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زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / اديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتص
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اإلجراءات السابقة على التعاقد
في مجال الصفقات العمومية 
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زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / اديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتص
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إجراءات إبرام الصفقات العمومية: 
ضمانات للشفافية أم حواجز تقييدية؟

بن شعالل محفوظأ.
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بن شعالل محفوظ أ....         إجراءات إبرام الصفقات العمومية: ضمانات للشفافية
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي
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عبدلي سهامأ. الفسخ بين الطبيعة اإلدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص
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عبدلي سهامأ. الفسخ بين الطبيعة اإلدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )82( للدراسات القانونية واالقتصادية

       


8
       

106107 
      

24
31711292
   

         
         

 
         

   
         

 
     24  52 


        

 
 

    
       

 

  
            

          



)83(
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عبدلي سهامأ. الفسخ بين الطبيعة اإلدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي
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عبدلي سهامأ. الفسخ بين الطبيعة اإلدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص
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عبدلي سهامأ. الفسخ بين الطبيعة اإلدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص
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عبدلي سهامأ. الفسخ بين الطبيعة اإلدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص
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عبدلي سهامأ. الفسخ بين الطبيعة اإلدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص
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عبدلي سهامأ. الفسخ بين الطبيعة اإلدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص
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)09(االجتهـــاد العددة...من أشغال ملتقى الصفقات العمومي
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زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / اديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتص
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فسخ صفقات انجاز األشغال العمومية
أ. حابي فتيحة
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تيحةأ. حابي ففسخ صفقات انجاز األشغال العمومية
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تيحةأ. حابي ففسخ صفقات انجاز األشغال العمومية
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تيحةأ. حابي ففسخ صفقات انجاز األشغال العمومية
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4:
         


اإلقتراحاإلشكاللةالحا

: ال يخضع الملحق في 106المادة 
أعاله إلى فحص 103مفهوم المادة 

هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان 
موضوعه اليعدل تسمية األطراف 
المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية 
وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو المبلغ 
اإلجمالي لمختلف المالحق، ال يتجاوز

زيادة أو نقصان النسب التالية:
من المبلغ األصلي للصفقة 20%-

بالنسة للصفقات التي هي من 
إختصاص اللجان الوطنية واللجان 

القطاعية للصفقات؛
من المبلغ األصلي %10عشرة -

للصفقة، بالنسبة للصفقات التي هي من 
إختصاص اللجنان الوطنية واللجان 

القطاعية للصفقات؛

أعلى للجنة عدم وجود حد
الصفقات العمومية أي أنه قد 

%200يتجاوز الملحق نسبة 
103وهذا ما يتنافى مع المادة 

والتي تنص على ضرورة عدم 
تأثير الملحق على توازن الصفقة. 

كما يوجد فراغ فيما يخص حساب 
" %20نسبة الزيادة أو النقصان "

فيما يخص الملحق هل يتم حسابها 
على أساس:

مبالغ المخصومة؛ملحق ال-
ملحق خارج إطار الصفقة؛-
ملحق في إطار الصفقة.-

إقتراح ضرورة تحديد 
سقف مبلغ المالحق 
خاصة في حالة 
المالحق الرامية إلى 
الرفع من مبلغ الصفقة 
أو تخفيضها وكذا 
أساس الحساب كما 
هو مبين ضمن إطار 

اإلشكال.

في حالة وجود نزاع بين المصلحة 
لمتعامل المتعاقد  يؤدي إلى المتعاقدة  وا

فسخ العقد مع وجود أعمال إظافية 
وإنتهاء آجال تستلزم ملحق للصفقة 

اإلنجاز.

ال يمكن إبرام 105تنص المادة 
الملحق وعرضه على هيئة الرقابة 
الخارجية للصفقات المختصة إال 

في حدود آجال التنفيذ.
كما أنا الملحق خارج األجال هو 

.ملحق غلق للعملية

إقتراح ضرورة 
إضافة بند لمثل هذه 

الحاالت.

تحدد حاجات المصالح 11المادة 
المتعاقدة الواجب تلبيتها، المعبر عنها 
بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة 
مسبقا قبل الشروع في أي إجراء إلبرام 

الدراسات التقنية للمشاريع غير 
كاملة ومعمقة مما يستدعي إعادة 

ي المبالغ النظر في كل مرة ف
المخصصة لها.

ضرورة تحميل كاتب 
الدراسات مسؤولية 
الدراسة األولية وكذا 
متابعة اإللتزام 
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باإلنجاز الفعلي وفقا صفقة.
للمعايير المتفق عليها.

مع إقتراح تعديل 
تحدد 11المادة 

حاجات المصالح 
المتعاقدة الواجب 
تلبيتها، المعبر عنها 
بحصة وحيدة أو 
بحصص منفصلة 

ل تسجيل مسبقا قب
العمليات وإعداد دفاتر 
الشروط بحث يجب 
أن تتضمن هذه 
األخيرة جميع 
الحصص والتي تكون 

محل إعالن.
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