھا من طرف " قانونیة " كأھم وسیلة
.)1(المتعامل المتعاقد كمقابل لما یحصل علیھ من ضمانات وكفاالت متنوعة

)1(97/102 -250.
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ن الصفقات أھم الضمانات الممنوحة من طرف صندوق ضما:المطلب األول

العمومیة

تلزم المصلحة على ضوء أحكام نصوص التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة

المتعاقدة بالحرص على إیجاد الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط الختیار 

.)1(أو أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة/المتعاملین معھا و

على تحقیق مھمة یسھر ھذه الصفقة وباعتبار الصندوق أداة من أدوات الدولة فإنھ ب

:مزدوجة

فمن جھة باعتباره حامي المصلحة العامة.

ومن جھة ثانیة كونھ ضامن لتمویل الصفقات العمومیة.

وألجل ھذا یتدخل بواسطة آلیات ومیكانیزمات متعددة بتعدد الحاجة إلى التمویل 

:)2(كن إجمالھا في وبحسب الحالة التي تكون علیھا الصفقة، ھذه المیكانیزمات یم

توقیعالمنح القروض بCrédits par signature

 والتسبیق الماليAvance de trésorerie

.ومن ھذا المنطلق فسیخصص لكل آلیة فرع

Crédits par signatureالقروض بالتوقیع : الفرع األول

قیع إما في شكل یمكن لصندوق ضمان الصفقات العمومیة أن یمنح القروض بالتو

.كفاالت، أو ضمانات احتیاطیة

)1(80/102 -250.
)2( Procédure de gestion des engagements et du port feuille crédit INSTRUCTION PGE/3/A du 30/06/1999.
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Cautionالكفالة: أوُال 

المرسوم ال لم یورد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة و

أي تعریف خاص بالكفالة التي یمنحھا صندوق ضمان الصفقات 67-98التنفیذي رقم 

. ا والحاالت التي تستدعي ذلكالعمومیة، غیر أنھ أشار إلى الھدف من منحھ

الكفالة عبارة عن التزام مكتوب من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومیة و

في حالة ) متعامل متعاقد–متعھد (یتعھد بموجبھ بتسدید الدین الموجود على عاتق الزبون 

،أطرافھاو)1(لتزام مدة الكفالة، ومبلغھاویحدد في ھذا اإلھلتزاماتإعدم قدرتھ على الوفاء ب

)2(كما أن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یعرف الكفالة التي یمنحھا بأنھا

« Est une garantie donnée par la CGMP au créancier contre le risque

d’insolvabilité du débiteur.

En signant l’acte de cautionnement, la caisse se porte garante de l’exécution

des obligations :

Contractés par son client.

Le bénéficiaire de la caution s’appelle généralement "débiteur principale" ce

lui qui cautionné prend  le nom de "Caution" le cautionnement doit, dans tous

les cas faire l’objet d’un écrit et porté mention  du montant et de sa durée »

وبذلك یتم دراسة اإلطار القانوني للكفالة والشروط العامة لمنحھا ثم التطرق ألھم أنواع 

الكفالة المنصوص علیھا في التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة والمرسوم التنفیذي رقم 

.المشار إلیھ أعاله98-67

)1() (
.68صفحة 2005

)2( INSTRUCTION PGE/3/A du 30/06/1999 page 06 .
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I- اإلطار القانوني للكفالة وشروط منحھاLe cadre juridique du

cautionnement et conditions d’octroi

:Le cadre juridique du cautionnementاإلطار القانوني للكفالة -أ

إن العالقة القانونیة التي تربط بین صندوق ضمان الصفقات العمومیة والزبون في 

قصد بذلك أحكام القانون یو(الكفالة، تخضع من جھة إلى القواعد العامة التي تحكم الكفالة 

عقد الكفالة وبالخصوص اتفاقیة (، ومن جھة ثانیة تخضع إلى الطابع التعاقدي )نيالمد

).الكفالة

: Code civilأحكام القانون المدني -1

تحرر الكفالة الممنوحة من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومیة في شكل عقد 

ریخھ، یتضمن عدة معلومات، كاسم المتعامل، مبلغ الكفالة أو الضمان وتا)1(مكتوب 

وطبیعتھا وموضوع القرض المكفول، والعمولة المتفق علیھا، ھذه األخیرة قد تتراوح بین 

.%02و%01و0.50%

ولقد تناول القانون المدني الجزائري ھذا العقد في الكتاب الثاني الباب الحادي 

، ولقد 673إلى المادة 644من المادة "Cautionnementالكفالة "عشر المعنون بـ 

عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعھد "الكفالة على أنھا 644ت المادة عرف

."للدائن بأن یفي بھذا االلتزام إذا لم یفي بھ المدین نفسھ

طرفاھا ھما الدائن والكفیل الذي ،عقدیة،وفقًا لھذا النص فإن الكفالة طبیعتھا

.یضمن وفاء دین المدین

أن طرفي الكفالة ھما الكفیل والدائن، أما المدین لیس یتضح من نفس المادة السابقة

طرفًا في عقد الكفالة فیصح أن تتم الكفالة دون علمھ ورغم إرادتھ مع أنھا ال تتصور بغیر 

)1(645) (...
فال ميكن ل

.
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قع على عاتق ھذا المدین، ویالحظ أنھ ال یشترط أن یكون الدین یوجود االلتزام الذي 

العقد لكفالة االلتزامات المستقبلة، األصلي قد نشأ وقت إبرام عقد الكفالة فیجوز 

.)1(واإللتزامات المعلقة على شرط

إذا لم یف بھ المدین نفسھ "مدني تنص في عباراتھا على أنھ 644وإذا كانت المادة 

الكفیل معلق على شرط واقف، ھو عدم قیام المدین بالوفاء وإنما التزامفال یعني ذلك أن " 

.)2(اللتزام المدین األصليالكفیل تابع تزامالالمقصود بھذه العبارة ھو أن 

:وفي مجال الصفقات العمومیة یمكن تحدید الفاعلین في ھذه العالقة كاآلتي

 وھو المصلحة المتعاقدة التي تضمن بواسطة عقد الكفالة تنفیذ :الدائن

.الصفقة العمومیة أو حسن اختیار المتعاقد معھا

 ب الحالة إما المتعھد أو المتعامل ویكون حس):أو المكفول(المدین

المتعاقد أو المتعامل الثانوي، وھو الشخص الملزم بتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة، أو الذي 

.یتعھد بالقیام بتنفیذھا

 وھو ھنا صندوق ضمان الصفقات العمومیة، أو مؤسسة مالیة : الكفیل

الملقى على عاتق لتزاماالبأن یفي وبموجب ھذا العقد یلتزم الكفیل إلى المصلحة المتعاقدة ب

المدین، وبذلك فإنھ وفي حالة عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد بالتزاماتھ یحل الصندوق محلھ 

.لھا في مواجھة صاحب المشروعِبج وأثار الكفالة والضمانات التي َقویتحمل بذلك نتائ

Les(ولقد حدد القانون المدني أثار الكفالة  effets du cautionnement ( من المادة

إلى 654، وبذلك فإن العالقات بین الكفیل والدائن تحكمھا المواد من 673إلى المادة 654

.مدني673إلى 670في حین العالقات بین الكفیل والمدین تحكمھا المواد من 669

:Convention de cautionnementاتفاقیة الكفالة -2

الصندوق (زامات الملقاة على عاتق الطرفین تحدد ھذه االتفاقیة الحقوق وااللت

.، كما تكون موقعة من كلیھما)والمدین

)1(.––
.15صفحة 1991-1992

)2(.16.
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كما أن ھذه االتفاقیة تؤكد أن صندوق ضمان الصفقات العمومیة علیھ أن یتدخل 

بموجب عقد الكفالة أو الضمان بھدف تسھیل تمویل الصفقات العمومیة المبرمة وفقًا 

.ولللقوانین والتنظیمات الساریة المفع

ونجد أیضًا بأن اتفاقیة الكفالة تقضي بأن المتعامل المتعاقد أو المتعھد ملزم بأن 

عن كل عقد كفالة مبرم معھ، العموالت والرسوم والمصاریف )CGMP(یدفع للصندوق 

.أو التكالیف األخرى اإلضافیة حسب الكیفیات المتعامل بھا على مستوى الصندوق

Les conditions d’octroi du cautionnementشروط منح الكفالة -ب

حتى یتدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة في تمویل الصفقات العمومیة فإنھ 

یسھر على تقییم واستنتاج درجة المخاطر المرتبطة بتدخلھ، ھذا ما یؤدي إلى بروز 

وقبل ،یفتھ في القیام بدراسة طلبات القروض وتحلیلھا والموافقة على منحھا من عدمھظو

تقدیم طلب قرض بالتوقیع الذي یتجسد في ملف یودع على بذلك یجبر المتعامل أو المتعھد 

وتختلف نوع الوثیقة باختالف المعاییر التي ،مستوى الصندوق أو إحدى مدیریاتھ الجھویة

:یتم وفقھا منح الكفالة والتي تتنوع كاآلتي

عیار قانوني مcritère juridique.

 شبھ جبائي معیار جبائي أوcritère fiscal ou parafiscal.

 معیار اقتصاديcritère économique.

 معیار ذاتيcritère personnel.

معیار ماليcritère financier.

)1(:طلب الكفالة فیما یلي ملف وعلى كل یمكن إجمال مشتمالت 

لب في استمارة یسلمھا الصندوق و یتجسد ھذا الط: طلب قرض بالتوقیع

.للمتعامل طالب الكفالة و یتضمن تحدید قیمة وطبیعة الكفالة

ھلین اللتزاماتھاِؤ، و األشخاص الم)العقد التأسیسي(القانون األساسي للمؤسسة   .

مستخرج من السجل التجاري و بطاقة التسجیل الجبائي.

)1(:
« Méthodologie de traitement des demandes des crédits et système informatisé de retraitement des comptes et
d’analyse financière » Direction centrale des engagement (DCE) Avril 2003 page 03.



88

 میزانیة و جداول حسابات النتائج)TCR (لسنوات المالیة الثالثة األخیرة ل

. مصادق علیھا من طرف محافظ الحسابات

البطاقات و الشھادات الجبائیة و الشبھ الجبائیة...)extrait de rôles, certificat

d’existence fiscale.(

 مخطط الخزینة)plan de charge.(

 مخطط التمویل للصفقة.

 شھادة التأھیل)certificat de qualification(

الضمانات المقترحة سواء كانت ضمانات خاصة، عینیة، أو رھون حیازیة.

و نوع أو طبیعة ،ة و مبلغ الصفقة التي تحصل علیھا طالب الكفالةعطبی

من المرسوم 02حسب نص المادة ...). دولة، والیة، بلدیة، أو(المصلحة المتعاقدة 

.250-02الرئاسي 

: ف المقدم للصندوق للحصول على كفالة التعھد ما یليویستثنى من المل

الصفقة.

األمر بانطالق األشغال.

مخطط تعبئة المؤسسة.

و بالمقابل یشترط أن یتضمن الطلب المقدم للحصول على ھذه الكفالة زیادة على 

.مناقصةالإعالن عن : قت اإلشارة إلیھا تقدیمبالوثائق و السندات التي س

لى أن ھذه القائمة لیست نھائیة إذ یمكن أن تشتمل على وثائق وتجدر اإلشارة إ

).كفالة(ومستندات أخرى بحسب خصوصیة كل عملیة 

II-أنواع الكفالة الممنوحة في مجال الصفقات العمومیة :les cautions

délivrés dans le cadre des marchés publics

عاملین المتعاقدین معھا تستعمل حتى تقوم المصلحة المتعاقدة باختیار أفضل المت

و ذلك بغیة إیجاد حدود منطقیة للمنافسة الحرة من حیث أنھا تشكل ،جملة من المعاییر

في التعاقد معھا و التي قیودًا على ھذا المبدأ، وھذه القیود تشترطھا على كل راغٍب
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حیؤدي إلى إفساالمصلحة المالیة لھذا األخیر، ألن فتح المنافسة بشكل مطلق قد ھاتستلزم

طبیعیة رالمجال لبعض األشخاص المنحرفین والمغامرین الذین یمكنھم طرح أسعار غی

.)1(علوًا وانخفاضًا

معاییر ذاتیة، وأخرى موضوعیة ھذه األخیرة تتجاوز : و تنقسم ھذه المعاییر إلى

تعلق خصیة المتعھد أو المتعامل المتعاقد لتمس اإلطار الموضوعي، تشاإلطار الذاتي ل

إضافة إلى وجوب استفاء ضمانات ذات " أي الضمان المالي " خاصة بالمالءة المالیة 

.طبیعة اقتصادیة و تجاریة وتقنیة واجتماعیة بل وحتى سیاسیة أحیانًا

lesإلى الضمانات المالیة 250- 02ولقد أشار المشرع في المرسوم الرئاسي 

garanties financieresافي عدة مواد نذكر منھ:

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات «التي تنص على 30المادة 

.»والتجاریة المالیةوالتقنیةالمتعامل المتعاقد 

تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة و «تقضي بأن 41المادة 

المعلومات نتقائیة التي توضع تحت تصرف المترشحین على جمیع ستشارة اإلإلا

:الضروریة التي تمكنھم من تعھدات مقبولة السیما ما یأتي

»حسب الحالةوالضمانات المالیةقتصادي، التقني، الشروط ذات الطابع اإل-2

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد الضمانات «80/01المادة 

لتنفیذأو أحسن الشروط /ختیار المتعاملین معھا والضروریة التي تتیح أحسن الشروط إل

»الصفقة

ختالف الحاجة إلى إوعلى ھذا األساس ووفقًا لھذه المواد فإن الكفالة تختلف بحسب 

:الضمان المالي

 وفي )2(كوسیلة الختیار أحسن المتعاملین الذین تنوي التعاقد معھم فقد تكون

.Caution de Soumissionھذه الحالة تسمى كفالة التعھد 

)1(.-) (--
.545صفحة 2005

)2(.
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 تكون بعد اختیار المتعامل المتعاقد وقبل بدایة تنفیذه للخدمات موضوع أو قد

Caution de restitutionالصفقة التي حازھا، وھي التي تعرف بكفالة رد التسبیقات  

d’avance.

وبتلك الصفة فھي تسمى ،كما قد تكون من أجل ضمان حسن تنفیذ الصفقة

.Caution de bon exécutionكفالة حسن التنفیذ 

 أو بعد االنتھاء من إنجاز الخدمات موضوع الصفقة وتسلیمھا مؤقتًا فتسمى

.Caution de Garantieكفالة الضمان 

.وعلى ھذا األساس فسیتم التطرق لكل نوع من أنواع ھذه الكفاالت على حدى

:Caution de soumissionكفالة التعھد -أ

المصلحة المتعاقدة تضطلع250-02من المرسوم الرئاسي 46وفقًا لنص المادة 

ختیار أفضل باختصاصھا في تحدید ووضع الشروط التي تراھا أكثر نجاعة إل

متعامل متعاقد معھا، وألجل ذلك فھي ملزمة بأن تحدد ضمن دفتر الشروط كل 

ومن أھم ما یجب أن تشمل علیھ التعھدات كفالة ،)1(الوثائق الالزمة للقیام بمھمتھا

من التنظیم الحالي الخاص 45ص علیھا المشرع في المادة التعھد، التي ن

:یجب أن تشمل التعھدات على ما یأتي«: بالصفقات العمومیة والتي تقضي بـ

»...فالة التعھد ك4

تعریفھا:

نھا العارض لعرضھ، ویخصصھا لفائدة المصلحة كفالة التعھد عبارة عن عقد یضمِّ

لتزامات الناتجة عن تقدیمھ ة عرضھ، وتأییدًا لحسن تنفیذه لإلالمتعاقدة، ضمانًا منھ لجدی

للعرض، والمستندة على إرادتھ المنفردة، كما تعد من أھم الشروط الجوھریة التي 

.فرضھا مبدأ المساواة بین المتعھدینی

)1(47/102 -250.
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إلى كفالة منھ45ولقد تطرق التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة في المادة 

التنظیمات السابقة لصدوره، إال ما یفھم في مر الذي لم یسبق وأن نص علیھ األ)1(التعھد

. یخص دفتر الشروط اإلداریة العامةفیما ضمنیًا من محتوى نصوصھا،  و نفس األمر 

لم تنص التنظیمات الخاصة بالصفقات العمومیة والسابقة للتنظیم الحالي على 

ذا ال یعني أن ھذا األمر قد أستحدث بموجب إلزامیة أو ضرورة تقدیم كفالة التعھد، وھ

المذكورة أعاله، إذ أن دفاتر الشروط كانت تنص على تقدیم ھذه الكفالة لكن لم 45المادة 

ختیاریًا یرجع إلى السلطة إتكن مقننة ومنظمة في نص خاص، حیث أن فرضھا كان 

المذكور سابقًا نص 434-91التقدیریة للمصلحة المتعاقدة، فمثًال المرسوم التنفیذي رقم 

منھ على أنھ من بین الوثائق التي تحتوي المناقصة المفتوحة والمحدودة 44في المادة 

والتقني والضمانات االقتصاديالشروط ذات الطابع «االنتقائیة السیما واالستشارة

المنظم 145-82من المرسوم رقم 48وھو النص الذي تقابلھ المادة »المالیة حسب الحالة

-67من األمر 49لصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي السابق الذكر، كما أن المادة ل

القیمة التقنیة أو الضمانات –2«: العروض نظرًا لما یلياختیارتقضي بأنھ یتم 90

»المھنیة والمالیة للمترشحین، وتحدد مقاییسھا من قبل اإلدارة المتعاقدة

أول تنظیم قنن تقدیم كفالة التعھد كشرط من وعلى كل فإن المرسوم الرئاسي ھو

.منھ45بین الشروط الواجب توفرھا في ملف التعھد في المادة 

أما صندوق ضمان الصفقات العمومیة فلقد تطرق لھذا العقد، وأقر بأنھ عبارة عن 

Cautionnement«تأمین مؤقت provisoire« یحق لإلدارة أو المصلحة المتعاقدة أن

ینھ للعرض من طرف المتعھد بغیة ضمان جدیة العرض عندما ال تكون تطلب تضم

.)2(متأكدة من القدرات التقنیة للمتعھد

)1(4503 -301112003

02 -2505514/09/2003.
) (لقد)2(

:
«L’administration a la possibilité ; dans le cas ou elle ne maîtrise pas suffisamment la situation et la
compétence technique d’une entreprise, de demander à celle-ci la fourniture préalable d’une caution bancaire
provisoire, cette dernière a pour objet de garantir l’administration contre le risque de voir l’entreprise,
déclarer l’adjudicataire, se désister et revenir sur son offre » Instruction PGE page 07.
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.وتحسبًا منھا للحالة التي قد یتنازل أو لم ینفذ المتعھد للعقد فیما لو رست المناقصة علیھ

وعلى كل فإن كفالة التعھد تشترط في مرحلة تقدیم التعھدات أو تقدیم ملفات 

ح متى ورد النص علیھا في دفتر الشروط فیصبح تقدیمھا إلزامیًا وكل من خالف شلترا

.ذلك یرفض عرضھ

الھدف من تقدیم كفالة التعھد:

شتراط المصلحة المتعاقدة تقدیم كفالة تعھد من طرف المتعھدین الراغبین في إإن 

:التعاقد معھا ترمي من خاللھ إلى تحقیق عدة أھداف

الءة المتنافس المالیة، حیث بواسطتھا یمكن للمتعھد أن فھي تضمن م

.)1(یثبت للمصلحة المتعاقدة من خاللھا قیمة الوفر المالي لخزینتھ ومصداقیة عرضھ

 تضمن نیة العارض في تنفیذ العقد فیما لو رست المناقصة علیھ، ألنھ لو

.زینة المصلحة المتعاقدةتم اإلرساء علیھ ولم یقم بالتنفیذ وجب مصادرة الكفالة لصالح خ

المساواة بین المتعھدین.

حیث أنھ إذا كانت تضمن ،وھنا یمكن التساؤل عن قیمة ھذه الكفالة القانونیة

نیة المتعھد في تنفیذ العقد فیما لو تم اإلرساء علیھ، فھل تضمن التنفیذ الجید للخدمة 

موضوع الصفقة؟

ن تأمین أو ضمان مؤقت في حقیقة األمر تعد كفالة التعھد عبارة ع

Cautionnement provisoire یضمن من خاللھ فقط نیة التنفیذ ولیس التنفیذ حیث ،

.یتم التطرق إلیھا فیما بعدسأن ھذا األخیر یتم ضمانھ بواسطة كفالة حسن التنفیذ التي 

نطاق تقدیم الكفالة:

یھا تقدیم كفالة أنواع الصفقات التي یشترط ف،قصد بنطاق تقدیم كفالة التعھدی

التعھد، فھل یلزم المتعھدون بتقدیمھا في كل أنواع الصفقات؟ 

كفالة التعھد ... «على أن 250-02رقم من المرسوم الرئاسي 45تنص المادة 

»...الخاصة بصفقات األشغال واللوازم 

)1( .-570.
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ن الذین ھم یوعلى ھذا األساس یمكن القول بأن كفالة التعھد یلزم بتقدیمھا المتعھد

بصدد المشاركة في المنافسة الخاصة بنوعین من الصفقات بحسب الموضوع 

:وھما 

.Marchés de travauxصفقات األشغال -

.Marchés de fournituresصفقات التزوید باللوازم  -

ھذا ما یفسر عدم إلزامیة تقدیمھا فیما یخص صفقات الدراسات وصفقات تقدیم 

.الخدمات

لتعھد مبلغ كفالة اLe montant de caution de soumission

المذكورة أعاله تفرض كفالة التعھد في الصفقات المتعلقة 45وفقًا لنص المادة 

وتعد ھذه النسبة ،في أي حال من مبلغ التعھد%01باألشغال واللوازم بمبلغ ال یقل عن 

.)1(كحد أدنى ال یمكن أن تقل عنھا في كل حال

لم یسبق النص علیھا في التنظیمات السابقة لصدور %01ة وھنا یالحظ بأن نسب

المذكور سالفًا إال أنھ ھناك تعلیمة تطرقت إلى ھذه النسبة 250-02المرسوم  الرئاسي 

الصادرة عن وزارة SPM93/117قبل صدور المرسوم الرئاسي وھي التعلیمة رقم 

االت الخاصة بھدف المتضمنة تكییف بعض الح(26/10/1993االقتصاد المؤرخة في 

تسھیل تمرین طرق وإجراءات بدء تنفیذ العقود الممولة بواسطة مسابقات نھائیة 

ھذه التعلیمة أقرت بأنھ وفیما یخص المشاریع الممولة بواسطة مسابقات ) خارجیة

من مبلغ %01خارجیة نھائیة ال بد من تقدیم كفالة تعھد ال یقل مبلغھا عن ما نسبتھ 

المصلحة المتعاقدة من مصلحتھا إلزام المتعھدین تقدیم كفالة تعھد إذا كانت التعھد 

مع مصلحتھا، ضمرتفعة القیمة قدر اإلمكان، فإن مصلحة المتعھدین المتنافسین تتناق

ألن تقدیم كفالة تعھد مرتفعة القیمة یؤدي إلى تجمید قسم ھام من رأس المال المخصص 

ھذه الكفالة من طرف مؤسسة بنكیة، ھذا ما للصفقة المتنافس علیھا خاصة إذا ما منحت 

یدفع بالعارض إلى عكس النتائج االقتصادیة لھذا التجمید على السعر الذي یتقدم بھ إلى 

المصلحة المتعاقدة في المناقصة، مما یؤدي باالنعكاس سلبًا على مستوى المنافسة 

)1( M.shbri, A.oudia, M.lallem – Guide de gestion des marchés publique – édition Sahel 2000 Page 183.
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أفضلیات غیر المطلوبة من جھة، ویؤدي أیضًا إلى منح المؤسسات والشركات الكبرى

.مباشرة، تشكل في حد ذاتھا خرقًا لمبدأ المنافسة الحرة من جھة ثانیة

مرتفعة بالنظر إلى خزینة المؤسسات الصغیرة )%01(كما تعد ھذه النسبة 

والمتوسطة التي قد تقود أحیانًا إلى إحجامھا عن الدخول إلى المنافسة ما یؤثر على 

نًا، كما أن ھذه المؤسسات وحسب رأي أربابھا شفافیة وحریة المنافسة المكرس قانو

تنشط في جو جد صعب تجد فیھ صعوبة في المشاركة والدخول في المنافسة على 

الصفقات العمومیة، وأرجعوا السبب في ذلك إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومیة التي 

desتعد حسب نظرھم تمییزیة  procédures qui sont jugées discriminatoires وأنھا

.)PME()1(والمتوسطة غیر شفافة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة 

Union«وفعًال وحسب رأي اإلتحاد العام للمقاولین الجزائریین Générale des

Entrepreneurs Algériennes (U.G.E.A) « فإن قانون الصفقات العمومیة

واعد المنافسة التي تعد تضمن عدة أحكام جدیدة خاصة فیما یتعلق بمبدأ الشفافیة وق

مجحفة بالنظر إلى العراقیل التي من خاللھا ال یسمح لھذه المؤسسات بالمشاركة في 

تقدیم التعھدات بغیة الحصول على صفقات عمومیة، وباألخص كفالة التعھد التي یلزم 

ھي نسبة كبیرة بالنظر إلى خزینة ھذه المؤسسات %01تقدیمھا في كل تعھد، وإن نسبة 

إذا كانت بصدد الدخول للمنافسة وتقدیم تعھدات في عدة صفقات، فالمقاوالت خاصة

Le principe de»)2(الجزائریة تجد أن تقدیم ھذه الكفالة ھو خرق لمبدأ عدم التمییز 

non discrétisation المكرس دستوریًا وفي التنظیمات الخاصة بالمنافسة مقارنة «

زیة، إذ أن المقاوالت األجنبیة یسمح لھا یمعاملة تمیمع المقاوالت األجنبیة وبذلك فھي

بتقدیم أي وثیقة تسلم لھا من أي بنك أجنبي قد ال یكون لھا إي اعتبار أو قیمة في 

.الجزائر، تأخذ نفس القیمة القانونیة التي تحضى بھا كفالة التعھد

ترح إلغاء ھذا قإم للمقاولین الجزائریین اتحاد لعإن ھذه االنتقادات أدت إلى أن اإل

النوع من الكفالة خاصة إذا تعلق األمر بالمشاریع الكبرى، وفي نفس الوقت یقترح بأن 

)1(–24/04/2006»Marchés publics Difficile accès

pour les PME«.
.371996ھذا)2(
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تلزم المؤسسات األجنبیة بأن تقدم كفاالت تعھد ممنوحة من قبل بنوك جزائریة متواجدة 

بالجزائر، وھذا اإلجراء یسمح ویلزم ھذه المؤسسات بإیداع أموالھا لدى بنوكنا 

.)1(الوطنیة

ي وبغیة تسھیل عملیة تقدیم التعھدات من قبل كل المتنافسین الذین یوحسب رأ

تتوفر فیھم كل الشروط المنصوص علیھا ضمن دفتر الشروط إعماًال لمبدأ حریة 

المنافسة وشفافیتھا، أقترح بأن ال یلزم بتقدیم ھذه الكفالة في كل أنواع الصفقات العمومیة 

ات من تقدیمھا، كالصفقات التي تبرم بالمناقصة إذ یمكن اإلعفاء في بعض الصفق

المفتوحة، والمزایدة التي یمكن إلزام المتعھدین بتقدیم ھذه الكفالة، عكس األنواع 

األخرى التي ال یلزم المتعھدون بتقدیمھا كالمناقصة المحدودة التي من المفروض أن 

قدة أنھم قادرین على ختیروا مسبقًا من خیرة من ترى المصلحة المتعاأالمتعھدین قد 

.التنافس على الصفقة العمومیة التي ھي بصدد إبرامھا

ختصاص اللجنة الوطنیة إوأن یتم حصر ھذا النوع من الكفاالت في مجال 

للصفقات بغیة التخفیف من ثقل األعباء والصعوبات التي تواجھ المؤسسات المحلیة 

ة المحلیة، ویكون ذلك وفقًا لتقدیر خاصة، وبغیة دفع معظمھا للمشاركة في برامج التنمی

إداري، حیث یمكن التساؤل عن أھمیة شھادة التأھیل إذا ما فرضت ھذه الكفالة؟ فھل أن 

ھذه الشھادة ال تكفي وحدھا لمعرفة مدى قدرة المتعھد على تنفیذ تعھده؟ وإن كان كذلك 

؟افلماذا یتم اشتراط تقدیمھ

 استعادة كفالة التعھدRestitution de la caution de soumission:

:كفالة التعھد إلى المتعھد بحسب الحالةالمذكورة أعاله، ترد45ُّنص المادة وفقًا ل

إما للمتعھد الذي لم یقبل ولم یقدم طعنًا.

نح الصفقةوإما إلى المتعھد الذي ُم.

)1(–
.24/04/2006خ 
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  بالنسبة للمتعھد الذي لم یقبل ولم یقدم طعنًاLe soumissionnaire

non retenu et qui n’introduit pas de recours:

ترد إلیھ كفالة التعھد بعد یوم واحد من تاریخ نشر إعالن المنح المؤقت 

من المرسوم 07للصفقة، وھنا ال بد من التذكیر أنھ وقبل تعدیل ھذه المادة بموجب المادة 

تعھد الذي لم یقبل بعد المذكور أعاله كانت ترد كفالة التعھد إلى الم301-03رقمالرئاسي

عتبار یومًا  من تاریخ نشر إعالن المنح المؤقت ولم یؤخذ بعین اإل)35(خمسة وثالثین 

یومًا 35مسألة تقدیم الطعن من عدمھ، حیث أن مدة ) قبل التعدیل(في النص السابق 

الخاصة بالطعون المقدمة من طرف المتعھدون أمام 101تتالئم ومحتوى نص المادة 

، وھي ال تؤثر على المتعھد الذي قدم  طعنًا، عكس المتعھد )1(الصفقات المختصةلجنة 

بقى مرتبطًا یالذي لم یقبل ولم یقدم طعنًا،الذي تعد ھذه المدة بالنسبة إلیھ طویلة إذ 

.بالمصلحة المتعاقدة دون أیة فائدة ترجع علیھ

  بالنسبة إلى المتعھد الذي منح الصفقةPour l’attributaire du

marché:

ترد إلیھ كفالة التعھد عند تاریخ وضعھ لكفالة حسن تنفیذ الصفقة، ویعد ھذا 

اإلجراء حمایة لمصلحة المصلحة المتعاقدة وضمان منھا لجدیة العرض المقدم من 

ذلك عندما یمنح نالمتعھد وحسن نیتھ في تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة وعدم تراجعھ ع

.الصفقة

جاء نتیجة للتالعبات التي حدثت من طرف الحائزین على إن ھذا اإلجراء

الصفقات، حیث أنھ وبعد التوقیع على الصفقة یتم استرجاع كفالة التعھد، وبعد ذلك 

بمتابعتھ مما یؤدي أحیانا إلى قیام المصلحة المتعاقدة. یتراجع ھذا الحائز على التزامھ

بیر تتعطل من خاللھ المشاریع قضائیًا، األمر الذي یؤدي بدوره إلى تضییع وقت ك

المطالب بانجازھا في مواعید محددة، ضف إلى ذلك الخسارة المالیة التي تصیب خزینة 

)1(-02-250

 )-
.60صفحة 2007
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301-03رقمالرئاسي وقبل تعدیلھا بالمرسوم 45المصلحة المتعاقدة، كما أن المادة 

الة المذكور أعاله كانت تقضي بأنھ یحق للمتعھد الذي حاز الصفقة أن یسترجع ھذه الكف

تعدیل ھذا الحكم وإقرار تاریخ تقدیم كفالة إلى األمر الذي أدى ،بمجرد توقیعھ للصفقة

كفالة التعھد بغیة تفادي إمكانیة إخالل الحائز بالتزاماتھ ةحسن التنفیذ كمعیار الستعاد

.وضمان حسن نیتھ في ذلك من طرف المصلحة المتعاقدة

ت العمومیة یتقدم ككفیًال ومھما یكن من أمر فإن صندوق ضمان الصفقا

متضامنًا لحساب المتعھد ولفائدة صاحب المشروع لمبلغ التعھد، وبالتالي فإن الصندوق 

سیدفع ھذا المبلغ إلى صاحب المشروع في حالة التنازل األحادي الجانب وباإلرادة 

المنفردة للمتعھد عن تعھده إذا تبین أنھ قد رست علیھ المناقصة أو المزایدة موضوع

.الصفقة

بتقدیم األمر بدفع المبلغ ) كفالة التعھد(ویقوم الصندوق بتسدید مبلغ الكفالة

حتفاظ صندوق ضمان الصفقات إالمكفول، مصحوبًا بالوثائق المثبتة لتنازل المتعھد، مع 

.العمومیة بكل الحقوق المعترف لھ بھا قانونًا بصفتھ كفیًال متضامنًا

التنفیذ حال التوقیع علیھا، وتبقى ساریة كما أن كفالة التعھد تدخل حیز

jusqu'a»المفعول إلى غایة إرجاعھا أو تقدیم رفع الید الكلي والنھائي  sa restitution

ou à la présentation de la main levée total et définitif » والذي ینبغي أن یتم

.المذكورة أعاله45ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 

نزاع محتمل یتعلق ّيأكما أنھ وبمقتضى عقد الكفالة وفي حالة نشوء 

أو تنفیذ عقد كفالة التعھد یعرض ھذا النزاع على المحكمة التي یتعین رفع /بتفسیر و

الدعوى أمامھا ضد المدین الرئیسي الذي یلتزم صاحب المشروع بإدخالھ في الخصومة 

مسؤولیة تضامنیة مع (ني لھذه الكفالة مع الكفیل بصرف النظر عن الطابع التضام

).المتعھد

:)1(وعادة ما یحرر عقد الكفالة في أصل ونسختین ویتم تسلیمھا كاآلتي

)1(02/01.
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أصل عقد الكفالة یسلم لصاحب المشروع

نسخة تسلم وتبلغ إلى المتعھد.

ونسخة أخرى تبقى عند صندوق ضمان الصفقات العمومیة.

Caution deكفالة رد التسبیق -ب Restitution d'Avance:

في إطار تمویل العملیات التمھیدیة والتحضیریة للقیام بتنفیذ الخدمة موضوع 

الصفقة، تم النص على الحق في دفع تسبیقات إلى المتعامل المتعاقد األمر الذي تم 

التطرق إلیھ في المبحث األول من الفصل األول من ھذا البحث، ومن أجل تحقیق ھذا 

مسبقًا بقیمة معادلة دكن دفع التسبیقات إال إذا قدم المتعامل المتعاقد كفالة تعالھدف ال یم

.لمبلغ التسبیق الممنوح

تعریفھـــا:

من التنظیم الحالي 63لقد تم النص على ھذا النوع من أنواع الكفاالت في المادة

تعامل المتعاقد ال تدفع التسبیقات إال إذا قدم الم«:الخاص بالصفقات العمومیة بقولھا

مسبقا كفالة بقیمة معادلة بإرجاع تسبیقات یصدرھا بنك جزائري أو صندوق ضمان 

.الصفقات العمومیة أو بنك أجنبي یعتمده بنك جزائري

وتحرر ھذه الكفالة حسب الصیغة التي تالئم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي 

.»إلیھ

یتعین على « :نوع من أنواع الكفاالت بقولھاقد أشارت إلى ھذا ال84كما أن المادة

رد التسبیقاتالمتعامل المتعاقد أن یقدم كفالة حسن تنفیذ الصفقة زیادة على كفالة 

»       .أعاله63المنصوص علیھا في المادة 

ھي عبارة عن عقد بمقتضاه یضمن التسبیقات د روعلى ھذا األساس فإن كفالة 

ة إرجاع المبالغ المدفوعة في شكل تسبیق أوتسبیقات صندوق ضمان الصفقات العمومی

من طرف المصلحة إلى المتعامل المتعاقد إما قبل البدء في تنفیذ الصفقة أو بعد الشروع 

.في تنفیذھا
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:كما أن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یعرفھا كاآلتي
«cette caution garantit le remboursement des avances accordés par le

maître d’ouvrage au titulaire du marché avant l’exécution des prestations

objet du contrat» )1(

من خالل التعریفات والنصوص السالفة الذكر یتضح أن كفالة رد التسبیقات یطلب 

د متعھد قد حاز الصفقة وبعھتقدیمھا من طرف المتعامل المتعاقد ولیس المتعھد كون

مع المصلحة المتعاقدة وحتى یتحصل على التسبیقات ًاتعاقدمتوقیعھا یصبح متعامال 

ببدایة تنفیذ الخدمة موضوع العقد أن یتقدم بطلب 01یجدر بھ وبعد وصول األمر رقم 

یق إلى المصلحة المتعاقدة مرفقا ملفھ بكفالة رد التسبیقات التي بالحصول على التس

.جزافیة أو على الموینإما :تختلف بحسب الحالة 

.وعلى ھذا األساس یمكن التمییز بین نوعین لكفالة رد التسبیق

أنوع كفالة رد التسبیق والھدف من طلبھا:

من ھذا المرسوم 64لمادة لنص افي الفصل األول ووفقا توضیحھكما سبق 

: فإن كفالة رد التسبیق تكون بحسب الحالة إما250-02رقم

التسبیق الجزافيمن أجل ضمان رد.

أو من أجل ضمان التسبیقات على التموین

: وبذلك فإننا نمیز بین نوعین لھذه الكفالة

 كفالة رد التسبیق الجزافیةcaution de restitution des avances

forfaitaires

 كفالة رد التسبیقات على التموینcaution de restitution des

avances sur  approvisionnement

.ومن خالل تسمیتھا یتضح الھدف منھا

)1( PGE/03/A du 30/06/1999 Op cit page 07
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نطاق تقدیم كفالة رد التسبیقات:

إن الصفقات العمومیة التي یلزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة رد التسبیق بحسب 

الحالة ھي تلك الصفقات التي یحق لھ فیھا طلب الحصول على التسبیق من طرف 

.)1(من ھذا البحثفي الفصل األول م التطرق إلیھ المصلحة المتعاقدة األمر الذي ت

مبلغ كفالة رد التسبیقاتMontant de la caution de restitution des avances

إن مبلغ كفالة رد التسبیق ھو نفس مبلغ التسبیق سواء كان على التموین أو جزافي 

:الحالةمن التنظیم الحالي بالصفقات العمومیة حسب 63وفقا لنص المادة 

 في الحالة العادیة ال یمكن أن یتجاوز :بالنسبة لكفالة رد التسبیق الجزافي

یتجاوز أنمن سعر الصفقة أما في الحاالت االستثنائیة فیمكن%35المبلغ المضمون 

.ذلك

 من سعر الصفقة %15ال یمكن أن تتجاوز :كفالة رد التسبیق على التموین

.الحاالت االستثنائیة فیمكن أن یكون أقل من ذلكفي الحاالت العادیة، أما 

التسبیق الجزافي وكفالة رد التسبیق على ردوعلى كل فإن المبلغ الجامع بین كفالة

.من المبلغ اإلجمالي للصفقة%50التموین ال یتعدى ما نسبتھ 

 التسبیق بنوعیھا ردیتم تقدیم رفع الید عن كفالة:التسبیقرّد استعادة كفالة

بناءًا على طلب المتعامل المتعاقد ویكون ذلك عندما یتم االنتھاء من استعادة مبلغ 

التسبیقات بعد اقتطاعھا من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسویة على 

.رصید الحساب

نتھاء من استعادة المبالغ المدفوعة في شكل تسبیقات إذا بلغ مجموع كما أنھ یتم اإل

.)2(من مبلغ الصفقة%80لمدفوعة المبالغ ا

)1(2526.
)2(7102 -250.
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وعلى كل فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة بموجب عقد كفالة رد التسبیق 

) المتعامل المتعاقد(الحالة، یتقدم بصفتھ كفیًال متضامنًا لحساب صاحب الصفقة حسبوب

ق لمبلغ التسبیق الجزافي أو مبلغ التسبی،)صاحب المشروع(لفائدة المصلحة المتعاقدة 

تسبیق على +تسبیق جزافي(على التموین، الذي ال یمكن أن یتعدى بصفة إجمالیة 

یغطي حسب ،من مبلغ الصفقة اإلجمالي، وأن المبلغ المضمون%50ما یمثل ) التموین

:الحالة 

 رد التسبیق الجزافيRestitution d’avance forfaitaire.

 أو رد التسبیق على التموینRestitution d’avance sur approvisionnement

.الذي تم منحھ من قبل المصلحة المتعاقدة

وبالتالي فإنھ وبحسب الحالة، یدفع الصندوق للمصلحة المتعاقدة المبلغ المكفول إذا كان واجب 

أو الباقي المحتمل للتسبیق الجزافي، أو الباقي ) المتعامل المتعاقد(األداء من قبل حائز الصفقة 

على التموین الذي لم یتم إرجاعھ، إذا لم یقم حائز الصفقة بالتزاماتھ التعاقدیة وتم المحتمل للتسبیق 

).المصلحة المتعاقدة(إلغاء الصفقة بصفة قانونیة ومقبولة من قبل صاحب المشروع 

وعلى ھذا ومراعاة لألحوال المذكورة أعاله فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یقوم بدفع 

حقیقة من طرف المدین الرئیسي وإلى غایة المبلغ المضمون سواء كان مبلغ ما ھو واجب األداء 

التسبیق الجزافي أو مبلغ التسبیق على التموین، ویتم ھذا التسدید بناء على رسالة توظیف الكفالة 

Le paiement intervenant sur la base d’une lettre de mise en jeu«: موصى علیھا

du cautionnement recommandé avec accusé de réception émanant du maître

d’ouvrage« صاحبة المشروع(مع اإلشعار باالستالم صادرة عن المصلحة المتعاقدة.(

وتدخل كفالة رد التسبیق بنوعیھا حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ سریان مفعول الصفقة إذا كانت 

La(رجاعھا أو تقدیم رفع الید الكلي والنھائي، الحقة لعقد الكفالة وتبقى صالحة إلى غایة إ

présentation de la main levée totale et définitive ( والذي ینبغي أن یتم عندما یبلغ

.من مبلغ الصفقة%80مجموع المبالغ المدفوعة 
، مكتتب وخاص بالصفقة التي یجب )الجزافي أو على التموین(كما أن عقد كفالة رد التسبیق 

وحدھا وال یمكن أن یمتد إلى أي ملحق قد یعدل شروطھا وخاصة ما یتعلق )1(بالتحدید فیھذكرأن ت

)1(

.
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أو تنفیذ عقد كفالة رد التسبیق على /ومنھا باألجل وبالسعر ویعرض كل نزاع محتمل حول تفسیر 

المحكمة التي یتعین رفع الدعوى أمامھا ضد المدین الرئیسي والذي تلتزم المصلحة المتعاقدة

.ةبإدخالھ في الخصومة مع الكفیل بصرف النظر عن طابع الكفالة التضامنی) صاحبة المشروع(

:)1(ویتم تحریر كفالة رد التسبیقات سواء كانت جزافیة أو على التموین في أصل وفي نسختین

 صاحب المشروع(أصل للمصلحة المتعاقدة.(

نسخة تبلغ إلى حائز الصفقة.

ن الصفقات العمومیةنسخة تبقى لدى صندوق ضما.

 متابعة كفالة رد التسبیقات الجزافیة أو على التموین من طرف صندوق ضمان

Suivi des cautions de restitution d’avances forfaitaires et surالصفقات العمومیة 

approvisionnement par la CGMP

العمومیة تدخل إن مھمة متابعة الكفاالت التي یصدرھا صندوق ضمان الصفقات 

ضمن مھمة متابعة ومراقبة الصفقات والمشاریع التي ھي بصدد التمویل التي تبدأ منذ 

، وھي تسبق كل اإلجراءات )إلى غایة رفع الید(تحریر عقد الكفالة إلى غایة انقضائھ

.)2(المتبعة من أجل دراسة كل المخاطر التي قد تنجر عن فتح أو منح ھذه الكفالة

ار یقوم الصندوق بمراقبة المشروع ومتابعة كفالة رد التسبیقات وفي ھذا اإلط

: بنوعیھا، وھنا یكمن التمییز بین مرحلتین لمتابعة ھذا النوع من الكفاالت وھما

مرحلة انطالق األشغال.

ومرحلة تقدم إنجاز األشغال.

)1(02/0202/03.
)2(

«L’activité de supervision des projets garantis par la CGMP»: طرفه

ه
.

-A.CHERBITI

CGMP)28292003 ( :Activité de supervision des projets garantis

par la CGMP.
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 ھنا یلزم المراقب المتابع للمشروع أن : األشغال)بدایة(نطالق إعند

:بـیقوم 

 یتأكد من أن حائز الصفقة قد قام بإنفاق المبالغ الممنوحة في شكل

على التموین وفقًا لعقد الصفقة ووفقًا لالتفاقیة المبرمة مع أوتسبیقات جزافیة 

.صندوق ضمان الصفقات العمومیة

 یتفحص ویتأكد من حالة الورشة ووضعیتھا ومدى مطابقة ذلك للشروط

.المتفق علیھا

 الفواتیر الخاصة بعملیات الشراء للتموینات بواسطة المبالغ یتفحص

.المدفوعة في شكل تسبیقات على التموین

یقارن مدى مطابقة التموینات التي تم إحضارھا لمخطط اإلنجاز.

األخذ بالحسبان الطلبیات التي ھي في طور اإلنجاز.

الصفقةالتأكد من مدى توفر بولصات التأمین المفروضة على حائز.

 مرحلة معاینة تقدم األشغال:

 التأكد عینیًا من مدى تقدم األشغال مادیًا لكل مرحلة أو جزء أساسي

.منھا، وقیمة المبالغ المالیة التي تم إنفاقھا علیھا

 وأنھ ) دفع على الحساب(التأكد من أنھ تم القیام بدفع المبالغ المستحقة

اسبة إرجاع مبالغ التسبیقات بنوعیھا وأنھ تم على كل تم القیام باقتطاع المبالغ بمن

.عملیة دفع وھي مستمرة إلى غایة تحریر رفع الید الخاص بكفالة التسبیقات

 یضمن للمؤسسة وضعیة لألشغال والمذكرات وكشوفات الحسابات

وكذلك الفواتیر بالنظر إلى نسبة التقدم المالي وفقًا لما ھو منصوص علیھ في 

.الصفقة

Caution de bonne exécutionكفالة حسن التنفیذ -ت

لتزام المتعامل المتعاقد بالتنفیذ الحسن للصفقة التي إلمتعاقدة احتى تضمن المصلحة 

.أبرمتھا معھ، تلزمھ بتقدیم كفالة حسن تنفیذ الصفقة العمومیة
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 تعریفھا:

لصفقة العمومیة من كما یدل علیھا اسمھا تضمن كفالة حسن التنفیذ، حسن تنفیذ ا

فھي عبارة عن عقد یلتزم بموجبھ المتعامل المتعاقد ضمان «طرف المتعامل المتعاقد 

تنفیذه للخدمات موضوع الصفقة وفقًا لما أتفق علیھ في الصفقة تنفیذًا كامًال، ومطابقًا، 

.»)صاحبة المشروع(ووفیًا، تجاه المصلحة المتعاقدة 

من التنظیم الخاص 86إلى المادة 84الة من المادة ولقد تطرق المشرع إلى ھذه الكف

.بالصفقات العمومیة الساري المفعول

یتعین على المتعامل المتعاقد أن یقدم كفالة حسن «على أنھ 84/01فتنص المادة 

المذكور 63تنفیذ الصفقة زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیھا في المادة 

»...أعاله

تطرق 21/11/1964الصادر بتاریخ )CCAG(العامةبنود اإلداریةكما أن دفتر ال

وأقر بإلزامیة تقدیمھا إذا تم النص علیھا في دفتر الشروط 07المادة نص إلیھا في 

.)1("بالضمان"الخصوصیة وكان یصطلح علیھا

المذكورة 84وفقًا للمادة حسن التنفیذ وعلى كل فإن الشخص الذي یلزم بتقدیم كفالة 

-82وھنا البد من اإلشارة إلى أن المرسوم رقم ،ه ھو المتعامل المتعاقد حائز الصفقةأعال

جنبيالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة قد فرض تقدیمھا من طرف المتعامل األ145

)CCAG(في حین التنظیمات األخرى وكذا )2(منھ88/01وذلك بمقتضى نص المادة 

.یحدد صفتھ أكان أجنبیًا، أم وطنیًافرضت على المتعامل المتعاقد ولم 

إن ھذه الكفالة تحرر وفقًا وبحسب الصیغ التي تعتمدھا المصلحة المتعاقدة والبنك 

البنك الذي أصدرھا، وھنا البد : والمقصود بالبنك الذي تنتمي إلیھ ھو )3(الذي تنتمي إلیھ

)1(7/6

.
)2(82 -14588 -89 -90 -91 -92

80-79-78- 77فقد ت91-43484-85-86-8767-90

.منھ فقط07نص المادة 
)3(84/0502-250.
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ة تحریر ھذه الكفالة من اإلشارة إلى أن المشرع كان من المفروض أن ال ینص على إلزامی

وفقًا لما یناسب البنوك في حالة إصدارھا، فقد تحرر ھذه الكفالة من طرف جھة ال تعد بنكًا 

84/05كصندوق ضمان الصفقات العمومیة، وحسب رأیي یفترض أن یتم تحریر المادة 

تحرر الكفالة حسب الصیغ التي تعتمدھا المصلحة المتعاقدة، والجھة التي تنتمي إلیھا«

»والمخول لھا صالحیة منحھا

فیمكن أن تكون ھذه الھیئة المالیة، إما بنكًا، أو مؤسسة أخرى خول لھا القانون 

.صالحیة منح الكفاالت

الصفقات التي یشترط تقدیم كفالة حسن التنفیذ فیھا:

لم یرد النص على أنواع الصفقات التي یشترط فیھا تقدیم كفالة حسن التنفیذ، مما 

نھا ملزمة التقدیم في كل أنواع الصفقات مھما كان موضوعھا سواء أشغال، أو یفسر بأ

.تورید، أو دراسة، أو خدمات

غیر أنھ ھناك استثناء فیمكن إعفاء بعض الصفقات من تقدیم ھذه الكفالة وذلك في 

:حالتین

 ففي ھذه الحالة یمكن :أشھر ) 03(عندما ال یتعدى أجل تنفیذ الصفقة ثالثة

لحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل المتعاقد معھا من تقدیم ھذه الكفالة وال یھم نوع للمص

القیام بالدراسات، أو شغال وتقدیم خدمات القیام باألالصفقة المبرمة سواء كان موضوعھا 

.)1(أو التورید باللوازم

 حالة اإلعفاء بموجب قرار وزاري مشترك فیما یخص صفقات الدراسات

ففي ھذه الحالة وبموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة والوزیر :والخدمات

تعفى بعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات من تقدیم كفالة حسن التنفیذ، حیث ،المعني

:والتي نذكر من بینھا)2(أنھ وبموجب ھذا القرار یتم تحدید قائمة ھذه األنواع المعفاة

)1(84/0202 -250.
)2(84/0102 -250.
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لیة ووزیر الضمان االجتماعي الصادر القرار المشترك بین وزیر الما

المتضمن تحدید قائمة صفقات الدراسات والخدمات 2005جویلیة 02بتاریخ 

.)3(المعفاة من تقدیم كفالة حسن التنفیذ

من ھذا القرار تعفى الصفقات المبرمة بین وزارة 02ووفقًا لنص المادة 

بمختلف الخدمات، العمل والضمان االجتماعي ومؤسسات الفندقة المتعلقة

وشركات الطیران الجوي للنقل المتعلقة بنفقات النقل، والصفقات المتعلقة بصیانة 

وتنظیف مقر وزارة العمل والضمان االجتماعي وملحقاتھ وكذا الصفقات المتعلقة 

بالدراسات واالستشارات لقطاع العمل والضمان االجتماعي، والمتعاملین 

اط توزیع الكھرباء والماء والغاز ووسائل المواصالت المتعاقدین الذین یقومون بنش

.السلكیة والالسلكیة، من تقدیم كفالة حسن تنفیذ الصفقة

 القرار المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الشباب والریاضة الصادر

الذي یحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من 2007نوفمبر 15بتاریخ 

-02من المرسوم الرئاسي 84تنفیذ الصفقة تطبیقًا لنص المادة تقدیم كفالة حسن 

.)1(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة250

ووفقًا للمادة الثانیة من ھذا القرار فإن وزیر الشباب والریاضة یعفي 

المتعاملین المتعاقدین معھ من تقدیم كفالة حسن تنفیذ الصفقة لبعض األصناف من 

: الخدمات اآلتیةصفقات، الدراسات و

الصفقات التي تبرم بین وزیر الشباب والریاضة ومؤسسات الفندقة -01

المكاتب یجارإ: المتعلقة بمختلف الخدمات، السیما تلك المرتبطة بـ

والقاعات الخاصة بالمحاضرات، والتكفل بالوفود بمناسبة الزیارات 

وكل قیات في مجال اإلقامة واإلطعامتالرسمیة أو المؤتمرات والمل

.الخدمات األخرى المرتبطة بھذا النوع من تقدیم الخدمات

)3(7309/11/2005.
)1(7709/12/2007.
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الصفقات التي تبرم بین وزیر الشباب والریاضة وشركات الطیران -02

.الجوي للنقل المتعلقة بنفقات النقل

الصفقات المتعلقة بالدراسات واالستشارات لقطاع الشباب -03

.والریاضة

ذین یقومون بنشاط الصفقات المبرمة مع المتعاملین المتعاقدین ال-04

توزیع الكھرباء والماء والغاز ووسائل المواصالت السلكیة 

.والالسلكیة

الصفقات المتعلقة بتقدیم خدمات صیانة األجھزة والتركیبات -05

.الصحیة والكھربائیة وأجھزة التبرید، وأجھزة اإلعالم اآللي

.الصفقات المتعلقة بالتأمینات بكل أنواعھا-06

اق في إیراده لحالة اإلعفاء المرسوم الرئاسي یعد السبَّّّوتجدر المالحظة بأن 

على القرار الوزاري المشترك والخاص بصفقات الدراسات والخدمات، وھنا ًابناء

250-02البد من التذكیر بأن التنظیمات السابقة لصدور المرسوم الرئاسي 

ا اإلعفاء من والمتعلقة بالصفقات العمومیة كانت تنص على الحاالت التي یمكن فیھ

90-67تقدیم ھذه الكفالة دون تحدید نوع أو موضوع الصفقة، فبالنسبة لألمر 

:تطرق إلمكانیة اإلعفاء من تقدیم الضمان في حالتین ھما

 ج.د200.000إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن

 أشھر)03(إذا تطلب تنفیذ الصفقة مدة أقل من ثالثة.

فتطرق إلى حاالت اإلعفاء من تقدیمھا 145-82ما المرسوم الرئاسي رقم أ

:وھي 88/02في المادة 

 عندما یرى المتعامل التعاقد أن طابع الخدمات ال یتطلب تقدیم كفالة

.حسن التنفیذ

 أشھر)03(إذا تطلب تنفیذ الصفقة مدة أقل من ثالثة.

وھي84/02فتناولھا في المادة 434-91في حین المرسوم التنفیذي رقم 

.أشھر)03( لصفقة ثالثة االحالة التي الیتعدى فیھا أجل تنفیذ 
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ومھما یكن من أمر فإنھ یمكن أن تعوض كفالة حسن التنفیذ باقتطاعات 

، فیما یتعلق بالصفقات )les retenues de bonne exécution(حسن التنفیذ 

.)1(المعفاة من إلزامیة تقدیم ھذه الكفالة بواسطة قرار وزاري مشترك

میعاد التأسیس ومدة السریان:

یلزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة حسن التنفیذ للصفقة، خالل أجل یجب أال 

.، وھو آخر أجل لتأسیسھا)2(یتجاوز تاریخ تقدیم أول طلب دفع على الحساب

250-02المرسوم الرئاسيوھنا ال بد من اإلشارة إلى أن التنظیمات السابقة لصدور

ما یعد أمرًا . ة بتنظیم الصفقات العمومیة لم تتطرق إلى میعاد تأسیس ھذه الكفالةوالمتعلق

.250-02مستحدثًا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تحریر كفالة التعھد –أي كفالة حسن تنفیذ الصفقة -ویترتب عن تقدیم ھذه الكفالة

من المرسوم 45ة التي قدمھا حائز الصفقة عندما قدم تعھده وذلك بمقتضى نص الماد

.والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة250-02الرئاسي رقم 

داء من تاریخ االنطالق في تنفیذ الخدمات موضوع توتسري كفالة حسن التنفیذ إب

تغطي مخاطر عدم حسن التنفیذالصفقة إلى غایة االستالم المؤقت ومعنى ھذا أن كفالة 

بة للفترة الممتدة من تاریخ األمر بالخدمة الصادر عن التنفیذ للبنود التعاقدیة للصفقة بالنس

:المصلحة المتعاقدة إلى غایة تاریخ االستالم المؤقت كما ھو محدد في الصفقة 

لم یحدد التنظیم الخاص بالصفقات :Réception provisoireاالستالم المؤقت 

مات السابقة لھ، غیر االستالم المؤقت للخدمة موضوع الصفقة وال التنظیمعنى العمومیة

المتضمن المصادقة على دفتر 21/11/1964أنھ بالرجوع إلى القرار الصادر بتاریخ 

منھ غیر 46الشروط اإلداریة العامة نجده تطرق إلى موضوع التسلیم المؤقت في المادة 

.أنھ لم یعرفھ

)1(86/0102-250.
)2(84/0302-250.
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وقبل التطرق إلى موضوع االستالم البد من اإلشارة إلى أن المشرع لم یضبط

باللغة العربیة یقابلھ باللغة الفرنسیة " میتسل"االصطالحات في ھذه النقطة مصطلح 

من التنظیم الحالي الخاص 85ھذا وفقًا لما ورد في نص المادة " Réception"مصطلح 

استالم "بالصفقات العمومیة، وكان من األرجح أن یورد النص باللغة العربیة مصطلح 

.وھو األقرب إلى الصواب"Réception provisoire"ة الذي یقابلھ بالفرنسی" مؤقت

، ...«باللغة العربیة كاآلتي 85وعلیھ أقترح أن تحرر الجملة األخیرة من المادة 

فمن 86/02ونفس الشيء فیما یخص المادة ».عند االستالم المؤقت إلى كفالة الضمان

حید المصطلحات وذلك بھدف تو" استالم"بكلمة " تسلیم"الالئق أن تعوض كلمة 

.ومطابقتھا لدفتر الشروط اإلداریة العامة

المقصود باالستالم المؤقت:

في غیاب تعریف قانوني للتسلیم یمكن القول بأنھ عبارة عن ذلك العقد الذي 

بموجبھ یتم استالم الخدمة موضوع الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة سواء بتحفظ أو 

.دونھ

فإن ،من دفتر الشروط اإلداریة العامة السابق الذكر46/1ووفقًا لنص المادة 

االستالم المؤقت یتم بعد إعالم المقاول للمصلحة المتعاقدة بواسطة رسالة مضمنة 

.الوصول مع اإلشعار باالستالم بإتمام األشغال

في حالة وویتم االستالم المؤقت بحضور المقاول أو بعد دعوتھ للحضور رسمیاًَ، 

.ب ذلك في المحضرتغیبھ یكت

ویمكن أن یكون االستالم المؤقت جزئیًا وذلك عندما تستعمل اإلدارة حق الحیازة 

من دفتر الشروط 41/2المسبقة على بعض األشغال، وھو ما تم التطرق إلیھ في المادة 

.اإلداریة

رة عندما تستعمل اإلدا"من دفتر الشروط اإلداریة العامة 41/02لمادة ھذة افقًا لوفو

حق الحیازة في بعض أقسام األشغال قبل إكمالھا نھائیًا، فیجب أن یسبق تلك الحیازة 

.استالم مؤقت جزئي یجري على أثره، إعداد حساب تفصیلي جزئي ونھائي
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وبعد مراقبة الخدمات ،وعملیًا فإن اإلعالم على االستالم المؤقت ال یتم إال إذا تبین

ود أي تحفظات، وال یتم اإلعالن عنھا إال بعد إجراء موضوع الصفقة المنجزة من عدم وج

حیث یقوم المتعامل (مراقبة تثبت أن المالحظات خالل الزیارة األولى قد تم التكفل بھا 

، وفي حالة )المتعاقد بتنظیف الموقع وجمیع المحالت ھذا مثًال في صفقات األشغال

.عیین تاریخ الحقاإلخالل بذلك في الموعد المحدد لالستالم المؤقت یتم ت

إجراءات االستالم المؤقت:

 وصل بیجب على المقاول أن یطلب بنفسھ وعن طریق البرید المضمون أو

.استالم عن االستالم المؤقت للخدمة موضوع الصفقة فور االنتھاء من تنفیذھا

 یومًا أن یحدد تاریخ االستالم 15یجب على صاحب المشروع خالل مدة

ریخ استالمھ لبرید المتعامل المتعاقدالمؤقت من تا

 في حالة عدم مباشرة المصلحة المتعاقدة لالستالم في اآلجال المذكورة أعاله ما

.عدا في حالة الرفض فإن االستالم یعتبر قد تم لفائدة المتعامل المتعاقد

 یجب إمضاء محضر االستالم المؤقت للخدمة المنجزة موضوع الصفقة من

.فرادطرف جمیع األ

ما یليیترتب على االستالم المؤقت للخدمات موضوع الصفقة:آثاراالستالم المؤقت:

حق المقاول في الحصول على تسویات رصید الحساب.

بدایة فترة الضمان من تاریخ ھذا االستالم.

 یتحرر المتعامل المتعاقد من بعض التزاماتھ، عدى ما تعلق منھا بفترة

.الضمان

زام بتحویل كل من كفالة حسن التنفیذ أو اقتطاعات حسن التنفیذ بحسب االلت

.الحالة إلى كفالة ضمان عند ما ینص في الصفقة على أجل الضمان
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 مبلغ كفالة حسن التنفیذLe montant de caution de restitution

d’avance:

ویتم فرضھ من مبلغ الصفقة %10و %5یحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ ما بین

، فاألمر یعود إلى السلطة التقدیریة )1(حسب طبیعة وأھمیة الخدمات الواجب تنفیذھا

.للمصلحة المتعاقدة في تحدید نسبتھا، التي ال یمكن أن تخرج على المجال المحدد أعاله

تنظیم خاص لیعد أو250-02اإلشارة إلى أن المرسوم الرئاسي دروھنا تج

الحد األقصى والحد األدنى لمبلغ كفالة حسن تنفیذ الصفقة، بالصفقات العمومیة حدد

من مبلغ الصفقة الذي ال یمكن أن یقل علیھ %5حدد نسبة 434-91فالمرسوم التنفیذي 

في حین األمر )2(145-82مبلغ كفالة حسن تنفیذ الصفقة واألمر نفسھ في المرسوم رقم

:)3(حدد مبلغ الكفالة كاآلتي90-67رقم

 من %5عدم النص على مدة الضمان فال یجوز أن یفوق مبلغ الكفالة عن عند

.المبلغ األولي للصفقة

 من مبلغ %10وعند النص على مدة الضمان ال یجوز أن یفوق مبلغ الكفالة

.الصفقة

ممثلین في االتحاد العام للمقاولین الورغم ھذا فإن المقاولین الجزائریین 

ویثقل كاھل المقاوالت خاصة امرتفعاھذه الكفالة ھو مبلغیرون بأن مبلغ،الجزائریین

وباألخص عندما تفرض المصلحة المتعاقدة علیھم تقدیم كفالة ،الصغیرة والمتوسطة منھا 

.)4(من مبلغ الصفقة%10بنسبة 

.250-02من 87)1(
)2(8691-4349082-145.
)3(7867 -90.
)4(––24/04/2006.
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أما دفتر الشروط اإلداریة العامة الصادر بموجب القرار المؤرخ في 

ة التي یضمن من خاللھا حسن تنفیذ الصفقة العمومیة فقد حدد مبلغ الكفال،24/11/1964

: ، كاآلتي)1(والمبالغ الناشئة عنھا والتي یعتبر صاحب الصفقة مدینًا بھا

 من المبلغ األولي للصفقة المزاد علیھ، %3یحدد مبلغ ھذه الكفالة كحد أقصى بـ

.)2(ل للضمانوعند اإلقتضاء من مبلغ التعدیالت، وذلك عندما ال تتضمن الصفقة أج

 3(عندما تشمل الصفقة أجل للكفالة%10ویكون كحد أقصى(.

والتنظیم الخاص )CCAG(وھنا یالحظ التناقض بین دفتر الشروط اإلداریة العامة 

دفتر الشروط (بالصفقات العمومیة الساري المفعول، الذي ینبغي أن یعاد النظر فیھ 

.هوالذي لم یعدل منذ صدور) اإلداریة العامة

 استعادة كفالة حسن تنفیذ الصفقةRestitution de caution de bonne

exécution:

النھائي للصفقة، المتاإلسیتم إرجاع كفالة حسن تنفیذ الصفقة بعد شھر من تاریخ 

.)4(والذي یتم بموجب تحریر رفع الید الكلي والنھائي

وبموجب عقد كفالة ومھما یكن من أمر فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة 

لحساب المتعامل المتعاقد لفائدة الیتدخل ویتقدم ككفی،حسن تنفیذ الصفقة العمومیة

.المصلحة المتعاقدة للمبلغ الذي تغطیھ ھذه الكفالة باعتبارھا ضمانًا مالیًا

)1(07/0221/11/1964CCAG

)2(07/0521/11/1964CCAG

)3(07/0621/11/1964CCAG

)4(8802 -250" "
"."
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مضمون بموجب ھذه الكفالة یغطي مخاطر عدم تنفیذ البنود التعاقدیة الإن المبلغ 

ة للفترة الممتدة من تاریخ األمر بالخدمة الصادر عن المصلحة المتعاقدة إلى للصفقة بالنسب

.التاریخ التعاقدي لالستالم المؤقت كما ھو محدد في الصفقة

وبالتالي فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یدفع للمصلحة المتعاقدة المبلغ 

كور فیھا، إذا ثبت قانونًا، أثناء حائز الصفقة مدینًا بھ وإلى غایة المبلغ المذالذي قد یكون

مدة الصفقة وعلى أبعد تقدیرعند تاریخ االستالم النھائي المحدد للصفقة، بأن حائز الصفقة 

التعاقدیة موضوع الصفقة أو قام بكیفیة ناقصة، وأن ھلم یقم كلیًا أو جزئیًا بالتزامات

.لصفقةاالمصلحة المعاقدة قد ألغت بصفة قانونیة ومقبولة 

لى كل فإن الصندوق یدفع إلى غایة المبلغ المضمون بموجب عقد كفالة حسن وع

التنفیذ في حدود ما ھو واجب األداء  حقیقة من طرف المدین، ویتم التسدید بناء على 

.رسالة توظیف الكفالة موصى علیھا مع اإلشعار باالستالم صادرة عن المصلحة المتعاقدة

بموجب عقد الكفالة ابتداًء من تاریخ تبلیغ األمر وتدخل ھذه الكفالة حیز التنفیذ 

أو في غیاب ذلك ابتداء من تاریخ )1(بالخدمة الخاص بتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة

التوقیع علیھا، وتبقى صالحة إلى غایة إرجاعھا أو تقدیم رفع الید الكلي والنھائي الذي 

ائي وذلك بعد تحویلھا إلى كفالة االستالم النھدینبغي أن یتم على أبعد تقدیر، شھرًا بع

.الضمان

وال یمتد عقد كفالة حسن التنفیذ إال للصفقة الذي یتضمنھا، كما ال یمتد إلى أي 

.والسعرملحق قد یعدل شروطھا والسیما المتعلقة منھا باآلجال 

وھنا ال بد من التساؤل عن كیفیة التعامل مع الصفقة التي تم تعدیل مبلغھا 

ب ملحق؟بموج

)1(02/04.
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La caution de bonne exécutionكفالة حسن التنفیذ التكمیلیة 

complémentaire:

لقد تفطن المشرع إلى مثل ھذه الحالة التي یتم فیھا تعدیل بنود في الصفقة خاصة 

.تلك المتعلقة بالسعر وباآلجال

ة نصت في الفقر250-02من المرسوم الرئاسي 84حیث أن بمقتضى نص المادة 

بنفس الشروط في حالة وجود ) أي حسن التنفیذ(تتم ھذه الكفالة «الرابعة منھا على أنھ 

والتي تحرر بصفتھا »كفالة حسن التنفیذ التكمیلیة«وھو ما یصطلح علیھا )1(»ملحق للعقد

وتبقى بنود ھذه األخیرة نفسھا مطبقة على المبلغ المكفول ،تكمیلیة لكفالة حسن التنفیذ

.الة التكمیلیةبموجب الكف

وعادة ما تتضمن كفالة حسن التنفیذ التكمیلیة إما رفع مبلغ الضمان موضوع كفالة 

، وھنا البد من اإلشارة في ھذه الحالة بأن یتضمن عقد الكفالة ھضخفحسن التنفیذ، أو 

تاریخھا، (التكمیلي رقم الصفقة وتاریخھا وكذا الملحق، وكذا كفالة حسن التنفیذ 

)2(...)مبلغھا

ھذا المبلغ الذي یتم رفعھ أو خفضھ بطبیعة الحال بناء على الملحق المرفق و

.بالصفقة

.وبذلك فیتم ذكر المبلغ اإلجمالي لكفالة حسن التنفیذ الذي یصبح موضوع الضمان

)1(8902 -250

لل
90»L’avenant constitu un document contractuel تابعة

/
.، كم»

9102-250

.
)2(02/05.



115

:Caution de garantieكفالة الضمان -ث

تعریفھا والھدف منھا :

تشوب الخدمة موضوع الصفقة بعد ضمانًا منھا للمخاطر أو العیوب التي قد 

االنتھاء من إنجازھا من طرف المتعامل المتعاقد، تفرض المصلحة المتعاقدة كفالة 

.الضمان لتغطیة العیوب التي قد تترتب عن سوء تنفیذ الصفقة

88والمادة 86والمادة ، 85ولقد تطرق المشرع إلى ھذا النوع من الكفالة في المادة 

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة250-02من المرسوم الرئاسي

مخاطر عیوب اإلنجاز أو التنفیذ الناقص من وعلى كل فإن كفالة الضمان تغطّي

قبل المتعامل المتعاقد، إخالًال بالتزاماتھ التعاقدیة بعنوان الصفقة، التي تحدث أثناء مدة 

إلى )Réception provisoire(المؤقت ستالم الضمان التي تمتد من تاریخ محضر اإل

.)Réception définitive(ستالم النھائي التاریخ المحدد تعاقدیًا عن اإل

مدة الضمان:

ستالم ستالم المؤقت وینتھي باإلمن المسلم بھ أن مدة الضمان تبدأ من تاریخ اإل

جًال للضمان، في حین عند أالنھائي، غیر أن التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة لم یحدد 

الرجوع إلى دفتر الشروط اإلداریة العامة المصادق علیھ بموجب القرار الصادر بتاریخ 

، نجده یقر بأن أجل الضمان یحدد في دفتر الشروط الخصوصیة، أما في 1964نوفمبر 21

:)1(حالة عدم تحدیده في ھذا األخیر فإن آجال الضمان تكون كاآلتي

الطرق الحجریة یحدد ھذا بالنسبة ألشغال الصیانة وحفر األسس و

.أشھر ابتداء من تاریخ االستالم المؤقت لھا)06(ستة : األجل بـ

)1(47.
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 واحدة تبدأ أیضًا من تاریخ )01(بالنسبة لألشغال األخرى یحدد بسنة

.االستالم المؤقت لھا

رعشإثنتاوعادة ما ینص على أجل الضمان في دفتر الشروط الخصوصیة ب

.شھرًا)12(

االت التي یشترط فیھا تقدیم كفالة الضمانالح:

:البد ھنا من التمییز بین وضعیتین أو نوعین من أنواع الصفقات

 كقاعدة عامة عندما ینص على أجل الضمان في الصفقة، ففي ھذه

من المرسوم الرئاسي84الحالة تتحول كفالة حسن التنفیذ المنصوص علیھا في المادة 

.ضمانإلى كفالة02-250

وھنا البد من التساؤل عن حالة الصفقات التي تم اإلعفاء فیھا من تقدیم كفالة حسن 

والمعفاة بموجب 84تنفیذ الصفقة، وھي صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في المادة 

قرار وزاري مشترك من تقدیم كفالة حسن التنفیذ؟

 المعفاة من تقدیم كفالة إذا ما تعلق األمر بصفقات الدراسات والخدمات

ففي ھذه الحالة وكما سبق اإلشارة إلیھ فإن كفالة حسن التنفیذ تعوض : حسن التنفیذ 

باقتطاعات حسن التنفیذ، وھنا أیضًا ال یلزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة الضمان إال إذا 

.تم النص على أجل الضمان في الصفقة

تطاعات الضمان یحول إلى كفالة الضمان في حین الرصید المكون من مجموع اق

.عند االستالم المؤقت للخدمة موضوع الصفقة

وھنا ال بد من التساؤل عن ماھیة اقتطاع حسن التنفیذ؟
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:La retenu de bonne exécutionقتطاع حسن التنفیذ إ

فإن كفالة حسن ،من التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة86وفقًا لنص المادة 

یذ تعوض باقتطاعات حسن التنفیذ إذا تعلق األمر بصفقات الدراسات والخدمات التنف

، عندما ینص دفتر الشروط الخاص بالمناقصة على ذلك ویقوم 84المذكورة في المادة 

حتفاظ المصلحة المتعاقدة بمبلغ من مستحقات المتعامل إقتطاع الضمان على أساس إنظام 

.لتزاماتھإالمتعاقد ضمانًا منھا لحسن تنفیذ 

المقصود باقتطاعات حسن التنفیذ:

لم تحدد التنظیمات الخاصة بالصفقات العمومیة، وال دفتر الشروط اإلداریة العامة 

ھو كل مبلغ تقوم «: المقصود باقتطاعات حسن التنفیذ، وعلیھ یمكن تعریفھ كما یلي

لى المتعامل المتعاقد من المصلحة المتعاقدة باقتطاعھ من كل دفع على الحساب یتم دفعھ إ

.»أجل ضمان حسن تنفیذ الصفقة

قتطاعات التي قتطاعات حسن التنفیذ، واإلإویجب التنویھ ھنا إلى عدم الخلط بین 

.تجریھا المصلحة المتعاقدة بصدد استعادة المبالغ المدفوعة في شكل تسبیقات

المتعامل المتعاقد وال یمكن لنفس الصفقة أن یتم النص ضمنھا على إلزامیة تقدیم

.قتطاعات حسن التنفیذ في نفس الوقتإكفالة حسن التنفیذ و

 الحاالت التي یتم فیھا القیام باالقتطاع:

:قتطاع الضمان إالإال یمكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بإجراء عملیة 

إذا نص في الصفقة على مدة الضمان.

ت التي یعفى حائزوھا من تقدیم إذا تعلق األمر بصفقات الدراسات والخدما

كفالة حسن تنفیذھا، بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة والوزیر 

.)1(المعني

)1(86/0102-250.
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 قتطاع مبالغ حسن التنفیذ، إأن ینص دفتر شروط المناقصة على وجوب

التي تعوض عن تقدیم كفالة حسن التنفیذ، وبھذه الصفة یمكن أن تحول إلى 

.)1(ستالم المؤقت للخدمة موضوع الصفقةاإلكفالة ضمان عندما یتم 

مبلغ االقتطاع:

قتطاع الذي یجب لم ینص التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة على مبلغ اإل

قتطاع یعوض كفالة حسن التنفیذ قتطاعھ أو نسبتھ، وبذلك یمكن القول بأنھ مادام ھذا اإلإ

من مبلغھا %10حد أدنى وعن من مبلغ الصفقة ك%5فإنھ ال یتصور أن تخرج نسبتھ عن

.كحد أقصى

استعادة االقتطاعات:

. یتم استرداده مثلھ مثل كفالة حسن التنفیذ

 مبلغ كفالة الضمانLe montant de caution de garantie

مجموع مبالغ وأمادامت كفالة الضمان تتأتى لتحویل كفالة حسن التنفیذ، 

.و نفس مبلغ الكفالة، أو مجموع االقتطاعاتاقتطاعات حسن التنفیذ، فإن مبلغھا ھ

 استعادة كفالة الضمانLa restitution de caution de garantie

ترد كفالة الضمان بعد شھر واحد ابتداء من تاریخ االستالم النھائي 

.)2(للخدمات موضوع الصفقة

تداء ابواحدتحدثت عن مدة شھر86وھنا البد من اإلشارة إلى أن المادة 

من تاریخ التسلیم النھائي للصفقة ، في حین من األرجح أن یكون النص على أن 

)1(86/0202-250.
)2(8602 -250.
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، ولیس »ستالم النھائي للخدمة موضوع الصفقةاإل«بدایة مدة الشھر من تاریخ 

.شھر من تاریخ التسلیم النھائي للصفقة

:من دفتر الشروط اإلداریة العامة السابق الذكر فإن48وطبقًا لنص المادة 

 یرد مبلغ الضمان وتحرر الضمانة الحالة محلھ على أثر قیام اإلدارة

برفع الید، وذلك في الشھر الذي یلي تاریخ االستالم النھائي لألشغال إذا كان متعھد 

الصفقة قد أكمل بذلك التاریخ تعھداتھ تجاه اإلدارة، وإذا أثبت المقاول خاصة تأدیة 

.التعویضات التي یكون ملزم بھا

یتوقف سریان مفعول الضمان بانقضاء الشھر المشار إلیھ أعاله، إال و

بأن حائز الصفقة ) الكفیل(من اإذا أشارت اإلدارة برسالة مضمونة موجھة إلى الض

) الكفالة(وفي ھذه الحالة ال یجوز وضع حد لنفاذ الضمان ،ھلم یكمل جمیع التزامات

.إال برفع الید الذي تجریھ اإلدارة

لم یحدد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة معنى :النھائيستالم اإل

كما 88واكتفى باإلشارة إلیھ في المادة ،ستالم النھائي للخدمة موضوع الصفقةاإل

».....التسلیم النھائي للصفقةمدة في مدة شھر من ... «: یلي 

"فیما یخص مصطلحابق التطرق إلیھسوباإلضافة إلى المالحظة التي 

أن یحل محلھ الخدمة موضوع الصفقة، فإنھ یالحظ بأن تالذي اقترح"الصفقة

التي تقابلھا " ستالم واألصح أن ینص على كلمة اإل"التسلیم"النص أورد فیھ كلمة 

.Réceptionباللغة الفرنسیة 

إلى االستالم النھائي في )CCAG(تطرق دفتر الشروط اإلداریة حین في 

بالنسبة ) شھر12(النھائي یتم إما بعد سنة بر أن االستالممنھ، وأعت47المادة 

أشھر  بالنسبة ألشغال الصیانة والحفر لألسس، )06(لصفقات األشغال وستة 

.ابتداء من تاریخ االستالم المؤقت،والطرق الحجریة

عن األشغال المنجزة ویقوم ویبقى المتعامل المتعاقد طیلة ھذه المدة مسؤوًال

.لیھا وتصلیح جمیع العیوب الظاھرة فیھابالمحافظة ع
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:ستالم النھائيإجراءات اإل

ویتم االستالم النھائي بطلب من طرف مكتب الدراسات والمصلحة 

المتعاقدة بطلب من المتعامل المتعاقد عن طریق البرید المضمون بعد زیارة 

.حضوریة لألشغال ، شریطة عدم وجود أي تحفظات 

خالل زیارات االستالم المؤقت أو النھائي مالحظةفي حالة وجود تحفظات 

لمتعاقد، فإن للمصلحة المتعاقدة الحق في تعیین اوعدم رفعھا من طرف المتعامل 

كما ، متعامل متعاقد آخر للقیام باألشغال الضروریة على عاتق المتعامل المتعاقد

.أن االستالم النھائي یتم في محضر مكتوب و موقع من جمیع األطراف

: یترتب على االستالم النھائي ما یلي :ستالم النھائي آثار اإل

.ـ انتقال ملكیة الخدمة موضوع الصفقة إلى المصلحة المتعاقدة 1

.ـ تحرر المتعامل المتعاقد من جمیع التزاماتھ تجاه المصلحة المتعاقدة 2

طرف المقدمة من) كفالة الضمان (ـ رفع الید عن الضمانات أو الكفاالت 3

.المتعامل المتعاقد بحسب الحالة بعد أجل شھر من االستالم 

المھندسین ولمقاولین اـ بدایة سریان التأمینات العشریة بالنسبة 4

.المعماریین إن تم النص علیھا 

و مھما یكن من أمر فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة و بموجب عقد 

عاقدة إلى غایة المبالغ التي قد یكون حائز یلتزم بالدفع للمصلحة المت،كفالة الضمان

الصفقة مدینا بھا بعنوان الصفقة، ویكون ھذا الدفع في حدود ما ھو واجب األداء 

توظیف الكفالة رسالة حقیقة من طرف المدین الرئیسي، و یتم التسدید بناءا على 

د موصى علیھا مع اإلشعار باالستالم صادرة عن المصلحة المتعاقدة و یحرر عق

.)1(الكفالة في أصل و نسختین

)1(02/06.
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الضمان االحتیاطي : ثانیًا 

یعد الضمان االحتیاطي الشكل الثاني لتدخل صندوق ضمان الصفقات بواسطة 

.منحھ قروضھ بالتوقیع، بغیة تسھیل تمویل الصفقة العمومیة

)الضامن االحتیاطي(والضمان االحتیاطي عبارة عن كفالة بمقتضاھا یلتزم الكفیل 

، (1)بضمان وفاء قیمة السند على وجھ التضامن مع الشخص الذي جرى الضمان لحسابھ

وھو من بین الضمانات الشخصیة على القروض، إذ یعتبر التزاما مكتوبًا من طرف 

شخص معین یتعھد بموجبھ على تسدید مبلغ ورقة تجاریة أو جزء منھ، في حالة عدم 

وبھذه الصفة یمكن القول بأن الضمان االحتیاطي )2(قدرة أحد الموقعین علیھا على التسدید

:)3(ھو عبارة عن شكل من أشكال الكفالة ویختلف عنھا عمومًا في

كونھ یطبق فقط في حالة الدیون المرتبطة باألوراق التجاریة.

 الضمان االحتیاطي ھو التزام تجاري بالدرجة األولى حتى ولو كان مانح

ب في ذلك ھو أن العملیات التي تھدف األوراق التجاریة محل الضمان غیر تاجر، والسب

.الضمان إلى إثباتھا ھي عملیة تجاریة

 یكون الضمان االحتیاطي صحیحًا ولو كان االلتزام الذي ضمنھ باطًال ما لم

.من القانون التجاري409یعتریھ عیب في الشكل وفقًا لنص المادة 

:ري علیھا ھذا النوع من الضمان ھيواألوراق التجاریة التي یمكن أن یس

.السفتجة-

.كـــالشی-

.السند آلمر-

ھو الذي یكون محل لمنح التوقیع من قبل -مرأي السند أل- ویعد ھذا األخیر 

صندوق ضمان الصفقات العمومیة كضامن احتیاطي، من أجل تسھیل تمویل الصفقة 

195فحةص1997-–.(1)
.167فحة)2(
.167فحة)3(



122

)أ-4(ور أعاله في المادة الرابعةالمذك67-98العمومیة، وھو ما أقره المرسوم التنفیذي رقم 

من دفتر الشروط الملحق بھ والتي تقضي بأنھ یمكن للحاصلین على طلبات أو صفقات 

:عمومیة الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة

االستفادة من التسبیقات التعاقدیة الشرعیة الموجھة لتغطیة النفقات المقررة في -أ

في ھذه الحالة یتوجب على الحاصلین على ھذه إطار إنجاز الصفقات والطلبیات، و

لصالح بنوكھم، ووفقًا لصندوق ضمان سندات األمرالصفقات أو الطلبات اكتتاب 

:الصفقات العمومیة فإن الضمان االحتیاطي ھو
 «C’est l’engagement pris par la caisse de garantie des marchés publics de

payer, à l’échéance un billet à ordre si le débiteur principal se retrouve

défaillant» )1( .

.وتكفل السندات من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومیة

Billet(ولقد تطرق القانون التجاري إلى أحكام السند ألمر  à ordre( من المادة

.منھ، ولم یورد أي تعریف خاص بھ471إلى المادة 465

فانھ یجب أن یحتوي السند ألمر على مجموعة من البیانات 471دة ووفقًا لنص الما

:حتى یكون لھ صفة السند التجاري وھياإللزامیة

شرط األمر أو تسمیة السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحریره.

الوعد بال قید وال شرط بأداء مبلغ معین.

 تعیین تاریخ االستحقاق)l’échéance.(

تعیین المكان الذي یجب فیھ األداء.

اسم الشخص الذي یتم األداء لھ أو ألمره.

تعیین المكان والتاریخ اللذین حرر فیھما السند.

توقیع من حرر السند أي الملزم.

)1( Instruction N° PGE/03/A du 30/06/1999.



123

صك مكتوب یتعھد بھ «یمكن تعریف السند ألمر بأنھ البیانات ومن خالل ھذه 

یدفع ألمر شخص آخر یسمى المستفیدبأنsouscripteurشخص یسمى المحرر 

bénéficiaire مبلغًا من النقود، في میعاد محدد، ومكان محدد، ویمكن كتابة السند ألمر

.)1(»وفقًا لنماذج متعددة ألن المشرع لم یحدد نموذجًا معینًا لذلك

من القانون التجاري تطبق على السند ألمر األحكام 469ووفقًا لنص المادة 

: ة بالضمان االحتیاطي والتي تطبق على أحكام السفتجة، والتي یستخلص منھا أن المتعلق

الضمان االحتیاطي یتم بالكتابة والتي یمكن أن تتم إما على الورقة المضمونة نفسھا أو 

.)2(على الورقة المتصلة بھا كاستثناء من مبدأ الكفالة الذاتیة

شرطًا لصحة اإلثبات فقط، وذلك وتعد ھذه الكتابة شرطًا لصحة الضمان ولیست 

على عكس الكفالة المدنیة، كما أن المشروع لم یحدد صیغة معینة في الضمان االحتیاطي 

قد یكفي توقیع الكفیل إلى جانب المكفول لحصول وفكل لفظ یستفاد منھ الضمان مقبول، 

لة على للدال»مقبول كضامن احتیاطي«الضمان، إال أن العادة جرت على استعمال عبارة 

.)3(ھا ثم یوقع الضامن االحتیاطي علیھا بإمضائھا، أو ما في مؤدنحصول الضما

من القانون 409/7حتیاطي عدة آثار إذ ورد في نص المادة وینتج عن الضمان اإل

:وھو ما یرتب»بھ ضامن الوفاءالتزمیلتزم ضمان الوفاء بكل ما «التجاري أنھ 

قیمة السند على وجھ التضامن مع المكفولیلتزم الضامن االحتیاطي بوفاء.

حتیاطي ذو طابع تجاري دون االھتمام بصفة الضامن والمضمون الضمان اإل

.والدین

.104فحة–-. )1(
.151فحةص2002شر ––.. )2(
.409/04ا)3(
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 المكفول باطًال ما التزامصحیحًا حتى ولو كان االحتیاطيالضامن التزامیعتبر

من القانون 499، وتطبیقًا ألحكام المادة )1(لم یكن البطالن ناشئا عن عیب في الشكل

صحیحًا حتى التزامھبھ الشخص المضمون، ویعد التزمجاري یلتزم الضامن بمثل ما تال

ولو كان اإللتزام الذي ضمنھ باطًال ألي سبب أخر غیر عیب في الشكل، وعلى خالف 

.)2(الكفالة المدنیة تعتبر الكتابة شرط لصحة الضمان

فقات العمومیة لم یمنع توقیعھ في ومن الناحیة العملیة فإن صندوق ضمان الص

، وعمومًا فإن الضمان )3(شكل ضمان احتیاطي إال لعدد محدود من المتعاملین المتعاقدین

:)4(االحتیاطي الممنوح من طرف لصندوق یكون على صورتین

دد مانح الضمان شروطًا ویكون ذلك عندما یح:ضمانات احتیاطیة مشروطة

تعطى إمكانیة للبنك لمنح القرض المالئم وتقوم في ھذه الحالة لتزام، فیمكن أنلتنفیذ اإل

.مسؤولیة البنك عن األخطار المتوقعة في العملیة التي یتكفل بھا

بالمقابل یمكن لصندوق ضمان الصفقات العمومیة أن یقترح توزیع وتجزئة 

لدین عند المخاطر، وفي حالة عجز المتعامل المتعاقد المستفیدین من القرض عن تسدید ا

تاریخ االستحقاق یتحمل كل من الصندوق والبنك المقرض مخاطر ھذا القرض، ویتم 

.تجسید ھذا االتفاق في اتفاقیة موقعة من طرف البنك وصندوق ضمان الصفقات العمومیة

 وتكون عندما ال یحدد أي شرط لتنفیذ :الضمانات االحتیاطیة غیر المشروطة

تحمل الصندوق لوحده، وبذلك تستبعد مسؤولیة البنك تماماًَ في لتزام، في ھذه الحالة یاإل

.ستحقاق وعدم قدرة المستفید، على الوفاءتحمل مبلغ السند ألمر عند تاریخ اإل

)1(409/08.
)2(–-

.344صفحة 2002- 2001
عي)3(

.
)4( Instruction N° PGE/03/A du 30/06/1999



125

Avance deالتسبیق المالي :  الفرع الثاني  trésorerier

-98رقممن دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 03وفقًا لنص المادة 

المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة وتنظیمھ وتسییره، فإن ھذا 67

یسمح للمتعامل المتعاقد الحائز على الصفقة العمومیة )CGMPالصندوق (األخیر 

وتجنید مبلغ الدیون المستحقة لھ بمناسبة إنجاز ،االستفادة من تسبیقات مالیة

.الخدمات موضوع الصفقة

القول بأن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یمنح وعلى ھذا األساس یمكن 

:كتسبیق مالي في شكل ًاقروض

تعبئة الدیون للمتعامل المتعاقد.

أو الفواتیر/تسبیق على كشوف األشغال و.

Mobilisation des créancesتعبئة الدیون : أوًال 

I-تعریف اآللیة واألھداف المسطرة من خاللھا:

د التنظیم حدلم ی:الدیون الخاصة بالصفقة العمومیةتعریف عملیة تعبئة

الخاص بالصفقات العمومیة المقصود بالقروض الخاصة بتعبئة الدیون واكتفى الحالي 

من جھة ومن جھة ثانیة النص على االفقرة األخیرة منھ77باإلشارة إلیھا في المادة 

مومیة لتسھیل تنفیذھا أنھ یمكن صندوق ضمان الصفقات العمومیة تمویل الصفقات الع

أو الفواتیر في إطار تعبئة دیون المؤسسات حائزة /السیما منھا تسدید الكشوف و

.)1(الصفقات العمومیة

لمذكور ا67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 04ووفقًا للمادة 

عمومیة أعاله فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یمكن الحاصلین على الصفقات ال

وأن ھذه التعبئة یمكن أن ،من تعبئة الدیون الناشئة بمناسبة تنفیذ الصفقات العمومیة

)1(9802 -250.



126

نتھاء من إنجاز ھذه العقود بواسطة استظھار شھادة الحق في تكون خالل أو عند اإل

.الدفع صادرة عن اآلمر العمومي بالصرف صاحب المشروع

كل اة بتعبئة الدیون یقصد بھوعلى ھذا األساس یمكن القول بأن القروض الخاص

دین متولد ومعاینتسبیق مالي یمنح إلى المتعامل المتعاقد حائز لصفقة عمومیة على 

غیر محرر من طرف المصلحة المتعاقدة في مقابل رھن الصفقة العمومیة رھنًا 

).الصندوق(حیازیًا لصالح الجھة مانحة القرض 

:ض تعبئة الدیون كاآلتي د شروط منح قرویحدتمن خالل ما سبق یمكن 

أن یتم تقدیم طلب القرض من طرف المتعامل المتعاقد حائز الصفقة.

 أن یكون موضوع القرض ھو دفع المبالغ المالیة المستحقة الدفع المتولدة

.والمعاینة إلى المتعامل المتعاقد

 من إنجاز خالل أو عند االنتھاءمعاینةومتولدةأن تكون ھذه المبالغ أو الدیون

.الخدمة موضوع الصفقة

 أن ینقضي األجل التعاقدي لصرف الدفعات من قبل المصلحة المتعاقدة والمقدر

.أو الفاتورة والمحددة تعاقدیًا في الصفقة/یومًا من تاریخ استالم الكشف و)30(بثالثین 

ل المتعاقد طالب القرض شھادة الحق في الدفع صادرة عنمأن یستظھر المتعا

.اآلمر العمومي بالصرف صاحب المشروع

 أن تكون الصفقة العمومیة المتولد عن تنفیذھا الدین موضوع القرض، قابلة

250-02وما بعدھا من المرسوم الرئاسي رقم 97لرھنھا رھنًا حیازیًا وفقًا للمادة 

.المذكور أعاله، وأنھا غیر مرھونة لدى مؤسسة أو مؤسسات مالیة أخرى

المتعامل المتعاقد طالب القرض تعھدًا یلتزم من خاللھ بالتنازل عن أن یقدم

ن الصفقات العمومیة مانح القرضالصالح صندوق ضمفوائد التأخیر

:يتوعلى كل یمكن إجمال مشتمالت طلب القروض لتعبئة الدیون كاآل
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PGE/09/Aوفقًا للتعلیمة الداخلیة الخاصة بصندوق ضمان الصفقات العمومیة رقم 

فإن الوثائق المطلوب اشتمالھا طلب االستفادة من 2005سبتمبر 05المؤرخة في 

:)1(قروض تعبئة الدیون ھي

A-الوثائق اإلداریة والجبائیة:

 لقانون األساسي للمتعامل المتعاقدمن انسخة مصادق علیھا.

صالحیات األشخاص المؤھلین بالتزام المؤسسة.

سجیل الجبائينسخة مصادق علیھا لبطاقة الت.

 نسخ من الشھادات الجبائیة والشبھ الجبائیة تقل عن ثالثة أشھر مدققة، أو

.جدول االستحقاقات المحدد مع الھیئات المعنیة

B-وثائق إداریة خاصة بالدیون المراد تعبئتھا:

 تقدیم طلب اإلستفادة من قرض تعبئة الدیون من قبل الشخص المؤھل ویحمل

.)2(لبة للقرضختم المؤسسة الطا

النموذج الوحید للصفقة المعنیة بالدیون المطلوب تعبئتھا ونسخة لنفس الصفقة.

أو الفواتیر المتعلقة بالدیون المطلوب تعبئتھا /نموذجان من كشف األشغال و

.یؤرخھ قانونًا صاحب المشروع ویمضیھ

ؤرخھ قانونًا أصل شھادة الحق في الدفع المتعلقة بالدیون المطلوب تعبئتھا ی

.)3(المصلحة المتعاقدة وتمضیھ

 التصریح باإلستبدال من أجل تحریر كل المبالغ المستحقة لحائز الصفقة من

.)4(قبل المصلحة المتعاقدة بین یدي صندوق ضمان الصفقات العمومیة

 التصریح بالتنازل عن فوائد التأخیر لفائدة صندوق ضمان الصفقات

.)5(العمومیة

)1(PGE/09/A05/09/200540فحةص.
)2(03/01.
)3(03/02.
)4(03/03.
)5(03/04.
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عن السبب الذي یدفع المتعامل المتعاقد حائز الصفقة من طلبھ ھنا لتساؤل اویمكن 

في الحصول على تسبیقات مالیة لتعبئة الدیون، مادام أنھ یحق لھ الحصول على دفعات 

على الحساب بموجب بنود الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة؟

لمتعاقدة من أجل لكن في حقیقة األمر یتقدم حائز الصفقة بطلبھ إلى المصلحة ا

الحصول على الدفعات في مقابل تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة جزئیًا أو كلیًا، أو 

.حتى مقابل التموینات المقتناة

تقوم المصلحة المتعاقدة بدفع ھذه المبالغ تقوم بمراقبة مدى صحة ھذا الطلب لكيو

الحق في طَىوالتي بموجبھا یع،بالنظر إلى مدى إنجاز الخدمة موضوع الصفقة

الحصول على الدفعات على الحساب، كما یتم تفحص مدى تطبیق األسعار التعاقدیة، 

.وبعد ذلك یتم الدفع من قبل المحاسب العمومي المختص بتسویة المبالغ المستحقة

م َزْلووفقًا للتنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة فإن المصلحة المتعاقدة ُت

یومًا من )30(ساب أو التسویة النھائیة للصفقة خالل ثالثین بصرف الدفعات على الح

استالم الكشف أو الفاتورة في الحاالت العادیة، وكاستثناء ال یمكن أن یتجاوز ھذا 

األجل شھرین إذا تعلق األمر بتسویة بعض أنواع الصفقات بموجب قرار صادر عن 

.وزیر المالیة

ان من طرف المصلحة المتعاقدة إذ قد یفوق إن ھذا األجل ال یحترم في أغلب األحی

ھذه اآلجال بكثیر قد یصل أحیانًا إلى أكثر من شھرین، مما یؤدي إلى نشوء الكثیر من 

الضغوطات على خزینة المتعامل المتعاقد، مما یؤثر على وتیرة سیر األشغال، أو قد 

لحة المتعاقدة في یؤدي أحیانًا إلى توقفھا، األمر الذي ینقص بدوره من مصداقیة المص

.احترامھا للبنود التعاقدیة وإمكانیة إنجازھا للمشاریع المبرمجة

تمویل ھذه الفئة من المؤسسات التي تحصلت على شھادة فيھذا ما أدى بالتفكیر 

الحق في الدفع من قبل المصلحة المتعاقدة معھا، وذلك باستحداث قروض تعبئة الدیون 

98، والمادة 77في المادة 250-02مرسوم الرئاسي رقم المتولدة والمعاینة بموجب ال
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منھ، والذي یعد أول تنظیم خاص بالصفقات العمومیة نص على تعبئة دیون المؤسسات 

حائزة الصفقة المتولدة والمعاینة والجھة المخول لھا صالحیة القیام بمنح ھذه 

.القروض

 1(ئة الدیونمنح قروض تعبالغایة وأھم األھداف المسطرة من خالل(:

لدیون في شكل تسبیقات مالیة بناءًا كما سبق اإلشارة إلیھ یتم منح قروض تعبئة ا

على طلب المتعامل المتعاقد، مقابل رھنھ للصفقة موضوع الدین لصالح صندوق 

عتبار ھذه المبالغ في أي حال كدفعات نھائیة إضمان الصفقات العمومیة، وال یمكن 

، كما )المصلحة المتعاقدة(ر المودعة لدى اآلمر بالصرف خاصة بالكشوف أو الفواتی

وإنما تدخل مھمة ،قروض بفائدةبمثابة الصندوق أن ھذه المبالغ ال تعتبر بالنسبة إلى 

تعبئة دیون المتعامل المتعاقد  الناتجة بمناسبة تنفیذه للخدمة موضوع الصفقة في إطار 

ي تمویل الصفقات العمومیة والتي یھدف من بتأدیتھا وھي المساھمة فُكلَِّف المھام التي 

:خاللھا إلى

 إن أھم ھدف یرجى من منح القروض الخاصة بتعبئة الدیون ھو

المساھمة والسعي إلى تسویة الخلل الوظیفي المعاین لدى مختلف المصالح المتسببة في 

لصعوبات التأخر في دفع المبالغ المستحقة األداء إلى حائز الصفقة من جھة، وتخفیف ا

.المالیة التي تصیب خزینتھا من جھة ثانیة

 ضمان التوازن بین التطور المالي والمادي لمشاریع التجھیز العمومیة

.)2(المقیدة في البرامج السنویة والمتعددة السنوات التي یتم تمویلھا من میزانیة الدولة

ا التعاقدیةتعزیز مصداقیة المصلحة المتعاقدة فیما یخص تنفیذ التزاماتھ.

 تجنب توقف األشغال أو تأخر إنجازھا، والتي عادة ما تكون السبب في

.نشوء الخصومات، والزیادة في المصاریف

)1(

PGE/09/A.
)2(0298-67.
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قتصاد الوطني یسمح للصندوق بفرض وجوده ومساھمتھ في تطویر اإل

بواسطة تمویلھ للصفقات العمومیة كأداة فعالة للدولة، وبذلك فإن تدخل الصندوق یمثل 

في إنجاز وتنفیذ الخدمات موضوع المتدخلةقة وصل بین مختلف مصالح الدولة حل

.الصفقة العمومیة

ویجب أن یقوم الصندوق بتنفیذ مھمتھ ھذه في أسرع وقت ممكن، بھدف 

المعاینة فیما یخص دفع الدیون المتولدة والمعاینة، وبھذه الصفة فإن تتسویة التأخیرا

:)1(القیام بھذه المھمة بالنسبة إلىالوقت یعد عامًال أساسیًا في 

ز الصفقة في حاجة ماسة إلى تعبئة دیونھ والذيئإن حا: المتعامل المتعاقد-أ

.قدم طلبًا من أجل تسویة وضعیاتھ المالیة في أقرب أجلكان قد

من أجل تجنب التأخر أو التوقف في إنجاز : بالنسبة للمصلحة المتعاقدة- ب

عمومیة من جھة، والتقلیل من نسبة األعباء المالیة التي قد تنجم المشروع موضوع الصفقة ال

Les intérêts(عن التأخر في عملیة دفع المبالغ المستحقة، خاصة تلك المتعلقة بفوائد التأخیر

moratoires(من جھة أخرى.

الذي یتم تعزیز مكانة ومصداقیة الدولة وتخفیف : بالنسبة للمحاسب الدافع- ت

.لیة التي تصیب حائز الصفقة العمومیةالصعوبات الما

II-قروض الخاصة بعملیة تعبئة الدیونأھم اآللیات المعتمدة في منح ال

المذكور أعاله كیفیة القیام بتعبئة الدیون، 67-98لم ینظم المرسوم التنفیذي رقم 

08منح قروض تعبئة الدیون تم التطرق إلیھا بموجب التعلیمة رقم تغیر أن میكانیزما

والتي بموجبھا تم إصدار تعلیمة رقم 2005)2(/19/03صادرة عن وزارة المالیة بتاریخ ال

PGE/09/A من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومیة التي حددت كیفیة ومیكانیزمات

.منح القروض لتعبئة الدیون الخاصة بالمؤسسات حائزة الصفقات العمومیة

)1(PGE/09/A05/09/2005.
)2(086304-2129

2005،63»CGMP

«85

30/12/2004.
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یون بین صندوق ضمان الصفقات وعلى كل فإنھ یتم تحریر إتفاقیة تعبئة الد

اإللتزامات والملقاة والعمومیة والمتعامل طالب القرض، والتي تحتوي على كل الحقوق 

.)1(على عاتق الطرفین

:وعلى كل فإن عملیة تعبئة الدیون تمر بعدة مراحل نذكرھا كاآلتي

:المرحلة األولى

أو الكشوف لدى /یم فواتیرھا وتقوم المؤسسة المكلفة بانجاز الصفقة العمومیة بتقد-

اآلمر بالصرف، ھذا األخیر وبعد دراسة محتوى الوثائق ومضمونھا والتأكد من عدم 

وجود أي نزاع یتعلق بتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة، یقوم بالمصادقة علیھا بواسطة 

رقم إصداره لشھادة الحق في الدفع وتكون ھذه الشھادة وفقًا لألشكال المحددة في التعلیمة

، في المقابل منح ھذا القرض یلزم حائز الصفقة بتقدیمھ النسخة )2(المذكورة أعاله08

.العمومیةوالمتعلقة برھن الصفقة"نسخة وحیدة"المخصصة من الصفقة تحمل عبارة  

:المرحلة الثانیة

یتقدم المتعامل المتعاقد إلى صندوق ضمان الصفقات العمومیة بطلبھ من أجل -

، ویلزم بإرفاق ھذا الطلب نسخة من الصفقة )3(ل على قروض بغیة تعبئة دیونھالحصو

إضافة إلى التصریح بالتنازل عن فوائد التأخیر ،باإلضافة إلى شھادة الحق في الدفع

لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومیة، عندما یطلب منھ رصد الدین المتولد 

.)4(والمعاین

:المرحلة الثالثة

یر عقد الرھن الحیازي مصالح صندوق ضمان الصفقات العمومیة، تقوم بتحر

عن طریق جدول اإلعالم بالرھن الحیازي ویعلم بذلك المحاسب العمومي المكلف بالدفع

.)5(للصفقة

)1(03/06.
)2(03/02.
)3(03/01.
)4(03/04.
)5(03/05.
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:المرحلة الرابعة

التي تبین قیمة المبالغ المالیة التي یجب ةیقوم المحاسب العمومي بتحریر الوثیق

. المتعاقد والتي یرسلھا إلى الصندوقدفعھا إلى المتعامل 

:المرحلة الخامسة

بعدما یتحصل الصندوق على الشھادة المثبتة للمبالغ المستحقة الدفع إلى المتعامل، 

تقوم مصالحھ بتحریر مبلغ القرض في شكل شیك محرر باسم المستفید، أو بواسطة وثیقة 

.األمر بالدفع

أو الوضعیاتالمبالغ المذكورة في إن مبلغ ھذا القرض ال یمكن أن یساوي

وإنما ھو عبارة عن تسبیق مالي معتبر یمكن تقدیر قیمتھ بحسب مدى أھمیة ،الفواتیر

.الصفقة وما یمكن أن یؤثر على إنجازھا

وتحدد نسبة التسبیق المالي الخاص بتعبئة الدیون بناء على المبالغ المذكورة في 

:)1(رف المتعامل المتعاقد وھي مقدرة كاآلتيشھادات الحق في الدفع المقدمة من ط

 80أو یساوي عشر مالیین دینار فنسبة القرض ھي أقلإذا كان المبلغ%.

 ملیون دینار 30إذا كان المبلغ أكبر من عشرة ملیون دینار وأقل أو یساوي

.%65فنسبة القرض 

 دینار ملیون50أو یساوي من ملیون دینار وأقل 30إذا كان المبلغ أكبر من

.%50فنسبة القرض 

 30ملیون دینار فأكثر فنسبة القرض 50إذا كان المبلغ أكبر من%.

:المرحلة السادسة

یقوم بإرسال ووضعھ ،بعدما یقوم المحاسب المكلف بالدفع بفحص الحوالة وقبولھا

مذكورة ال08لتأشیرة دفع المبالغ المالیة بواسطة الفاكس وفقًا لما ھو وارد في التعلیمة رقم 

:أعاله إلى

.الخزینة العمومیة المفتوح على مستواھا حسابھ الخاص-

.مصالح الصندوق المعنیة-

)1(PGE/09/A05/09/200506فحة.
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:المرحلة السابعة

تقوم مصالح الصندوق المختصة بإنجاز كل اإلجراءات الالزمة وحساب الفوائد، 

في شكل و مبالغوتحویل المبالغ المتبقیة إلى المتعامل المتعاقد سواًء كانت مبالغ أصلیة أ

.فوائد على التأخیر

وفیما یخص فوائد التأخیر فإنھ یتم إقتسامھا بین صندوق ضمان الصفقات العمومیة 

:والزبون المستفید من القرض كاآلتي

.من مبلغ الفوائد على التأخیر لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومیة70%-

.ض حائز الصفقةمن مبلغ الفوائد على التأخیر لصالح المستفید من القر30%-

:المرحلة الثامنة

ھذه الدیون عملیة تعبئةیقوم الصندوق بتحویل وإرسال كل الوثائق التي تبرر 

08وتسییر الحسابات وفوائد التأخیر إلى وزارة المالیة وفقًا لمقتضیات التعلیمة رقم 

.المذكورة أعاله

Avances sur situation deأو الفواتیر /األشغال ووضعیات تسبیق على : ثانیًا 

travaux et/ou factures (A.S.T.F)

في إطار عملیة التسبیق المالي یقوم صندوق ضمان الصفقات العمومیة بمنح 

أو الفواتیر كآلیة ثانیة إلى جانب آلیة تعبئة الدیون /تسبیق على وضعیات األشغال و

.المتعلقة بالصفقة

:فواتیرأو ال/تعریف التسبیق على وضعیات األشغال و-1

لم یورد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة أي تعریف خاص بھذا التسبیق 

المتضمن إنشاء صندوق ضمان 67-98رقم ونفس األمر فیما یتعلق بالمرسوم التنفیذي 

PGE/10/Aالصفقات العمومیة، في حین تم تنظیم ھذه اآللیة بموجب التعلیمة رقم 
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األمر الذي . )1(2006ماي 18ات العمومیة بتاریخ الصادرة عن صندوق ضمان الصفق

.یبین حداثة ھذا النمط من أنماط تمویل الصفقات العمومیة

أو الفواتیر عبارة عن تسبیق /وعلى كل فإن التسبیق على وضعیات األشغال و

حائز لصفقة عمومیة أثناء القیام بتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة كل مالي یتم منحھ إلى 

وقبل نھایة اآلجال التعاقدیة للدفع على الحساب، تثبت عن طریق تقدیم العمومیة

أو الفواتیر في مقابل رھن الصفقة العمومیة رھنًا حیازیًا لصالح الجھة مانحة  /الوضعیات و

وبعمولة یتم ) CGMP(كون صندوق ضمان الصفقات العمومیة تالذي عادة ما والقرض 

لصندوق بعد أخذ رأي مصلحة االلتزامات الموجودة تحدیدھا من قبل اإلدارة المركزیة ل

.على مستوى الصندوق
L’avance sur situation de travaux et/ou facture étant une avance de

trésorier consentie avant l’expiration des délais contractuels de paiement des

acomptes, la rémunération de la CGMP est à la charge de l’entreprise

bénéficiaire  de l’avance. Elle se fera par le règlement d’une commission dont

le taux sera arrêté par la direction générale, après  avis du comité des

engagements du siège )2( .

ا لالستفادة من ومن خالل ھذا التعریف یمكن استنتاج الشروط التي یجب توفرھ

:وھيھذا القرض

أو الفواتیر من /تقدیم طلب القرض الخاص بالتسبیق على وضعیات األشغال و-1

.قبل حائز الصفقة العمومیة

أن یتم تقدیم الطلب خالل اآلجال المحددة لتنفیذ الصفقة، وھذه األخیرة غیر -2

.مرھونة لدى أي شخص آخر

.ابلة للرھن رھنًا حیازیًاأن تكون الصفقة موضوع طلب ھذا التسبیق ق-3

.تقدیم ملف كامل-4

)1( Instruction PGE/10/A relative a la procédure de traitement des opérations d’avances sur situation
de travaux et/ou factures, du 18/05/2006

)2(  Instruction PGE/10/A du 18/05/2006 page 01.
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ومھما یكن من أمر فإن مشتمالت ملف طلب الحصول على قرض في شكل 

المذكورة PGE/10/A :أو الفواتیر وفقًا للتعلیمة رقم/التسبیق على وضعیات األشغال و

:أعاله ھي 

بتعبئة الدیون، فضًال عن الوثائق اإلداریة والجبائیة  والتي ھي نفسھا تلك المتعلقة

:فإنھ یشترط تقدیم الوثائق التالیة

أو الفواتیر موقع /ـ تقدیم طلب اإلستفادة من التسبیق على وضعیات األشغال و1

.)1(وممضى من طرف الشخص المؤھل و یحمل ختم المؤسسة طالبة القرض

.ـ النموذج الوحید للصفقة المعنیة بالقرض و نسخة لنفس الصفقة 2

أو الفاتورة مرفقا بجدول /وضعیة األشغال وـ نموذجان من 3

موافق علیھ من قبل األطراف الثالثة )attachements(المنجزات

entreprise – maitre l’œuvre et maître d’ouvrage)(

une déclaration de subrogation)ـ التصریح باالستبدال 4 من أجل تحریر (

ل المصلحة المتعاقدة بین یدي كل المبالغ المستحقة لحائز الصفقة من قب

.)2(صندوق ضمان الصفقات العمومیة

:أو الفواتیر/كیفیة منح التسبیق على وضعیات األشغال و-2

المذكورة أعاله المراحل التي تمر بھا آلیات PGE/10/Aلقد حددت التعلیمة رقم 

:منح ھذا التسبیق كاآلتي

:المرحلة األولى

ستفادة من ھذا التسبیق إلى مصالح صندوق یتقدم حائز الصفقة الراغب في اإل

.ضمان الصفقات العمومیة بطلبھ الذي یجب أن یشتمل على جمیع الوثائق المذكورة أعاله

:المرحلة الثانیة

بعد دراسة ومراقبة محتویات الملف وقبولھ تقوم مصالح الصندوق بتحریر عقد 
الذي یؤشر ،لف بالدفع بذلكالرھن الحیازي للصفقة العمومیة ویتم إعالم المحاسب المك

.)3(ل لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومیةستبداعلیھ ویرفق معھ التصریح باال

)1(04/01.
)2(04/02.
)3(04/03.
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:المرحلة الثالثة 

الترخیص بمنح التسبیق على وضعیات األشغال أو الفواتیر لصالح حائز الصفقة 

.مقدم الطلب

:المرحة الرابعة

مان الصفقات العمومیة بتحریر تقوم مصلحة تعبئة الدیون على مستوى صندوق ض

.)1(أو الفواتیر/عقد منح التسبیق على وضعیات األشغال و

:المرحلة الخامسة

تحریر سند الدفع لفائدة المستفید من التسبیق في شكل شیك أو أمر بالدفع، وتجدر 

أو الفواتیر ال /اإلشارة ھنا بأن مبلغ القرض الخاص بالتسبیق على وضعیات األشغال و

أن یساوي المبالغ المذكورة في وضعیات األشغال أو الفواتیر، وإنما ھو عبارة عن یمكن

.تسبیق مالي یتم تحدید مبلغھ بحسب أھمیة وسعر الصفقة وما قد یؤثر على إنجازھا

ویتم تحدید نسبة مبلغ التسبیق المالي في ھذه الحالة بناءًا على المبالغ المذكورة 

:)2(تيوالمطلوب رصدھا والمقدر كاآل

) 50(أو الفاتورة أقل من خمسین /إذا كان مبلغ الوضعیة و-1

.%50ملیون دینار جزائري فإن نسبة مبلغ القرض ھي 

) 50(أو الفاتورة أكبر من خمسین /إذا كان مبلغ الوضعیة و-2

.%40ملیون دینار جزائري فإن نسبة مبلغ القرض ھي 

:المرحلة السادسة

حرر لفائدة صندوق ضمان الصفقات العمومیة فإن تنفیذًا لعقد الرھن الحیازي الم

المحاسب المكلف بالدفع یقوم بتحریر كل المبالغ المستحقة لحائز الصفقة المستفید من مبلغ 

.القرض بین یدي صندوق ضمان الصفقات العمومیة

)1(04/04.
)2(  Instruction PGE/10/A du 18/05/2006.
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:المرحلة السابعة

تقوم مصالح الصندوق بخصم كل المبالغ المقررة لفائدة صندوق ضمان الصفقات

أو الفواتیر /العمومیة من جراء منحھ القرض في شكل تسبیق على وضعیات األشغال و

:خاصة المبالغ التالیة

.الرسوم الناتجة عن منح القرض-1

.التكالیف اإلضافیة المدفوعة من قبل الصندوق-2

.%4.5المقدر بـ Taux de la commissionمبلغ العمولة -3

:المرحلة الثامنة 

.غ المتبقیة والمستحقة إلى الزبون، وتحریر رفع الیداألمر بدفع المبال
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Nantissement de Marché publicرھن الصفقة العمومیة  : المطلب الثاني 

وكما سبق ،صندوق ضمان الصفقات العمومیةیمنحفي إطار القیام بمھمتھ 

ومیة قد التطرق إلیھ في المطلب األول من ھذا المبحث قروضًا إلى حائزي الصفقات العم

، وما دامت ھناك فترة )في شكل تسبیق على الخزینة(تكون بالتوقیع أو قروضًا حقیقیة 

نتظار حتى یحل أجل استرداد مبالغ القروض الحقیقیة، فإن عنصر الخطر المالزم إ

للقرض الممنوح طیلة ھتھ المدة ال یمكن بأي حال من األحوال إلغاؤه بصفة نھائیة، أو 

ولذلك وجب على صندوق ضمان الصفقات العمومیة أن یتعامل مع ھذا ، )1(استبعاد حدوثھ

.الواقع بشكل حذر وأن یقرأ المستقبل قراءة جیدة

ئتمان والسرعة في وأمام ھذا الواقع الذي ال یمكن تجنبھ وبھدف زیادة وسائل اإل

األعمال التنفیذ لعقد القرض المتفق علیھ، اللذان یمیزان قانون األعمال بھدف تسھیل تنفیذ

موضوع الصفقة، یلجأ صندوق ضمان الصفقات العمومیة إلى طلب ضمانات كافیة من 

.المتعامل المتعاقد المستفید من مبلغ القرض

ومن بین ھذه الضمانات المنصوص علیھا في التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة 

Nantissement de marché»الرھن الحیازي للصفقة العمومیة  بغیة تسھیل تنفیذھا ھو

public» القسم في المذكور أعاله250-02والذي تطرق إلیھ المرسوم الرئاسي رقم

من القسم السابع )du nantissement("الرھن الحیازي": الفرعي األول المعنون بـ

.98والمادة 97ھ بمادتین ھما المادة وخص،أحكام تعاقدیة من الباب الرابعب:المعنون 

تذكیر إلى أن أول تنظیم خاص بالصفقات العمومیة تناول تنظیم أحكام ویجدر ال

المذكور سابقًا في 90-67الرھن الحیازي الخاص بالصفقات العمومیة ھو األمر رقم 

، من الباب الثالث »للصفقاتالمصرفي سیر التمویل یتدابیر لت«: الفصل الثاني المعنون بـ

إلى 98، وذلك في المواد من المادة »الصفقاتالضمانات المفروضة على«:المعنون بـ

)1(163.
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و المرسوم 145-82منھ، وبقیت ھذه األحكام نفسھا في كل من المرسوم رقم 110المادة 

وأدخل 250-02رقم المرسوم الرئاسي صدرالمذكورین أعاله، إلى أن 434-91التنفیذي 

لما دعت الضرورة إلى لھ كةدراسبعض التعدیالت الطفیفة علیھ یتم التطرق إلیھا عند

.ذلك

الصفقات العمومیة التي «من ھذا المرسوم الرئاسي فإن 97ووفقًا لنص المادة 

، »اهتبرمھا المصلحة المتعاقدة قابلة للرھن الحیازي حسب الشروط المنصوص علیھا أدن

رھن الصفقة العمومیة ممكنة ولیست إلزامیة، إذ یحتمل ةلیمما یمكن مالحظتھ ھنا أن ع

تكون بعض الصفقات العمومیة قابلة للرھن والعكس صحیح، وفي ھذه الحالة األخیرة أال

التي تكون قابلة للرھن فإنھ ال یمكن أن یتم ذلك إال وفقًا للشروط المنصوص علیھا في ھذه 

98المادة ما یفسر أن ھذه المادة تضمنت شروط رھن الصفقة العمومیة، في حین المادة 

والتي كانت تشیر إلى إمكانیة رھن الصفقة والمتضمنة لھذه الفقرة 90-67رقم من األمر 

تفاقات التي تكون بموجبھا تطبیق أحكام ھذا الفصل على اإل«قبل تعدیلھا كانت تقضي بأن 

.ولم تشر إلى الشروط»الصفقات مرھونة رھنًا حیازیًا

آلثار التي وعلى كل یمكن التساؤل عن طبیعة ھذا الرھن وكیفیة إنشائھ؟ وما ھي ا

تترتب علیھ، وكیف یتم انقضاؤه؟ ویمكن اإلجابة على ھذا التساؤل من خالل التطرق إلى 

الرھن الحیازي في فرعین یخصص الفرع األول إلى دراسة طبیعة الرھن الحیازي 

وإجراءات إنشائھ، أما الفرع الثاني فیتناول التطرق إلى أثار الرھن الحیازي للصفقة 

.نقضائھإالعمومیة وكیفیة 

طبیعة وإجراءات الرھن الحیازي للصفقة العمومیة:الفرع األول

لم یحدد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة تعریف الرھن الحیازي للصفقة 

منھ باإلشارة إلى أن الصفقات العمومیة التي 97عمومیة، واكتفى بموجب نص المادة ال

الحیازي، حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذه تبرمھا المصلحة المتعاقدة قابلة للرھن 
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المادة، وعلى ھذا األساس فسیتم التطرق إلى طبیعة ھذا الرھن بدایة ثم إلى أھم 

.اإلجراءات الخاصة بإنشائھ

.طبیعة الرھن الحیازي للصفقة العمومیة: أوًال

یفًا لم یحدد تعر250-02كما سبق وأن تم اإلشارة إلیھ فإن المرسوم الرئاسي رقم 

فھل أن الرھن خاصًا بالرھن الحیازي ھذا ما یدفع إلى التساؤل عن طبیعة ھذا الرھن

أم على الدین المتولد في عاتق المصلحة ًا ؟تفاقإوصفھا بالحیازي یقع على الصفقة 

المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا بسبب تنفیذ ھذا األخیر للخدمة موضوع الصفقة؟ 

من المرسوم الرئاسي ووفقًا للفقرة المذكورة أعاله أشارت إلى 97إن نص المادة 

ھذا ما ،قابلیة الصفقات العمومیة المبرمة من طرف المصلحة المتعاقدة للرھن الحیازي

حتى نتمكن من ،وموضوعھ) الرھن الحیازي(یدفع إلى التطرق إلى أطراف ھذا العقد 

.تحدید طبیعة

:ابلة لرھنھا رھنًا حیازیًاأنواع الصفقات العمومیة الق-1

فإن كل الصفقات المبرمة مع المصلحة المتعاقدة والمذكورة في 97وفقًا للمادة 

صفقة قابلة لرھنھا رھنًا حیازیًا، سواء كانت250-02رقم من المرسوم الرئاسي 02المادة 

ھذه إنجاز أشغال، أو تقدیم خدمات، أو التزوید باللوازم أو صفقة إنجاز دراسات فكل

).97(الصفقات قابلة للرھن وفقًا للشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة 

:أطرافھ-2

قصد بھ الجھة التي یتم إجراء أو القیام برھن الصفقة یو: الدائن المرتھن

فإنھ ال یمكن أن یتم رھن الصفقة العمومیة 97/01وفقًا لنص المادة والعمومیة أمامھا، 

ى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفیة أو صندوق ضمان الصفقات رھنًا حیازیًا إال لد

العمومیة، وعلیھ فإنھ ال یتم القیام برھن الصفقة العمومیة إال أمام ھذه الجھات والتي من 

، وفي الحالة التي یتم إنشاء الرھن الحیازي ةأبرزھا صندوق ضمان الصفقات العمومی
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ء المستفیدین أن یكونوا فیما بینھم مجموعة فیھا لصالح عدة مستفیدین فإنھ یجب على ھؤال

.)1(یعین لھا رئیسًا

وھو حائز الصفقة العمومیة وقد یكون المتعامل المتعاقد بصفتھ : المدین الراھن

متعاقدًا مع المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع، كما یمكن أن یكون متعامًال ثانویًا وفقًا 

لثانوي أن یرھن حقھ في الصفقة العمومیة إلى لمتعامل الأجازتالتي 97/12للمادة 

.المؤسسات المذكورة في الفقرة األولى

:العمومیةللصفقةالحیازيمحل الرھن-3

لمتعاقد والمصلحة المتعاقدة بین المتعامل اًاتفاقإھا صفال یمكن أن تعتبر الصفقة بو

نفیذ الصفقة العمومیة ھو وإنما الدین المتولد أو الذي سیتولد عن ت،للرھن الحیازيمحال

الذي یكون موضوعًا للرھن الحیازي، وما الصفقة بوصفھا اتفاقًا إال وسیلة لتبریر وإثبات 

الرھن الحیازي سواء للدیون المتولدة والمعاینة أو تلك الدیون التي ستتولد مستقبًال، وھو 

یین أن یرھنوا رھنًا یجوز للمتعاملین الثانو«بقولھا 97/01ما أشارت إلیھ صراحة المادة 

منھا في حدود قیمة الخدمات التي ینفذونھا وذلك ضمن جمیع دیونھم أو جزءًاحیازیًا 

موضوع الرھن ، ومن خالل ھذا النص یتضح بأن»الشروط المبینة في ھذه المادة 

.الحیازي یقع على جمیع دیون المتعامل أو جزءًا منھا في حدود قیمة الخدمات التي ینفذھا

مثل ھذه الدیون في تلك المبالغ المتولدة عن تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة من وتت

، والتي توجد بحوزة المصلحة المتعاقدة، وفي )سواء متعاقدًا، أو ثانویًا(طرف المتعامل 

ھذه العالقة یعد المدین ھو المصلحة المتعاقدة التي تحوز مبلغ الدین الواجب الدفع أما 

.املالدائن ھنا فھو المتع

)1(97/0802-250.
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وبذلك یمكن القول بأن محل الرھن ھو ذلك الحق الثابت للمتعامل المتعاقد أو 

المتعامل الثانوي تجاه المصلحة المتعاقدة بمناسبة تنفیذھم للخدمات المتفق علیھا في عقد 

.الصفقة

في وثیقة یتم التوقیع علیھا من طرف للصفقة العمومیة حرر عقد الرھن الحیازي وی

صفقات العمومیة والمتعامل المتعاقد، بموجب ھذا العقد یتم تحریر كل صندوق ضمان ال

المبالغ التي یستحقھا المتعامل المتعاقد بعنوان الصفقة بین یدي الصندوق مقابل منح ھذا 

.األخیر مبلغ القرض إلى ھذا المتعامل

وبھذه الصفة یمكن اعتبار رھن الصفقة العمومیة عبارة عن رھن حیازي من نوع 

»C’est un nantissement spécifique«خاص

إجراءات الرھن الحیازي للصفقة العمومیة : ثانیًا

لقد أورد المرسوم الرئاسي عدة شروط شكلیة إلنشاء الرھن الحیازي یمكن إجمالھا 

:فیما یلي

 خصوصیة النسخة المسلمة من قبل المصلحة المتعاقدة المتعلقة بالصفقة

:موضوع الرھن

ل معلى المصلحة المتعاقدة أن تقوم بتسلیم نسخة واحدة من الصفقة إلى المتعایجب 

تتضمن بیانًا خاصًا یشیر إلى أن ھذه الوثیقة تمثل سندًا في حالة رھن حیازي، والتي تعتبر 

من الناحیة العملیة عبارة عن نسخة من العقد الذي التزم بموجبھ المتعامل المتعاقد تجاه 

بتنفیذ الخدمات موضوع الصفقة، وفي نفس الوقت یحدد ھذا العقد المصلحة المتعاقدة

، ولقد تم النص على )1(حقوق ھذا المتعاقد وخاصة المالیة منھا تجاه المصلحة المتعاقدة

97/03إلزامیة تقدیم ھذه النسخة الفریدة من أجل القیام برھن الصفقة العمومیة في المادة 

Instruction»«نسخ)1(

PGE/03/A du 30/06/1999 page 34.



143

المؤرخ في الوزاري القرارر أعاله، أما المذكو250-02من المرسوم الرئاسي 

تطرق إلیھ من خالل )CCAG(المتضمن دفتر الشروط اإلداریة العامة 21/11/1969

في حالة رھن الصفقة، یسلم المھندس الرئیس كذلك «منھ بقولھا 8/2في المادة نص 

نسخة «للمقاول ودون نفقة نسخة خاصة أو موجزًا رسمیًا من عقد الصفقة یتضمن عبارة

.»مسلمة بمثابة سند»فریدة

وبواسطة ھذه النسخة فقط یستطیع القیام برھن الصفقة العمومیة لدى مؤسسة 

.مالیة، أو مجموعة مؤسسات مالیة، أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة

إن تسلیم ھذه النسخة الخاصة من طرف المصلحة المتعاقدة وتحت مسؤولیتھا تم 

الذي قد یسعى إلى وفرصة للتالعب من قبل المتعامل المتعاقد من أجل دحض أيهإقرار

استخراج عدة نسخ من ھذه الصفقة لیقوم بإجراء رھنھا لدى عدة مؤسسات مخول لھا 

بصالحیة تمویل الصفقات العمومیة من جھة، ومن جھة ثانیة تعد كوسیلة حمایة فعالة 

ئتمان في عالم ًا لمبدأ الثقة واإلللمؤسسات التي ھي بصدد تمویل الصفقة العمومیة وتدعیم

.األعمال

لكن قد یثار التساؤل حول مدى إمكانیة تسلیم ھذه النسخة الفریدة في الحالة التي 

؟یتمیز فیھا موضوع الصفقة العمومیة بالسریة كصفقات األمن أو الدفاع الوطني مثًال

ومیة ھذه من التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العم97/03لقد عالجت المادة 

الحالة، والتي قضت بأنھ إذا تعذر تسلیم ھذه النسخة الخاصة إلى المتعامل المتعاقد حفاظا 

على السر المطلوب، فإنھ یجوز للمعني في ھذه الحالة أن یطلب من المصلحة المتعاقدة 

مستخرجًا من تلك الصفقة موقع علیھا من قبلھا ومتضمنة للبیان الذي یفید بأن ھذه الوثیقة 

.ندًا في حالة الرھن الحیازي، وكذا البیانات المالئمة للسر المطلوبس
 «Un extrait signé du marché qui portera la mention spéciale indiquant que

cette pièce formera titre en cas de nantissement et contiendra les indications

compatible »



144

ة في ھذه الحالة بالنسبة إلنشاء الرھن الحیازي، بمثابة تسلیم ھذه الوثیقعتبروی

.)1(تسلیم النسخة بكاملھا

لكن إذا تضمنت الصفقة على بند إمكانیة اللجوء إلى المتعامل الثانوي لتنفیذ جزء 

من الصفقة، فھل یحق للمتعامل الثانوي بدوره الحصول على ھذه النسخة الفریدة؟

یمكن النص في الصفقة ،250-02رقم وم الرئاسي من المرس50وفقًا لنص المادة

من موضوع الصفقة في إطار على بند التعامل الثانوي، ویشمل التعامل الثانوي جزءًا

)2(تعاقدي یربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة

الذي یمثل مقابل التزامھ بتنفیذ ویجب أن یحدد السعر الواجب دفعھ إلى المتعامل الثانوي و

.الجزء المتعاقد علیھ ثانویًا من موضوع الصفقة

:)3(وال یمكن اللجوء إلى التعامل الثانوي لتنفیذ ھذا الجزء إال وفقًا للشروط التالیة

 یجب أن یحدد في الصفقة صراحة المجال الرئیسي الذي یتدخل فیھ المتعامل

.الثانوي

تعاقدة على المتعامل الثانويموافقة المصلحة الم.

 من طرف المصلحة المتعاقدة، مباشرةبض أتعاب المتعامل الثانوي قإلزامیة

.عندما ینص في الصفقة على الخدمات الواجب تنفیذھا من طرفھ

بأنھ یجوز للمتعاملین الثانویین والموصین الثانویین أن 97/12وتقضي المادة 

الخدمات التي ینفذونھا ةمنھا في حدود قیمًانھم أو جزءیرھنوا رھنًا حیازیًا جمیع دیو

ثانوي وذلك ضمن الشروط المبینة في ھذه المادة، ولھذا الغرض یجب أن تسلم لكل موٍص

.أو متعامل ثانوي النسخة المصدقة والمطابقة ألصل الصفقة وعند االقتضاء للملحق

حق المتعامل الثانوي أن ا كان من وعلى ضوء ھذه األحكام یمكن القول بأنھ لمَّ

لھ رھن جزء أو جمیع الدیون یمكنیقبض أتعابھ مباشرة من قبل المصلحة المتعاقدة، فإنھ 

التي تتولد عن تنفیذه للصفقة العمومیة المتعاقدة علیھا ثانویًا لدى الھیئات المذكورة في 

الخاصة بالصفة المذكورة أعاله، وفي ھذه الحالة ال یمكن أن تسلم النسخة 97/01المادة 

)1(97/0302-250.
)2(9402-250.
)3(9602-250.
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إنما بإمكانھ الحصول على نسخة منھا مصدقة ومطابقة لھا، لكن ما والمذكورة أعاله، 

؟ " قتضاء الملحقوعند اإل"...الذي یقصد بھ المشرع بذكره جملة 

للصفقة، ویبرم في جمیع الحاالت إذا كان تابعةإن الملحق عبارة عن وثیقة تعاقدیة 

، )1(أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة األصلیة/یل وھدفھ زیادة الخدمات أو التقل

وعلیھ فإنھ لما كان المتعامل الثانوي ملزم بتنفیذ جزء من الصفقة، فإنھ وفي حالة تعدیل 

لتزامات أو إموضوع ھذا التعدیل بأن یمّس كن مأحد بنودھا أو زیادة خدمات أو تقلیلھا، ی

ى یحق للمتعامل الثانوي القیام برھن جزء أو جمیع حقوق المتعامل الثانوي، وھنا وحت

الدیون التي تترتب عن تنفیذه لھذه الخدمات المعدلة یلزم بتقدیم نسخة مصادق علیھا 

.ومطابقة لألصل من ھذا الملحق حتى یبرھن على وجود ھذه الدیون ومدى استحقاقھ لھا

، وكذا كیفیات الدفع وتلزم المصلحة المتعاقدة بذكر اسم المحاسب المكلف بالدفع

كما تلزم بذكر اسم الموظف المكلف )2(97/04وھذا ما یمكن أن یستشف من نص المادة 

.)3(97/09بتقدیم المعلومات وفقًا لنص المادة 

للصفقة العمومیةشكل عقد الرھن الحیازي:

عقد لم یحدد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة الشكل الذي یتم فیھ تحریر 

الرھن الحیازي الخاص بالصفقة العمومیة وإنما ترك ذلك لحریة أطراف ھذا العقد وفقًا 

ا، فیمكن أن یتم إبرامھ في شكل عقد رسمي من طرف الموثق وفقًا ألحكام ملما یالئمھ

وما یعدھا من القانون المدني، كما یحق لھم تحریره في الشكل العرفي طبقًا 324المادة 

.من القانون المدني327ألحكام المادة 

)1(9002-250.
)2(

.ها عمومية صفقة 
: . يج : : )3(

.
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ویجب أن یذكر في ھذا العقد كل البیانات المتعلقة بالصفقة، من موضوع وتاریخ 

وأطراف وسعر، كما یجب أن یذكر مبلغ الحقوق التي ھي موضوع عقد الرھن أو الجزء 

.)1(من ھذه الحقوق

ً إلجلوحتى یكون  راءات ھذا العقد تاریخا ثابتا ألزم المشرع القیام بتسجیلھ وفقا

تخضع «بقولھا 97/09التسجیل المنصوص علیھا قانونیًا، وذلك وفقًا لمقتضى نص المادة 

»عقود الرھن الحیازي إلجراءات التسجیل المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ

كان ینص في ف، 250-02ویعد ھذا اإلجراء مستحدثًا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ة بالصفقات العمومیة على عدم خضوع عقود الرھن الحیازي التنظیمات السابقة لھ الخاص

من المرسوم التنفیذي رقم 104للصفقات العمومیة إلجراءات التسجیل وذلك في المادة 

فعل ، وحسٌن»ال تخضع عقود الرھن الحیازي إلجراءات التسجیل«بقولھا 91-434

لعقد العرفي ال بد من أن ألنھ حتى یعترف با)التسجیل(المشرع باستحداثھ لھذا اإلجراء 

یكون لھ تاریخ ثابت، عادة ما یكون تاریخ التسجیل، وذلك بھدف ضمان حقوق أطراف 

خاصة تحدید مرتبة الدائن المرتھن، باإلضافة إلى الھدف المالي الذي تسعى ھذا العقد

نة تحصیل الرسوم إلى الخزیبواسطةالدولة إلى تحقیقھ من خالل القیام بتسجیل ھذا العقد 

العمومیة، أما المقصود بالتشریع المعمول بھ فھو قانون التسجیل الصادر بموجب األمر 

.المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم09/12/1976بتاریخ 105-76رقم 

إعالم المصلحة المتعاقدة بالرھن الحیازي للصفقة العمومیة:

مواجھة الغیر أو في مواجھة دًا فيفال یعتبر الرھن الحیازي للصفقة العمومیة نا

من 975إال بإعالن ھذا الرھن إلیھ أو بقبولھ وفقًا ألحكام المادة ،المدین بالحق المرھون

97/04في المادة 250-02القانون المدني، ونفس القاعدة مكرسة في المرسوم الرئاسي رقم 

.»لرھون الحیازیةیجب على المتنازل لھ أن یبلغ المحاسب المعین في الصفقة با«بقولھا 

یعتبر الرھن نافذًا في حق المصلحة المتعاقدة أو حتى وعلى ھذا األساس فإنھ 

وھو ھنا صندوق ضمان (الغیر، البد أن یقوم المتنازل لھ عن الدین موضوع الرھن،

)1(05/01.
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، بإعالم المحاسب المكلف بالقیام بعملیات الدفع والمذكور في النسخة )الصفقات العمومیة

ویتم إعالم المحاسب المكلف بالدفع بواسطة رسالة موصى )1(قة المرھونةالخاصة بالصف

.)2(علیھا باالستالم، كما لھ أن یبلغھ بواسطة محضر قضائي

ومن الناحیة العملیة فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یعلم المحاسب المكلف 

إرسال األصلیین بالدفع بعقد الرھن الحیازي للصفقة والمحرر في أصلیین ونسخة، ویتم

معًا في الرسالة الموصى علیھا، لیقوم المحاسب بإرجاع احد األصول من عقد الرھن بعد 

وفي ھذه الحالة یمكن للمحاسب المكلف بالدفع، أن )3(اإلمضاء والتصدیق علیھ من قبلھ

یقوم بدفع المبالغ المستحقة والتي تكون في شكل إما تسبیقات، أو دفعات على الحساب، أو 

صندوق ضمان الصفقات (تسویة على رصید الحساب، بین یدي الدائن المرتھن 

.، أو إلى الغیر وفقًا لآلجال القانونیة وحسب ما یقضي بھ القانون)العمومیة

 زوال حیازة الرھنDépossession du nantissement:

على ھمن97/04المذكور أعاله في المادة 250-02لقد نص المرسوم الرئاسي رقم 

أن زوال حیازة الرھن تتم بواسطة تسلیم النسخة الخاصة إلى المحاسب المكلف بالدفع، 

.والذي یعتبر بمثابة الغیر الحائز للرھن إزاء المستفیدین منھ

1990غشث 3390-2115)1(

:
من 18: - 01

.
هو عب: - 02

22.
03 -.
04 -.
05 -.
06 -.

)2(05/02.
عليمة 25)3(

 :PGE/03/0430/09/199935فحة.
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صندوق ضمان الصفقات العمومیة بصفتھ دائنًا مرتھنًا، فإنومن الناحیة العملیة 

المتعامل المتعاقد، أو (قاھا من قبل المدین بعدما یتلالنسخة الخاصة یختص بتسلیم ھذه 

قوم غیر أنھ عملیًا ی، ولم یحدد المرسوم الرئاسي میعاد ھذا التسلیم، )المتعامل الثانوي

الصندوق بتسلیم ھذه النسخة في نفس الوقت الذي یقوم فیھ بإعالم المحاسب المكلف 

اإلسراع في إتمام ، ولعل الھدف من ھذا اإلجراء ھو )1(بالوفاء بالرھن الحیازي

ومن جھة ثانیة فھو یھدف من جھةاإلجراءات الخاصة بعملیة تمویل الصفقات العمومیة

من خاللھ إلى إعالم المدین الراھن الذي بدوره یقوم بإعالم الغیر بأن مبلغ الدین في حالة 

بین یدي صندوق ضمان رھن وأن كل حقوقھ المالیة تجاه المصلحة المتعاقدة تحرر

.ات العمومیة بصفتھ دائنًا مرتھنًاالصفق

م الشيء المرھون یمن القانون المدني فإنھ ینبغي على الراھن تسل951وفقًا للمادة و

وحتى یكون الرھن نافذًا في حق ،إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عینھ المتعاقدان لتسلیمھ

من القانون 961للمادة الغیر فال بد أن یكون الشيء المرھون في ید الدائن المرتھن وفقًا

.المدني

من ) الخاصة(م النسخة الوحیدة یوعلى كل فإن نص المشرع على إلزامیة تسل

الصفقة المرھونة إلى المحاسب المكلف بالوفاء الذي یعتبر بمثابة الغیر الحائز للرھن إزاء 

إلى یھدف من خاللھ بالدرجة األولى، »Le tiers détenteurs du gage«المستفیدین 

یشكل ماتفعیل مھمة ھذا األخیر في مراقبة تحقیق عملیة زوال الحیازة وانتقالھا إلیھ، وھو

بمثابة ، وھو بالدرجة الثانیة )2(في الواقع عنصر تأمین إضافي خاصة بالنسبة إلى الغیر

وسیلة إلعالم الغیر الذي یھمھ األمر من أجل تقدیم الطعون أو المعارضات عما لھم من 

.لى الدین المرھونحقوق ع

)1( Instruction de la CGMP N° PGE/03/A OP cit page 35.
)2( M.Villard ; Y-Bachelot, J-Michel Romiro JEAN-MICHEL Roméro – droit et pratique des

marchés publics de travaux – (Passation, Exécution, financement) – édition du Moniteur 1981
page 368.
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.أثار الرھن الحیازي للصفقة العمومیة وانقضاؤه: الفرع الثاني

تطرق في ھذا الفرع بدایة إلى اآلثار التي تترتب عن رھن الصفقة یتم الس

.بدراسة كیفیة انقضائھالقیامالعمومیة، ثم 

Effets du nantissement de Marché publicأثار رھن الصفقة العمومیة: أوًال

:یترتب عن الرھن الحیازي للصفقات العمومیة عدة آثار یمكن إجمالھما كاآلتي

 حق الصندوق في قبض المبالغ المدفوعة لوحده مباشرة من طرف المصلحة

:المتعاقدة

إن أھم أثر یترتب عن رھن الصفقة العمومیة لصالح صندوق ضمان الصفقات 

لغ القرض المضمون بالرھن والذي منحھ إلى العمومیة ھو حق المتنازل لھ في قبض مب

وھو ما أقره المرسوم ،المتعامل لوحده من الدین المخصص للرھن بغیة ضمان حقوقھ

یقبض المستفید من الرھن «قولھا ب1-97/07في نص المادة 250-02رقم الرئاسي 

، إال إذا نص العقد على خالف ذلك، مبلغ الدین المخصص لضمان بمفردهالحیازي 

یم ل، ویترتب ھذا الحق عن اإلجراء الذي یتم بواسطتھ زوال حیازة الرھن تس»...حقوقھ

النسخة الوحیدة إلى المحاسب المكلف بالدفع والمذكور أعاله، وبغیة محافظة ھذا الرھن 

المتعامل المتعاقد، أو المتعامل (على قیمتھ القانونیة وفعالیتھ یجب أن یمنع المدین الراھن

.)1(قبض مبلغ الدین، عندما یتم تسویتھ من طرف المصلحة المتعاقدةمن)  الثانوي

وبواسطة ھذا المبدأ والمتمثل في حق قبض مبلغ الدین مباشرة من المصلحة 

المتعاقدة، یضع عقد الرھن الحیازي صندوق ضمان الصفقات العمومیة في عالقة مباشرة 

.مع المصلحة المتعاقدة

)1( M.Villard ; Y-Bachelot, J-Michel Romiro OP cit page 369.
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ن یقبض أكبر مما یستحق المتعامل المتعاقد أو ال یحق للدائن المرتھن أ

.المتعامل الثانوي

یقع الرھن الحیازي على مجموع المبالغ التي یستحقھا المتعامل المتعاقد أو 

المتعامل الثانوي والتي تكون قد نشأت أو ستنشأ مستقبًال، من جراء تنفیذ الخدمة موضوع 

ا صندوق ضمان الصفقات العمومیة الصفقة العمومیة، في مقابل القروض التي منحھ

ھمة تمویل الصفقة العمومیة، كتعبئة الدیون أو التسبیق على كشوف مبمناسبة قیامھ ب

.أو الفواتیر/األشغال و

وھو ھنا صندوق ضمان الصفقات وعلى ھذا األساس فإنھ ال یحق للدائن المرتھن 

المدین الراھن بمناسبة منحھ أن یقبض إال المبالغ التي قام بدفعھا إلى)CGMP(العمومیة 

للقروض الحقیقیة، وبھذه الصفة ال یمكن أن یتصور أن یتمتع الدائن المرتھن بأكثر من 

.تلك الحقوق التي یتمتع بھا المدین الراھن

اإلشعار ِرْجویتم ھذا القبض بالرغم من المعارضات والرھون الحیازیة التي لم َی

أیام العمل السابق للیوم الذي یجري فیھ اإلشعار بھا في أجل أقصاه الیوم األخیر من

متیازات التي تقدم على حقوق عون بأحد اإلبشرط أال یطالب المدَّ،بالرھن الحیازي المعني

، والتي 97/11المستفیدین من الرھن الحیازي للصفقة العمومیة المذكورة في نص المادة 

.)1(تطرق إلیھا فیما بعدیتم الس

المتعامل المتعاقد إلزامیة إطالعObligation de rendre compte à le

partenaire cocontractant:

یقبض المستفید من الرھن الحیازي بمفرده، إال إذا نص ...«فإنھ 97/06وفقًا للمادة 

العقد على خالف ذلك، مبلغ الدین المخصص لضمان حقوقھ، إال في الحالة التي ینص فیھا 

.)2(»وفقًا لقواعد الوكالةنإطالع  منشئ الرھوعلى 

)1(97/7-202 -250..
)2(" "

"qui a constitué le gage"
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من خالل ھذا النص یمكن القول بأن للمستفید من الرھن الحیازي أن یقبض بمفرده 

وھو ما یجب أن یكون قد أتفق ،مبلغ الدین المخصص لضمان حقوقھ لوحده كقاعدة عامة

علیھ في عقد الرھن الحیازي المبرم بین الدائن المرتھن والمدین الراھن، غیر أنھ 

ستثناء عندما ینص على إلزامیة إطالع المدین الراھن، ال یمكن لھذا المستفید أن یقوم وكا

ملزم بأن یوافي المدین الراھن بكل المعلومات الضروریة ھوبھذا القبض بمفرده، وإنما 

.عما وصل إلیھ في تنفیذه لعقد الرھن الحیازي، وأن یقدم لھ حسابًا عنھا

بسھولة بالنظر إلى طبیعة الرھن الحیازي للصفقة إن ھذه القاعدة یمكن تفسیرھا

ال یمكن أن یجعل المستفید من الرھن مالكا للدین المرھون، وأن حق العمومیة الذي

المستفید من الرھن في قبض مباشرة ولوحده مبلغ الدین المخصص لضمان حقوقھ 

.)1(بمناسبة عقد الرھن الحیازي یكون في حدود مبلغ الدین المضمون بالرھن

إن اإللزام بتقدیم المعلومات الكافیة وتقدیم حساب إلى الراھن عن كل ما یصل إلى 

المستفید من الرھن من خالل تنفیذه لبنود ھذا األخیر وفقًا لقواعد الوكالة، وجعل الدائن 

المرتھن بمثابة وكیل عن المدین الراھن في قبض مبالغ الدین المستحق، ال یؤثر على حق 

في قبضھ لما یستحق من المبالغ التي یضمن بواسطتھا مبلغ الدین ) ئنالدا(األول 

المتعامل المتعاقد، أو (المضمون بواسطة الرھن والذي تم دفعة إلى المدین الراھن 

مسبقًا وإن إحالة المشرع إلى أحكام الوكالة ال یغیر من طبیعة ھذا ) المتعامل الثانوي

راء للحفاظ على حقوق ھذا األخیر والمتمثلة في الحق، وما إطالع الراھن إال بمثابة إج

مراقبة الدائن المرتھن في مدى قبضھ للمبالغ التي یستحقھا، أما ما زاد عنھا فھو ملزم 

.بإعادتھ إلى الراھن

"Le constituant de nantissement"" "
951..."

 ""Gage" بكلمة"Nantissement."
)1( M.Villard ; Y-Bachelot, J-Michel Romiro OP cit page 379.
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المستفید من خاللھولم یحدد المرسوم الرئاسي تاریخ ھذا اإلطالع الذي یلزم 

من 577لنسبة لقواعد الكفالة فوفقًا لنص المادة ونفس الشيء با،الرھن بتقدیمھ إلى الراھن

على الوكیل أن یوافي الموكل بالمعلومات الضروریة عما وصل إلیھ «ھالقانون المدني فإن

وبذلك یمكن القول بأن میعاد تقدیم ھذه »في تنفیذ الوكالة وأن یقدم لھ حسابًا عنھا

ق ذلك على عقد الرھن الحیازي المعلومات یكون بعد نھایة عقد الوكالة، ویمكن أن یطب

.للصفقة العمومیة بعد أن یتم قبض كل مبالغ الدین المضمون بواسطة الرھن

حق الدائن المرتھن في تلقي معلومات من قبل المصلحة المتعاقدة:

یجوز لصاحب الصفقة والمستفیدین من الرھن الحیازي «فإنھ 97/09وفقًا للمادة 

عقد من المصلحة المتعاقدة إما كشفًا موجزًا للخدمات المنجزة وإما أن یطلبوا أثناء تنفیذ ال

بیانًا تفصیلیًا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد، ویجوز لھم أیضًا أن یطلبوا كشفًا 

.»المدفوعة ویعین في الصفقة الموظف المكلف بتقدیم المعلوماتفي التسبیقات

للغة العربیة یتحدث عن جواز تلقي المعلومات یة تجدر اإلشارة ھنا بأن النص باابد

المدفوعة، في حین النص باللغة الفرنسیة یتحدث عن الدفعات على الحساب التسبیقاتعن 

)Acomptes( واألفضل أن یرد بدلھ " في"، كما یالحظ إیراد النص باللغة العربیة حرف

".عن"حرف 

یجوز لصاحب «كاآلتي ةفقروبھذا فإنھ وحسب رأیي من األحسن أن تحرر ھذه ال

.»...عن الدفعات على الحساب المدفوعة ... الصفقة 

المتضمن تنظیم 90-67رة لم تعدل منذ صدور األمر رقم قوللتذكیر فإن ھذه الف

، وكما سبق رمن ھذا األم20فقرة 107الصفقات العمومیة، والتي كانت تتضمنھا المادة 

كان یخلط في التسمیة باللغة العربیة، بین 90-67وأن تمت اإلشارة إلیھ أن األمر رقم 

تحریر نص ھذه دصدبالدفع على الحساب والتسبیق، وعلیھ فإنھ وعندما كان المشرع 

المادة نقل ھذا الخلط حرفیًا دون أن یعید صیاغتھ وفقًا لما تمَّ تعدیلھ فیما یخص تقابل 

.المصطلحات القانونیة بین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة
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ومن خالل قراءة ھذا النص یتضح أنھ یحق للدائن المرتھن أن یتلقى بعض 

المعلومات من قبل المصلحة المتعاقدة، ولعل الغایة من إجازة ھذا اإلجراء ھو مراقبة 

) متعامل متعاقد، متعامل ثانوي(ومتابعة الدائن المرتھن مدى تنفیذ المدین الراھن 

متابعة ومن جھة وتجاه الدائن المرتھن من جھة ثانیة لتزاماتھ تجاه المصلحة المتعاقدة إل

رد على الدین المرھون وعاء الرھن، كل ذلك من ترضات التي قد اكل الرھون أو المع

أجل ضمان استعادة الدین المضمون بالرھن بواسطة دفعھا مباشرة بین یدي صندوق 

مكلف بتسھیل ،دوات الدولةفعالة من أضمان الصفقات العمومیة بصفتھ دائنًا مرتھنًا وأداًة

لتزام األطراف على تنفیذھا وفقًا إتمویل الصفقات العمومیة، والسھر على مراقبة مدى 

.للقانون

إن أھم المعلومات التي یمكن للدائن المرتھن أن یتلقاھا من المصلحة المتعاقدة 

:المذكورة أعاله كاآلتي97/09أوردتھا المادة 

لمنجزةكشف موجز عن الخدمات ا.

بیانًا تفصیلیًا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد.

 المدفوعةالدفعات على الحساب یمكن أیضًا طلب كشف حول.

 كما لھ أن یطلب من المصلحة المتعاقدة إعالمھ بجمیع التعدیالت

المدخلة على عقد الصفقة والتي تمس الضمان الناتج عن ھذا الرھن، وفي ھذه 

یلزم المكلف بتقدیم المعلومات، أن یعلمھ بھا في نفس الوقت الذي یعلم فیھ الحالة

.)1(المتعامل المتعاقد

ومھما یكن من أمر فإن ھذه المعلومات ال یمكن أن یتلقاھا المدین الراھن إال وفقًا 

:تیةللشروط اآل

أن یكون طالب المعلومات إما صاحب الصفقة موضوع الرھن، أو مستفیدًا من -أ

.)2(ھن ویجب أن یثبت الطالب صفتھ أثناء تقدیمھ للطلبالر

.)3(أن یتم تقدیم ھذا الطلب بواسطة رسالة موصى علیھا مع اإلشعار باالستالم- ب

)1(97/1002-250.
)2(97/1002-250.
)3(97/1002 -250.
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.)1(أن یعین في الصفقة مسبقًا اسم الموظف المكلف بتقدیم المعلومات- ت

عقد الرھن والمقصود بالعقد ھنا ھو )2(أن یتم تقدیم ھذا الطلب أثناء تنفیذ العقد- ث

.الحیازي للصفقة العمومیة ولیس الصفقة العمومیة

إن ھذه األحكام المذكورة أعاله والمتعلقة بمحدودیة تقدیم المعلومات من قبل 

المصلحة المتعاقدة إلى الدائن المرتھن، تؤكد مدى محدودیة العالقة التي تربط بین 

قة ومحدودیتھا ال یعد مصدرھا المستفید من الرھن والمصلحة المتعاقدة، وأن ھذه العال

من 97وإنما مصدرھا ھو القانون وبالضبط نص المادة ) أي الصفقة العمومیة(العقد 

.المذكور أعاله250-02المرسوم الرئاسي 

 مرتبة الدائن المرتھنRang du privilège du créancier nanti:

بة الدائن المرتھن للصفقة لم یحدد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة مرت

متیازاتھم على حقوق المستفیدین من إم ، وإنما نص على األشخاص الذین تقّدالعمومیة

بقولھا ال تقدم على حقوق المستفیدین 97/11الرھن الحیازي، وذلك بمقتضى نص المادة 

:متیازات التالیةمن الرھن الحیازي إال اإل

متیاز المصاریف القضائیةإ.

في حال ،ز متعلق بأداء األجور، وتعویض العطلة المدفوعة األجرمتیاإ

.اإلفالس أو التسویة القضائیة كما ھو منصوص علیھ في القانون المتعلق بالعمل

متیاز أجور المقاولین القائمین باألشغال أو المتعاملین الثانویین أو الموصین إ

.الثانویین المعتمدین من المصلحة المتعاقدة

یاز الخزینةمتإ.

متیاز مالك األراضي التي تم شغلھا بسبب المنفعة العامةإ.

صندوق ضمان (المترتب لصالح الدائن المرتھن حق التقدموعلى ھذا األساس فإن 

من جراء عقد الرھن الحیازي للصفقة العمومیة على الدائنین )CGMPالصفقات العمومیة 

)1(97/0902-250.
)2( M.villard ; Y-bachelot, J-michel romiro OP cit page 381.
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رتبة في استیفائھ لحقھ من الدین المرھون والذي لھ العادیین والدائنین التالیین لھ في الم

أو في ید الغیر، ال یخول لھ إال بعد ھو علیھ سلطة مباشرة في حبسھ سواء في یده 

.متیازات المذكورة أعالهأصحاب اإل

م ھذه االمتیازات بحسب أنواع الصفقات العمومیة من حیث الموضوع یقستویمكن 

:إلى

كانت اھا في كل أنواع الصفقات العمومیة سواًءمتیازات عامة یمكن أن نجدإ

نوع واحد من تتعلق بصفقات أشغال، خدمات، دراسات، أو تورید، وامتیازات خاصة 

)1(أنواع الصفقات ھي صفقات األشغال

a.وھي: متیازات العامةاإل

متیاز المصاریف القضائیةإ.

متیاز الخزینة العمومیةإ.

طل المدفوعة األجرعض المتیاز أداء األجور، وتعویإ.

b.متیازات الخاصةاإل:

متیاز أجور المقاولین القائمین باألشغال أو المتعاملین الثانویین إ

.أو الموصین الثانویین المعتمدین من المصلحة المتعاقدة

متیاز مالك األراضي التي تم شغلھا بسبب المنفعة العامة والتي إ

.عمومیة، سواء طرق، أو بناءعادة ما تكون من أجل إنجاز أشغال 

المذكورة 97/11وتعد مرتبة الدائن المرتھن محددة بموجب القانون وھي المادة 

.أعاله

نقضاء الرھن الحیازي للصفقة العمومیةإ: ثانیًا

ثار الرھن الحیازي للصفقة العمومیة مبدئیًا، عندما یتم قبض الدائن آنقضي ت

تم تسویتھا من یاسطة الرھن، ومن خالل الدفعات التي المرتھن لمبلغ الدین المضمون بو

)1( M.villard ; Y-bachelot, J-MICHEL romiro OP cit page 369.



156

طرف المصلحة المتعاقدة لحسابھ، والتي عادة ما تدفع بحسب الحالة في شكل تسبیقات، أو 

.دفع على الحساب، أو بواسطة التسویة على رصید الحساب نھائیًا

أو ویمكن للمستفید من الرھن الحیازي أن ینھي أثر الرھن الحیازي إما جزئیًا

.)1(نھائیًا بواسطة عقد محرر

المتضمن تنظیم 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 97/05ووفقًا لنص المادة 

رفع الیدیطلب المتنازل لھ من المحاسب الحائز النسخة الخاصة «الصفقات العمومیة فإنھ 

.»عن الرھن الحیازي بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار باستالم

األساس فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة یقوم بتقدیم طلب رفع وعلى ھذا 

الید سواء الجزئي، أو رفع الید الكلي على الرھن الحیازي إلى المحاسب المكلف بالدفع 

.بواسطة رسالة موصى علیھا مع اإلشعار باالستالم

ثار الرھن الحیازي، وخاصة الحق في قبض المبالغ آوبعد ھذا اإلعالم تنتقل 

.والحقوق المترتبة عن تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة إلى المتنازل

)1( M.villard ; Y-bachelot, J-MICHEL romiro OP cit page 369.



:

02-250.

،

Régime des avances

Régime des acomptes،

.

02-250

.ي

ة

.



.

02-250211964

.

02-250

لبالنسبة

ي

.

تها 

.



ي 02-250

،

.

.

في َل

02-250

.

.

ي 



ي

،

.

)10(

.)1(2007سنة )4129(

2006

ن

لل

ا عما ي

/

/

.

)1(

.



ينمض67-90

02-250

.

)OMC(

ة ل

.





01ملحق

















02ملحق

























03ملحق





















04ملحق

















05ملحق













06ملحق









-

1-:

 *96-438

07/12/1996 )6116/10/1996.(

 *75-58261975

.

 *75-59261975

.

 *67-90171967

)5227/06/1967 (.

 *88-01

).0213/01/1988(1988جانفي 12في 

 *90-21151990

)35 ،15/08/1990 (.

 *82 -145101982

)1513/04/1982 (

.

 *02-250242002

)52 :28/07/2002 (

03-301112003)

5514/09/2003.(



 *91-43409/11/1991

)5713/11/1991 (

.

1990جانفي 90-3930* 

)05/   /1990.(

 *98-67211998

)11

01/03/1998 (08-06

.)0530/01/2008(2008جانفي 19

 *211964

)CCAG (

).1965جانفي 0619. (

 *

022005

) .73

09/11/2005.(

في ة* 

152007

) .7709/12/2007.(

 *08192005

.



 *:

*Instruction : PGE/01/A du 11/11/1998 – fonctionnement des comités

d’engagement.

* Instruction : PGE/03/A du 30/06/1999 – procédure de gestion des

engagements et portefeuille crédit.

* Instruction : PGE/02/A du 30/06/1999 – procédures d’étude des demandes

de crédits.

* Instruction :PGE/02/Bdu 04/11/1999 rectificatif de l’instruction PGE /02/A.

* Instruction : PGE/02/C du 15/11/2000 – additif à la PGE/02/A.

* Instruction : PGE/02/D du 22/11/2000 – additif à la PGE/02/A.

* Instruction : PGE/02/E du 15/01/2001 – additif à la PGE/02/A.

* Instruction : PGE/03/H du 20/07/2003 – additif à la procédure PGE/03/A

pour objet de annuler et remplacer les actes de caution prévus dans l’additif à

la PGE/03/F du 15/06/2001 procédure de gestion des engagements et

portefeuille crédit.

* Instruction : PGE/02/F du 21/12/2004 – additif à la PGE/02/A.

* Instruction : PGE/09/A du 05/09/2005 procédure de traitement des

opérations de crédit de mobilisation de créance.

* Instruction PGE/10/A relative à la procédure de traitement des opérations

d’avances sur situation de travaux et/ou factures, du 18/05/2006
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1- Ouvrages
*GABRIEL de comret – la caisse nationale des marchés publics – édition

Berger levreult, France 1971.

* RENÉ savatier, JEAN savatier, JEAN-MARIE leloup , Droit des affaires
éditions sierey 6ème édition 1980.
* MICHEL Villard, YVES Bachelot, JEAN-MICHEL Roméro – Droit et

pratique des marchés publics de travaux – (Passation, Exécution,

financement) – édition du Moniteur, France 1981.

* ANDRE de lanbadere, FRANCK moderne, PIERRE devalve – traité des

contrats administratifs – Tome 02, 2ème édition – L.G.D.J Paris 1984.

* M.sabri, K.aoudia, M.lalle – Guide de gestion des marchés publique –

édition Sahel 2000.

* FLORIAN linditch –Le droit des marché publics – édition DALLAZ 2000.

* STEPHANE braconnier – Droit des marchés publics – Groupe Imprimerie

national édition 2002.

* PATICK Schultz – Les marchés publics – édition L.G.D.J, France 2003.

* CHRISTOPHE Lajoye – Droit des marchés publics – 2ème édition Gualino

éditeur 2005.

* BENNADJI cherif- Vocabulaire juridique « Eléments pour un dictionnaire

des termes officiels » – office des publications universitaires Alger 2006.

2- Thèse :

* BENADJI cherif – l’évolution de le réglementation des marchés publics en

Algérie - thèse de doctorat d’Etat, université d’Alger, institut de droit et des

sciences administratives  Ben Aknoun, Alger année 1991.



3- Séminaire :

* Direction central des engagements de la caisse de garantie des marchés

publics - méthodologie de traitement des comptes et d’analyse financière –

Avril 2003.

* Mr.CHERBITI (chef de secteur DCE/CGMP) intervention sur l’activité de

supervision des projets garanti par la caisse de garantie des marchés publics –

la CGMP – Direction centrale des engagements journéées d’information des

28 et 29 Mai 2003.

4- journaux :

 SALAH slimani – marchés publics « difficile accès pour les PME » –

Elwatan – le 24/04/2006.

5- Encyclopédie lamy LUCIEN rapp, PHILIPPE terneyre, NIL symchowicz ,

lamy droit public des affaires  2005.
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