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التسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيا الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 247/15
Amicable settlement of disputes arising from the execution of the procurements contracts
under Presidential Decree 15/247

ط.د .برباوي رقية ،طالبة باحثة يف الدكتوراه،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم احلقوق،
جامعة الطاهري حممد ،بشار ،اجلزائر.

أ.د .بودالي محمد ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة اجلياليل اليابس ،سيدي بلعباس ،اجلزائر.
تاريخ اإليداع - 2018/02/24 :تاريخ املراجعة2018/05/01 :
ملخص:
نص املرسوم الرئاسي  247/15على التسوية الودية للنزاعات من خالل اعتماد آليات خمتلفة سواء فيما تعلق مبنازعات تنفيذ
الصفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين جزائريني أو تلك املربمة مع متعاملني متعاقدين أجانب.
فالصفقات العمومية الداخلية يتفق األطراف على حلها بشكل ودي مع مراعاة األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا ،ويف حالة
عدم اتفاقهم يعرضون النزاع على جلنة التسوية الودية للنزاعات املختصة ،أما بالنسبة للصفقات العمومية املربمة مع متعامل متعاقد أجنيب
فيتم االتفاق على التحكيم الدويل بشأهنا باقرتاح من الوزير املعين مث موافقة احلكومة ،وميكن عرر النزاع على سلطة ضبط الصفقات
العمومية وتفويضات املرفق العام ،واهتمام املشرع اجلزائري بالتسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية يأيت بغية حبثه عن حل للنزاع بأقل
التكاليف ويف أسرع وقت بغية ضمان اجناز موضوع الصفقة يف املدة احملددة هلا لكوهنا وسيلة هامة للتنمية الوطنية من جهة وارتباطها باملال
العام من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية :الصفقة العمومية ،التسوية الودية للنزاع ،جلنة التسوية الودية ،التحكيم
Abstract:
Presidential Decree n° 15-247 dictates the terms of amicable settlement of disputes regarding
procurement contracts, by putting in place various mechanisms, in relation to the disputes of the
execution of procurement contracts, both local and international.
In case of a local procurement contract issue, parties agree to an amicable resolution, by taking into
account the applicable legislative and regulatory provisions. If they do not agree, they shall submit
the dispute to the Committee for Amicable Settlement of Disputes. In case of an international
procurement contract, international arbitration must be agreed upon, based on the proposal

of the Minister in question, and the approval of the government. The conflict can be
presented to the authorities in charge of regulating public transactions and mandates of
the General Annex. The interest in amicable settlement of disputes, regarding procurement
contracts, is explained by the Algerian lawmaker’s will to find the quickest, most cost-effective
solution possible to the conflict. An amicable agreement would then ensure the completion of the
deal, within the allocated timeframe, as procurement contract are an important means of national
development, on the one hand, and are relevant to public funds, on the other hand.
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مقدمة:
1
تعترب الص ي ي ي ي ي ييفقات العمومية وس ي ي ي ي ي يييلة لتلبية احلاجات العامة للمواطنني كما أهنا متثل أداة لتنمية االقتص ي ي ي ي ي يياد الوطين  ،وهي ترتب حقوقاً
والتزامات ألطرافها مما جيعلها تثري العديد من النزاعات عند اص ي ي ييطدام مص ي ي ييلحة اإلدارة مع مص ي ي ييلحة املتعامل املتعاقد معها ،مما يتوجب معه
وضع نظام قانوين متكامل لفض هذه النزاعات.2

وتتجلى أمهية منازعات الصفقات العمومية يف ارتباطها املباشر باملال العام على اعتبار العقد املتنازع حول تنفيذه ممول من طرف ميزانية
الدولة لذا وجب البحث عن ا ليات القانونية اليت تؤدي إىل حل النزاع من جهة مع احملافظة على املال العام من جهة أخرى. 3
حر املشرع اجلزائري من خالل تنظيم الصفقات العمومية على آلية التسوية الودية للنزاعات يف سعيه حلل اإلشكاالت املتعلقة بتنفيذ
الصي ي ييفقات العمومية فكرس مبدأ احلل الودي للنزاع وتسي ي ييويته بالرتاضي ي ييي ،4حماوالً التوفيق بني املصي ي ييلحة العامة واملصي ي ييلحة اخلاصي ي يية يف جمال
الص ي ي ييفقات العمومية .5والفائدة العملية للتس ي ي ييوية الودية للنزاع تكمن يف النفع الذي يعود على أطراف الص ي ي ييفقة العمومية من تطبيقها ،هذا
النفع يتمثل يف امليزات الناجتة عن تطبيقها حملاولة تسوية النزاع كالسرعة وقلة التكاليف وجتنب اخلصومة القضائية.
فما هي ا ليات القانونية اليت أقرها املشي ييرع اجلزائري من خالل تنظيم الصي ييفقات العمومية لضي ييمان التسي ييوية الودية للنزاعات الناجتة عن
تنفيذ الصفقة العمومية ؟.
سي ي يينحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على هذه إشي ي ييكالية بالتطرق إىل الطرق الودية اليت تبناها املشي ي ييرع بالنسي ي ييبة للصي ي ييفقات
العمومية املربمة مع متعاملني اقتصاديني جزائريني ( املبحث األول) ،وتلك حللول اليت تبناها بالنسبة للصفقات العمومية املربمة مع متعاملني
اقتص ي ي يياديني أجانب ( املبحث الثاين) ،وجتدر اإلش ي ي ييارة إىل أن النزاعات اليت س ي ي يينحاول التطرق إليها هي تلك النزاعات الناش ي ي ييئة أثناء تنفيذ
الصي ي ي ي ييفقة العمومية أي اليت تكون بني املصي ي ي ي ييلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد بعد إبرام الصي ي ي ي ييفقة العمومية ،العتبار مرحلة التنفيذ هي املرحلة
األكثر إثارة للنزاعات عن مرحلة اإلبرام ففي هذه املرحلة يس ييعى املتعامل املتعاقد لتحقيق الربح وتس ييعى املص ييلحة املتعاقدة لض ييمان أحس يين
تنفيذ ملوضوع الصفقة مبا يشمل التنفيذ املادي للصفقة وكذا احرتام آجال تنفيذها.

 1ماليت معمر ،قراءة يف التنظيم املتعلق بالصفقات العمومية اجلزائري عن ماهية الصفقة العمومية ،جملة املفكر ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر ،العدد الرابع
عشر ،جانفي .524 ،2017
2

عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة ،أكتوبر ،2011

3

خضري محزة ،منازعات الصفقات العمومية يف التشريع اجلزائري ،رسالة ماجستري ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة،2005-2004 ،

4

حبري إمساعيل ،الضمانات يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر ،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر بن يوسف ،سنة ،2009-2008

5

حممد القصري ،القاضي اإلداري ومنازعات الصفقات العمومية،

.93
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المبحث األول
التسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيا الصفقات العمومية المبرمة مق متعاملين اقتصاديين جزائريين
تبىن املشرع اجلزائري من خالل املرسوم الرئاسي املتضمن تنظيم ال صفقات العمومية 1مبدأ احلل الودي للنزاعات وذلك من خالل املادة
 153اليت تعترب األساس القانوين ملبدأ احلل الودي الذي يبىن على اتفاق األطراف وبينت ضوابطه (املطلب األول) ،كما أشارت إىل أنه يف
حالة عدم اتفاقهم ميكنهم عرر النزاع على جلنة خمتصة بالتسوية الودية للنزاعات (املطلب الثاين).
المطلب األول :الحل الودي للنزاعات الناجمة عن تنفيا الصفقات العمومية
جيب على املصي ي ي ي ي ي ييلحة املتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات الناجتة عن تنفيذ صي ي ي ي ي ي ييفقا ا العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين
جزائريني ،فما هو األساس القانوين هلذا احلل الودي ( الفرع األول ) وفيما تتمثل ضوابطه ( الفرع الثاين ) .
الفرع األول :األساس القانوني للحل الودي للنزاعات
نضم املرسوم الرئاسي رقم  247 -15التسوية الودية للنزاعات املرتبطة بالصفقات العمومية وذلك يف القسم احلادي عشر من الفصل
الرابع وذلك باملادة  153واليت جاء نصها كما يلي:
" تسوى النزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصفقة يف إطار األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا .
ري أنه جيب على املص ي ييلحة املتعاقدة دون املس ي يياس بتطبيق هذه األحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ ص ي ييفقا ا
كلما مسح هذا احلل مبا يأيت:
 إجياد التوازن للتكاليف املرتتبة على كل طرف من الطرفني. التوصل إىل أسرع إجناز ملوضوع الصفقة. احلصول على تسوية هنائية أسرع وبأقل تكلفة.ويف حالة عدم اتفاق الطرفني ،يعرر النزاع أمام جلنة التس ييوية الودية للنزاعات املختص يية املنش ييأة مبوجب أحكام املادة  154أدناه لدراس ييته،
حسب الشروط املنصو عليها يف املادة  155أدناه.
 جيب على املص ييلحة املتعاقدة أن تدرج يف دفرت الش ييروط ،اللجوء إلجراء التس ييوية الودية للنزاعات هذا قبل كل مقاض يياة أمام العدالة."...........
باسييتقراء نص هذه املادة يالحظ بأن املشييرع اجلزائري يف املنازعات املرتبطة بتنفيذ الصييفقات العمومية كان حريصييا على التسييوية الودية
وذلك ليجنب طريف الصييفقة النزاع للقضييائي وما قد يرتتب عليه من عرقلة يف تنفيذ الصييفقة العمومية يف ا جال احملددة هلا ،2خاصيية إذا ما
نظرنا لتعقد وطول اإلجراءات السابقة ملرحلة إبرام الصفقة العمومية من جانب وارتباطها حباجات املواطنني من جانب آخر.
1

مرسوم رئاسي رقم  247-15املؤر يف  2ذي احلجة عام  1436املوافق ل  16سبتمرب  ،2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق

العام.
 2حليمي منال ،تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ املال العام يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،2016-2015 ،
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لذا ألزم املش ييرع اجلزائري جهة اإلدارة الطرف يف العقد بالبحث أوالً عن حل ودي للنزاعات اليت ميكن أن تثور يف مرحلة تنفيذ الص ييفقة
العمومية ،وحر على اتفاق الطرفني على احلل املناس ي ي ييب بش ي ي ييرط عدم املس ي ي يياس بتطبيق األحكام التش ي ي يريعية والتنظيمية املعمول هبا ،إذا مت
االتفاق على حل النزاع ودياً يتوىل الوزير املعين أو مس ي ييؤول اهليئة الوطنية املس ي ييتقلة أو الوايل أو رئيس اجمللس الش ي ييعيب البلدي بإص ي ييدار مقرر
يثبت فيه هذا االتفاق وبني طبيعة االلتزامات اجلديدة ،1ويعترب احلل الودي يف هذه احلالة جمهود ذايت للمصي ي ي ي ي ي ييلحة املتعاقدة مع املتعامل
التعاقد معها دون تدخل ألي جهة أخرى ويف حالة عدم اتفاق الطرفني تتدخل بعد ذلك جلنة التسوية الودية للنزاعات املختصة.2
الفرع الااني  :ضوابط الحل الودي
نصت املادة  153من املرسوم الرئاسي  247-15عن الشروط الواجب مراعا ا يف احلل الودي واليت ميكن إمجاهلا فيما يلي:
أوالا -احترام المصلحة المتعاقدة لألحكام التحريعية والتنظيمية المعمول بها:
مبا يعين عدم جواز اتفاق الطرفني على حل ودي يتعارر مع التشريع أو التنظيم ويف حالة حدوثه يكون باطال وال يرتب أي أثر.3
ثانيا -إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على ال طرف من الطرفين:
يف بعض األحيان أثناء تنفيذ الصي ييفق العمومية قد حتدث أو تسي ييتجد بعض الظروف اليت جتعل من تنفيذ االلتزامات أمراً صي ييعباً ،4فتزيد
التكاليف املالية للصفقة  ،فمكن املشرع اجلزائري املصلحة املتعاقدة من إبرام مالحق للصفقة ،5اليت ميكن أن يتم اللجوء إلبرامها بغية إعادة
التوازن للتكاليف املالية املرتتبة على كل طرف يف الصي ييفقة كما يف حالة وجود أسي ييباب اسي ييتثنائية و ري متوقعة وخارجة عن إرادة األطراف،6
وبالتايل يف هذه احلالة يعترب امللحق آلية للتسوية الودية للنزاع.
ثالا ا -التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة:
املش ي ييرع اجلزائري أعطى أمهية كربى لعامل الزمن يف الص ي ييفقة العمومية ،حبيث ميكن اعتماده يف دفرت الش ي ييروط كأحد املعايري اليت يس ي ييتند
إليها يف اختيار أحسي ي ي ي يين العرور ،7وذلك نظرا لألمهية الكربى اليت يتمتع هبا عنصي ي ي ي يير الزمن يف جمال الصي ي ي ي ييفقات العمومية ،وذلك الرتباط
الص ي ي ي ي ييفقة حباجيات املواطنني ومص ي ي ي ي يياحلهم واليت حتر اإلدارة على تلبيتها بأس ي ي ي ي ييرع ما ميكن ،ونظرا ألن النزاعات اليت تطرأ عند التنفيذ قد
تتس ييبب يف تعطيل إجناز الص ييفقة ،مبا يؤثر س ييلبا على مبدأ اس ييتمرارية س ييري املرفق العام مما يعطل تنفيذ املخططات التنموية ،8فجعل املش ييرع
البحث ع ن حل ودي بني الطرفني وسيلة لضمان أسرع إجناز ملوضوع الصفقة بعيدا عن القضاء وتبعاته.
رابعا -الحصول على تسوية نهائية أسرع وب قل تكلفة:

1

عمار بوضياف ،املرجع السابق،

2

خرشي النوي ،الصفقات العمومية ،دار اهلدى ،اجلزائر،2018 ،
نفس المرجع ،ص .315
حبري إمساعيل  ،الضمانات يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر ،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر بن يوسف ،سنة ،2009-2008
املادة  135من املرسوم الرئاسي  247-15املرجع نفسه.
املادة  137-136من نفس املرسوم.
املادة  78من نفس املرسوم الرئاسي.
عمار بوضياف ،املرجع السابق.310 ،
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يس ييتهدف املش ييرع من خالل تقريره للحل الودي احلص ييول على نتيجتني مهمتني أوهلما س ييرعة حل النزاع وبالتايل س ييرعة اجناز موض ييوع
الصييفقة كما متت اإلشييارة إليه سييابقاً ،وثانيهما االقتصيياد يف املصيياريف من خالل حل النزاع بأقل تكلفة ممكنة فالصييفقات العمومية مرتبطة
باملال العام ،وليس يف ص ي ي ي ييا ال املتعامل املتعاقد وال جهة اإلدارة الطرف يف الص ي ي ي ييفقة الزيادة يف النفقات اليت تص ي ي ي ييرف بغية تس ي ي ي ييوية النزاع
كمصيياريف احملامي الوجويب للمتعامل املتعاقد إذا رفع النزاع أمام جهة القضيياء اإلدارية ومصيياريف اخلربة القضييائية ورسييوم الدعوى اليت البا
ما يتحملها الطرف الذي جاء القرار القضي ي ييائي ضي ي ييده ،كما أن الوقت الضي ي ييائع أثناء البحث عن النزاع حيسي ي ييب للمتعامل املتعاقد خسي ي ييارة
مادية.
المطلب الااني :اللجنة المختصة بالتسوية الودية للنزاعات
ويف حالة فشل الطرفان يف التوصل التفاق يعرر النزاع على اللجنة املختصة بالتسوية الودية للنزاعات املستحدثة مبوجب تنظيم الصفقات
العمومية رقم  ،247-15حيث أشار املشرع اجلزائري يف املادة  153إىل أنه:
" ........ويف حال ة عدم اتفاق الطرفني ،يعرر النزاع أمام جلنة التسييوية الودية للنزاعات املختصية املنشييأة مبوجب أحكام املادة  154أدناه
لدراسته ،حسب الشروط املنصو عليها يف املادة  155أدناه".......
كما أشارت املادة  154من نفس التنظيم إليها حيث جاء فيها :
" تنشي ي ييأ لدى كل وزير ومسي ي ييؤول هيئة عمومية وكل وال جلنة التسي ي ييوية الودية للنزاعات النامجة عن تنفيذ الصي ي ييفقات العمومية املربمة مع
املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني" ......
وبالتايل فهذه اللجنة خمتصة بنظر نزاعات الصفقات العمومية الداخلية فقط أي املربمة مع متعاملني اقتصاديني جزائريني دون الصفقات
العمومية الدولية املربمة مع متعاملني اقتص ي ي ي ي ي ي يياديني أجانب ،ويتم اللجوء إىل هذه اللجنة يف حالة عدم اتفاق الطرفني على إجياد حل ودي
للنزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الص ييفقة املربمة بينهم كما ألزم املص ييلحة املتعاقدة بإدراج هذا اإلجراء يف دفرت الش ييروط كإجراء يتم اللجوء إليه
قبل كل مقاضاة أمام العدالة.
الفرع األول :تحكيل اللجان المختصة بالتسوية الودية للنزاعات
اس ييتحدث املش ييرع اجلزائري مبوجب املادة الس ييالفة الذكر 1من تنظيم الص ييفقات العمومية نوعني من اللجان اإلقليمية جلان مركزية وجلان
والئية.
أوالا :اللجنة المرازية:
هي جلنة للتسوية الودية للنزاعات يف الوزارة أو اهليئة العمومية ختتص بدراسة نزاعات االدارة املركزية ومصاحلها اخلارجية أو اهليئة العمومية
واملؤس يسييات العمومية الوطنية التابعة هلا ،يعني أعضيياءها املختارون نظراً لكفاء م يف امليدان املعين مبوجب مقرر من مسييؤول اهليئة العمومية
أو الوزير وهي تتشكل كما يأيت:
 ممثل عن الوزير أو مسؤول اهليئة العمومية رئيساً.1

املادة  154من املرسوم الرئاسي  247-15السالف الذكر.
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 -ممثل عن املصلحة املتعاقدة.

 ممثل عن الوزارة املعنية مبوضوع النزاع. -ممثل عن املديرية العامة للمحاسبة.

ثانيا :اللجنة الوالئية

هي جلنة خمتص يية بالتس ييوية الودية للنزاعات يف الوالية والبلديات واملؤس ي يس ييات العمومية احمللية التابعة هلا واملص ييا
أعضاءها املختارون نظراً لكفاء م يف امليدان املعين مبوجب مقرر من الوايل وهي تتشكل كما يأيت:

ري املمركزة للدولة ،يعني

 -ممثل عن الوايل رئيسا.

 ممثل عن املصلحة املتعاقدة. -ممثل عن املديرية التقنية للوالية املعنية مبوضوع النزاع

 ممثال عن احملاسب العمومي املكلفوميكن لرئيس اللجنة أن يسييتعني بصييفة اسييتشييارية بكل كفاءة من شييأهنا توضيييح أشييغال اللجنة ،كما يعني مقررا من بني أعضيياء اللجنة
وتوضع لديه أمانتها.
الفرع الااني :اإلجراءات المتبعة أمام لجان التسوية الودية للنزاعات
أشارت إليها املادة  155من املرسوم الرئاسي  247-15حيث ميكن أن يعرر النزاع أمام اللجنة من طرف املصلحة املتعاقدة أو من
طرف املتعامل اجلزائري املتعاقد مع اإلدارة ،وقد بدأت املادة  155بعبارة  ":ميكن املتعامل املتعاقد واملصي ي ي ي ي ي ييلحة املتعاقدة عرر النزاع على

اللجنة ،"........مما يفيد بأن اإلجراء ري إجباري لكن بالرجوع للمادة  153ينص املشي ي ي ي ي ي ييرع على إجبارية إدراج إجراء التسي ي ي ي ي ي ييوية الودية
كشرط يف دفرت الشروط مبعىن املتعامل املتعاقد جمرب على اللجوء للجنة التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء ،وأمام هذا التناقض يطرح تساؤل
حول طبيعة إلزامية اللجوء إىل التسوية الودية فهل هو إجراء وجويب أم اختياري.1
وأشارت املادة إىل اإلجراءات الواجب إتباعها أما اللجنة وهي تتمثل يف:
 يوجه الشي يياكي (املصي ييلحة املتعاقدة أو املتعامل املتعاقد) رسي ييالة موصي ييى عليها مع وصي ييل اسي ييتالم توجه إىل أمانة اللجنة مقابل وص ييلاستالم تتضمن تقريراً مفصالً مرفقاً بكل الوثائق الثبوتية الالزمة املرتبطة بالنزاع.
 يعني مقررا للنزاع من طرف رئيس اللجنة. تدعى اجلهة األخرى ( الطرف اخلص ييم ) يف النزاع من طرف رئيس اللجنة برس ييالة موص ييى عليها مع وص يل اس ييتالم ،إلعطاء رأيها يفالنزاع.

1

حليمي منال ،تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ املال العام يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه ،جامعة فاصدي مرباح ،ورقلة،2016-2015 ،
149

.182

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية /معهد العلوم القانونية واإلدارية /املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت ،اجلزائر
المجلد الثالث /العدد الخامس  /جوان  /2018الرقم الدولي الموحد للدورية "ردمد"ISSN: 2507-7635 :
 يبلغ الطرف اخلصم لرئيس اللجنة رأيه برسالة موصى عليها مع وصل استالم يف أجل أقصاه  10أيام من تاريخ مراسلتها. ميكن للجنة أن تستمع لطريف النزاع أو تطلب منهما إبال ها بكل معلومة أو وثيقة من شأهنا توضيح مهامها. يدرس النزاع يف أجل أقصي ي يياه ثالثون يوماً من رد الطرف اخلصي ي ييم ،وميكن هلا أن تسي ي ييتقبل رأياً موجها من سي ي ييلطة ضي ي ييبط الصي ي ييفقاتالعمومية وتفويضات املرفق العام.1
 تصدر اللجنة رأي مربر يؤخذ بأ لبية أصوات أعضائها ويف حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. يبلغ رأي اللجنة لطريف النزاع بإرسي ييال موصي ييى عليه مع وصي ييل اسي ييتالم ،وترسي ييل نسي ييخة من هذا الرأي إىل سي ييلطة ضي ييبط الصي ييفقاتالعمومية وتفويضات املرفق العام.
 تبلغ اللجنة رأيها للمتعامل املتعاقد يف أجل  08أيام ابتداء من تاريخ تبليغها برس ييالة موص ييى عليها مع وص ييل اس ييتالم ،وتعلم اللجنةبذلك.
_ الطرف الذي مل يقتنع برأي اللجنة ميكنه رفع طعن أمام القضاء.
المبحث الااني
التسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيا الصفقات العمومية المبرمة مق متعاملين اقتصاديين أجانب
قد حتتاج جهة اإلدارة أن تقوم بإبرام صييفقات عمومية مع متعاملني اقتصيياديني أجانب بغية تنمية االقتصيياد الوطين و كذا جذب رؤوس
األموال واخلربات األجنبية ،وأثناء تنفيذ هذه الصييفقات العمومية قد تتصييادم مصييا جهة اإلدارة مع مصييا املتعامل األجنيب املتعاقد معها
فتثور بينهما نزاعات قد تؤدي إىل عرقلة تنفيذ الص ييفقة العمومية وما ميكن أن ينجر عنه من تبعات ،لذا حر املش ييرع اجلزائري على وضييع
آلية حلل هذه النزاعات بعيدا عن القضاء الرمسي للدولة وذلك باللجوء إىل التحكيم.
المطلب األول :التحكيم في منازعات تنفيا الصفقات العمومية
يعترب التحكيم نظام قانوين حلل النزاعات يف جمال الص ي ي ي ي ييفقات العمومية يف التش ي ي ي ي يريع اجلزائري أقره املش ي ي ي ي ييرع اجلزائري ألول مرة يف قانون
اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم  209 -08وأكده يف تنظيم الص ي ي ي ييفقات العمومية آخرها املرس ي ي ي ييوم الرئاس ي ي ي ييي  ،247-15واجلزائر وجدت
نفس ييها جمربة على إدراج التحكيم كنظام لتس ييوية منازعات الص ييفقات العمومية وذلك على اعتبار أن املتعامل املتعاقد األجنيب ال يثق إالّ يف
التحكيم الدويل ويشي ييرتط إدراجه يف الصي ييفقة املربمة مع الدولة اليت خياف من احنياز قضي ييائها الرمسي هلا يف حالة نظره يف النزاع املثار بينهما،
إضافة إىل جهله يف الغالب بقواعد القانون الداخلي هلا.
ويتضمن املرسوم الرئاسي رقم  247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 3هذا اإلجراء من خالل املادة  153اليت تنص على أنه:

1
2

املادة  213من املرسوم الرئاسي  247-15السالف الذكر.
القانون رقم  09-08املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
 3مرسوم رئاسي رقم  247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام السالف الذكر.
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" تسيوى النزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصيفقة يف إطار األحكام التشيريعية والتنظيمية املعمول هبا  ...خيضيع جلوء املصيلحة املتعاقدة يف
إطار تس ي ييوية النزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الص ي ييفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين أجانب إىل هيئة حتكيم دولية بناء على اقرتاح
من الوزير املعين ،للموافقة املسبقة أثناء اجتماع احلكومة".
ما يالحظ بأن املش ي ييرع اجلزائري يف املنازعات املرتبطة بالص ي ييفقات العمومية الدولية ور بة منه يف جتنب ما قد خيلفه اللجوء للقض ي يياء من
عرقلة يف تنفيذ الص ي ي ييفقة يف ا جال احملددة هلا ألزم اإلدارة بالبحث عن حل ودي للنزاعات اليت ميكن أن تثور أثناء تنفيذ الص ي ي ييفقة كما هو
احلال بالنسييبة للصييفقات العمومية الداخلية ،1ومسح هلا باللجوء للتحكيم عند إبرامها لصييفقة عمومية مع متعاملني متعاقدين أجانب ،لكنه
وضع ضابطاً متثل يف املوافقة املسبقة أثناء اجتماع احلكومة باقرتاح من الوزير املعين .
ليعترب االتفاق على التحكيم يف الصيفقات العمومية صيحيحا ومنتجا ثاره القانونية جيب توفر جمموعة من الشيروط تتمثل يف أن تكون
املنازعة قابلة للتحكيم واشرتاط احلصول على موافقة احلكومة
واملنازعات يف جمال الصي ي ي ي ييفقات العمومية تصي ي ي ي يينف إىل منازعات القضي ي ي ي يياء الكامل ومنازعات قضي ي ي ي يياء اإللغاء ،2فهل جيوز االتفاق على
التحكيم بالنسبة جلميع أنواع املنازعات اليت ميكن أن تثريها الصفقة العمومية؟
الفرع األول :منازعات الصفقات العمومية التي ال يجوز التحكيم بح نها
أثناء تنفيذ الصي ي ييفقة العمومية قد تصي ي ييدر جهة اإلدارة قرار إداري يتعلق بالصي ي ييفقة العمومية  ،وهذا القرار ال يكون له وجود بذاته بل له
عالقة بالعملية التعاقدية ،وهي قرارات تتخذها اإلدارية أثناء مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه أو إهنائه بوصي ييفها سي ييلطة عامة ،واصي ييطلح الفقه
على تسييمية هذه القرارات بالقرارات اإلدارية القابلة لالنفصييال ،كالقرارات املتضييمنة تعديالت يف الصييفقة أو تلك املتضييمنة تعليمات للقائم
بالتنفيذ و ريها من القرارات اليت أجاز الفقه الطعن فيها استقالالً باإللغاء أمام قاضي املشروعية على اعتبار أهنا قرارات منفصلة.3
واسي ييتند جملس قضي يياء الدولة الفرنسي ييي يف تفرقة هذه القرارات إىل حالتني وذلك يف حكمه الشي ييهري يف  16ديسي ييمرب  1907يف قض ييية
»  « Grandes Compagniesحيث فرق املفور  Tradieuبني حالة صدور قرار إداري من جهة اإلدارة استنادا إىل الشروط الواردة
يف دفاتر الشروط وحينئذ تعترب املنازعة منازعة قضاء كامل ويتعني رفعها أمام قاضي العقد املختص ،وبني حالة إصدار اإلدارة للقرار املطعون
فيه استنادا إىل القوانني واللوائح فيمكن للطرف املتعاقد اللجوء لقضاء اإللغاء للحكم على مشروعية قرار اإلدارة يف حد ذاته ،وبغض النظر
عن العقد وأحكامه.4
وبالرجوع للمادة  1006من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  09-08اليت تنص على أنه ":ميكن لكل شخص اللجوء إىل التحكيم
يف احلقوق اليت له مطلق التصييرف فيها" ،يتبني أن هيئة التحكيم ال تسييتطيع أن تنظر مشييروعية هذه القرارات من عدمها ،لعدم توافر معيار
املنازعة اإلدارية القابلة للتحكيم يف هذا النوع من املنازعات ،لعدم تعلقها حبق مايل يقبل الص ي ييلح والتص ي ييرف فيه ،والذي يكون حمله قض ي يياء

1
2
3
4

حليمي منال ،تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ املال العام يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،2016-2015 ،
عمار بوضياف ،املرجع السابق.322 ،
نفس املرجع ،نفس الصفحة.
سليمان حممد الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية( دراسة مقارنة) ،دار الفكر العريب ،الطبعة اخلامسة.219 ،1991،
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احلقوق ،وبالتايل فإن الس ي ي ي ييبيل الوحيد لفحص مش ي ي ي ييروعية هذه القرارات اإلدارية القابلة لالنفص ي ي ي ييال ،هو عن طريق دعوى اإللغاء ،وال جيوز
التحكيم بشأهنا ،الندراجها يف نطاق قضاء املشروعية وليس يف نطاق قضاء احلقوق.1
كما تنص املادة على أنه " :ال جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخا وأهليتهم" ،ودعوى اإللغاء تعترب من
النظام العام فال ميكن التنازل عنها من قبل صاحب املصلحة ويبحث قاضي اإللغاء يف صحة تطبيق القانون فهو قاضي املشروعية.2
وبالتايل فإن دعوى إلغاء القرار اإلداري املنفص ي ي ي ييل عن الص ي ي ي ييفقة العمومية تتعلق بالنظام العام يف حني أن التحكيم باعتباره أس ي ي ي ييلوباً من
أسيياليب حسييم املنازعات أسيياسييه تراضييي أطراف املنازعة يف عرضييها على التحكيم ،وهذه الطبيعة االتفاقية للتحكيم جتعله يتناىف مع منازعة
مشروعية القرارات اإلدارية املنفصلة ألهنا دف إىل محاية املشروعية ذا ا وال تتعلق بإرادة األفراد.3
الفرع الااني  :منازعات الصفقات العمومية التي يجوز التحكيم بح نها
بالرجوع إىل املادة  3/1006من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية جندها تنص على أنه":
وال جيوز لألشخا

املعنوية العامة أن تطلب التحكيم ،ماعدا يف عالقا ا االقتصادية الدولية أو يف إطار الصفقات العمومية".

وبالتايل فاملادة جتيز التحكيم يف املنازعات اليت ترتبط بالص ي ي ي ي ييفقات العمومية ص ي ي ي ي يراحةً ،وتس ي ي ي ي ييتثين املنازعات املرتبطة باحلقوق الغري قابلة
للتص ييرف فيها وتلك املتعلقة حبالة األش ييخا وأهليتهم واملس ييائل املتعلقة بالنظام العام اليت ال جيوز التحكيم بش ييأهنا ،مما يعين أن املنازعات
اليت تثريها الصفقات العمومية واليت تشتمل على اجلانب املايل جيوز التحكيم بشأهنا إال إذا كانت تتعارر مع النظام العام.4
وهي منازعات الص ي ي ي ي ييفقات العمومية املنض ي ي ي ي ييوية حتت منازعات القض ي ي ي ي يياء الكامل ومنها تلك املرتبطة ببطالن العقود والدعاوى املتعلقة
باحلصول على مبالغ مالية معينة ،واملنازعات الناجتة عن األشغال اإلضافية ،وتلك املتعلقة بالتعويض عن األضرار ،والدعاوى املتعلقة مبراجعة
األس ي ي ي ييعار ،والدعاوى املتعلقة بالفوائد التأخريية ،ودعاوى املتعلقة مببالغ الض ي ي ي ييمان ،والدعاوى املتعلقة بتوقيف األش ي ي ي ييغال حبجة عدم وجود
اعتمادات مالية.5
المطلب الااني :ضوابط التسوية الودية للنزاعات بالنسبة للصفقات العمومية الدولية

 1جبايلي صربينة ،بوعبد اهلل خمتار ،التحكيم واختصا القاضي اإلداري يف تسوية منازعات العقود اإلدارية يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 09/08
جملة العلوم اإلنسانية،جامعة قسنطينة ،عدد  ،43جوان  ،2015جملد أ.225 ،233 ،223 . ،
2
3

4
5

أشرف حممد خليل محاد ،املرجع السابق.126 ،
عمامرة حسان ،املنازعة اإلدارية القابلة للتحكيم ،األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االقتصادية والقانونية ،عدد  ،18جوان ،2017
.204 ،205-195 .
عليوش قربوع كمال ،التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،2001 ،
عمار بوضياف ،املرجع السابق.323 ،
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من أجل التسييوية الودية للنزاعات املرتبطة بالصييفقات العمومية الدولية أورد املشييرع اجلزائري جمموعة من الض يوابط واليت تتمثل يف شييرط
احلصيول على املوافقة املسيبقة بالنسيبة للتحكيم ( الفرع األول ) ،وكذا عرر النزاع على سيلطة ضيبط الصيفقات العمومية وتفويضيات املرفق
العام ( الفرع الثاين).
الفرع األول :شرط الحصول على الموافقة المسبقة بالنسبة للتحكيم
أورد املشي ي ييرع اجلزائري مبوجب املادة  153شي ي ييرطا متثل يف إدراج التحكيم يف الصي ي ييفقة العمومية الدولية بناء على اقرتاح من طرف الوزير
املعين وموافقة احلكومة عليه ،املشرع اجلزائري بإيراده هلذا القيد يكون قد واكب العديد من الدول ،كاملشرع املصري اليت اشرتط ضرورة توفر
موافقة مسييبقة من طرف الوزير املختص وأض ياف ضييابط آخر متثل يف عدم جواز التفويض يف ذلك ،1واملشييرع السييعودي حيث تنص املادة
الثالثة من املرسي ي ييوم امللكي رقم  46لسي ي يينة  1983على أنه  ":ال جيوز للجهات احلكومية اللجوء إىل التحكيم لفض منازعا ا مع ا خرين
إال بعد موافقة رئيس جملس الوزراء" ،واملش ييرع اإليراين كذلك اس ييتلزم موافقة جملس الوزراء وعرر األمر على الربملان ليص ييادق عليه ،2والغاية
من هذا الض ي ييابط هي احلفال على الص ي ييا العام وص ي ييون املال العام بعدم اللجوء إىل التحكيم إالّ عندما يقتض ي ييي احلال ويتض ي ييح للس ي ييلطة
املختصة إمكانية احلفال على املال العام.3
مما يطرح معه التساؤل حول مصري الصفقة اليت اتفق على شرط التحكيم بشأن نزاعا ا دون احلصول على املوافقة اليت يتطلبها القانون؟
لتوضيح االختالف يف األحكام اليت صاحبت هذا النوع من احلاالت سنحاول التطرق لبعض آراء القضاء الذي تعرر هلذه املسألة. 4
تعرر القضاء املصري هلذه املسألة يف العديد من القضايا ،وأدىل بدلوه فيها ومن بني هذه األحكام:
حكم حمكمة القض ي ي ي ي يياء اإلداري يف  12مارس س ي ي ي ي يينة  2000الذي قض ي ي ي ي ييت فيه برفض طلب الطرف املدعي بتعيني حمكم عن اجلهاز
التنفيذي الشيرتاط موافقة الوزير أو من يتوىل سييلطاته على شييرط التحكيم ،للجوء للتحكيم يف منازعات العقود اإلدارية خللو أوراق الدعوى
ختلو من هذه املوافقة.
حكم حمكمة القض ي يياء اإلداري الص ي ييادر يف  7مايو  2011اليت اعتربت موافقة الوزير ش ي ييرط جوهري يرتتب على خمالفته بطالن ش ي ييرط
التحكيم،واعترب ا من النظام العام يبطل كل إجراء جاء بتخلفها ،وأن عبء التأكد من توفرها موجه لطريف التعاقد.
وسي ي ييارت احملكمة اإلدارية العليا على نفس هنج حمكمة القضي ي يياء اإلداري يف العديد من األحكام الصي ي ييادرة عنها ،5ومن اجلانب االفتائي
فإن اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتربت شرط التحكيم اتفاق مستقل جيب ان تتوافر فيه كل شروط العقد ومنها الرضا الذي
جيب ان يكون صحيحاً وإذا ختلف احد أركانه كان العقد بطال أو قابال لإلبطال حسب األحوال.6
 1الفقرة الثانية ن املادة األوىل من القانون  27لسنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9لسنة  ،1997السابق الذكر.
 2عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد ،املرجع السابق.303 ،
 3موساوي مليكة ،التحكيم كطريق بديل حلل النزاع يف جمال الصفقات العمومية ،جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،املركز اجلامعي لتامنغست،
سبتمرب .2015
4
5
6

مل نتطرق لرأي القضاء اجلزائري من هذه املسألة لعدم متكننا من احلصول عليها لشح املراجع اليت تتضمن أحكام التحكيم اليت كانت اجلزائر طرفاً فيها.
منها حكم احملكمة اإلدارية العليا  21مايو  2005يف الطعن رقم 6268لسنة  46ق.ع.
علي سليمان الطماوي ،املرجع السابق.596 ،
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أما مركز القياهرة اإلقليمي للتحكيم فقيد تبياينيت مواقفيه فحكم برفض شي ي ي ي ي ي ييرط التحكيم تارة وذلك يف التحكيم الداخلي ،وقبوله تارة
أخرى وذلك يف التحكيم الدويل على أساس كوهنا قاعدة يف قانون داخلي ال ميكن التخلص هبا من شرط حتكيم  ،كما أن املشرع مل خيلف
البطالن لعدم توفرها ،كما أن االتفاقيات الدولية اليت ص ييادقت عليها مص يير توجب عليها قبول التحكيم ولو خالف التشي يريع الداخلي على
أساس ان املعاهدة أمسى من القانون ،وباعتبارها نص خا يقيد العام.1
ويف قضييية  framatomeضييد هيئة الطاقة اإليرانية رفضييت حمكمة التحكيم دفع اهليئة اإليرانية للطاقة الذرية ببطالن شييرط التحكيم
اس ييتنادا للمادة  139من الدس ييتور اإليراين ،وأس ي يس ييت حكمها على أن االس ييتناد على القانون الوطين إلبطال ش ييرط التحكيم خمالفاً ملبدأ
الفاعلية واألثر النافع ،فال ميكن قبول أن األطراف أرادوا خضوع شرط التحكيم كشرط جوهري إىل شرط إرادي يتوقف على الدولة.2
من خالل األحكام السي ي ييابقة يالحظ وجود تعارر بني أحكام كل من القضي ي يياء الداخلي وأحكام قضي ي يياء التحكيم الدويل ،وإلزالة هذا
اخلالف ذهب بعض الفقه إىل ضي ي ي ي ي ي ييرورة التفرقة بني الصي ي ي ي ي ي ييفقات العمومية املربمة مع متعامل متعاقد وطين ويف هذه احلالة ال يعذر املتعامل
املتعاقد جبهله للقانون املنشور الذي يفرتر علمه به ،وبالتايل يكون شرط املوافقة واجب التطبيق يف مواجهته ،بينما يف الصفقات العمومية
املربمة مع متعامل متعاقد أجنيب فيتعطل إعمال هذه القاعدة على أس يياس فكرة النظام العام الدويل اليت تقتض ييي عدم جواز رب الدولة أو
أحد األشخا املعنوية العامة من اتفاق التحكيم الوارد يف صفقة عمومية أبرمتها ملخالفة ذلك لشرط وارد يف قانوهنا الداخلي.3
ولقد حدث انقس ييام بش ييأن هذه املس ييألة بالنس ييبة للقض يياء وبالنس ييبة للفقه أيضي ياً ،فذهب جانب إىل ان ختلف املوافقة يعد خطأ مرفقي
ويرتب مسي ي ييؤولية ويعد مبوجب ذلك اتفاق التحكيم عدمي األثر ،أما اجلانب ا خر فاعترب اسي ي ييتناد الشي ي ييخص املعنوي العام لقانونه الداخلي
للتنصي ي ي ييل من اللجوء للتحكيم خمالف من الناحية القانونية ملبدأ حسي ي ي يين النية ،كما أنه عملياً يسي ي ي ييبب اهتزاز ثقة الطرف األجنيب الرا ب يف
التعاقد مع الدولة و ما قد ينجم على ذلك من أضرار لالقتصاد الوطين .4
ويف تنظيم الص ي ي ي ي ييفقات العمومية األخري املش ي ي ي ي ييرع اجلزائري مل يقرر أي جزاء يف حالة عدم احلص ي ي ي ي ييول على املوافقة املطلوبة لالتفاق على
التحكيم ،مبعىن هل قصييد املشييرع جعل موافقة جملس الوزراء مطلوبة فيما تعلق بشييرط التحكيم و ري مطلوبة يف مشييارطة التحكيم ،بالرجوع
للحكمة اليت ابتغاها املشييرع من إدراج هذا الشييرط هو ارتباط هذه العقود باملال العام ،وزد على ذلك خطورة اللجوء التحكيم يف هذا النوع
من العقود وما ميكن أن ينجر عنه من اس ي ي ييتبعاد تطبيق القانون الوطين وااللتجاء هليئة حتكيم عوض ي ي ييا عن القض ي ي يياء ،واتص ي ي ييال هذا النوع من
العقود مبص ييا العليا للدولة ،وهذه اخلطورة قائمة س يواء مت االتفاق على اللجوء للتحكيم مبوجب ش يرط التحكيم أو مش ييارطة التحكيم ،لذا
فمن املستبعد أن يكون قصد املشرع بإدراج هذا الشرط مرتبط مبشارطة التحكيم دون شرط التحكيم.
كما أن املشييرع يف جمال الصييفقات العمومية حير على التسييوية الودية بغرر الوصييول إىل أسييرع إجناز ملوضييوع الصييفقة ،5وإذا انتظرنا
حىت حيدث النزاع مث يعرر الوزير اقرتاحه على جملس الوزراء إلصي ي ي ييدار موافقته على اللجوء للتحكيم سي ي ي يييشي ي ي ييكل ذلك عبء زمين إض ي ي ييايف
حيتس ي ي ي ييب من الوقت املخص ي ي ي ييص إلجناز الص ي ي ي ييفقة العمومية الدولية اليت البا ما تكون مرتبطة مبش ي ي ي يياريع تنموية ذات أمهية كربى يف الدول،
1
2
3
4
5

نفس املرجع.618 ،
عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد ،املرجع السابق.306 ،
حممد طه سيد أمحد ،املرجع السابق.249 ،
نفس املرجع.307،308، ،
املادة  153من تنظيم الصفقات العمومية  247-15السالف الذكر.
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فاملش ي ي ييرع اجلزائري بإيراده هلذا اإلجراء قص ي ي ييد مواكبة ر بة املتعامل املتعاقد األجنيب إض ي ي ييافة إىل ر بته يف التوص ي ي ييل حلل ودي للنزاع عن طريق
التحكيم اختصارا للوقت والتكاليف.
وجتدر اإلش ي ييارة إىل أن الطرف الذي مل يكن حكم التحكيم لص ي يياحله مكنه املش ي ييرع من طرق خمتلفة للطعن فيه إما بش ي ييكل مباش ي يير عن
طريق دعوى البطالن ،أو بش ي ي ييكل ري مباش ي ي يير بالطعن يف األمر القاض ي ي ييي باالعرتاف أو التنفيذ أو برفض االعرتاف أو برفض التنفيذ حلكم
التحكيم الدويل وقد أشارت إليها النصو املنظمة للتحكيم يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.1
الفرع الااني :عرض النزاع على سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
اسييتحدث املشييرع من خالل أحكام املرسييوم الرئاسييي  247-15باإلضييافة إىل جلنة التسييوية الودية للنزاعات املختصيية بالتسييوية الودية
للنزاعات النامجة عن تنفيذ الصييفقات العمومية املربمة مع املتعاملني االقتصيياديني اجلزائريني هيئة وطنية لتسييوية النزاعات تدعى سييلطة ضييبط
الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ،وذلك مبوجب املادة  213منه واليت تنص على أنه:
" تنشييأ لدى الوزير املكلف باملالية سييلطة ضييبط الصييفقات العمومية وتفويضييات املرفق العام ،تتمتع باسييتقاللية التسيييري وتشييمل مرصييدا
للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات.
تتوىل هذه السي ي ييلطة الصي ي ييالحيات ا تية - ... :البث يف النزاعات الناجتة عن تنفيذ الصي ي ييفقات العمومية املربمة مع املتعاملني املتعاقدين
األجانب  ...حيدد تنظيم وكيفيات سري سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام مبوجب مرسوم تنفيذي".
يتض ي ي ييح من خالل نص هذه املادة بأن املش ي ي ييرع اجلزائري أعطى هلذه الس ي ي ييلطة اليت اس ي ي ييتحدثها العديد من الص ي ي ييالحيات ومن ض ي ي ييمنها
صيالحيات تسيوية النزاعات بالنسيبة للصيفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين أجانب ،لكنه مل حيدد مىت يتم اللجوء إىل هذه اهليئة
الوطنية مبعىن اختص يياص ييها هل يش ييمل كل املنازعات املربمة مع متعاملني متعاقدين أجانب فيتم اللجوء إليها قبل عرر النزاع على أي جهة
أخرى  ،أم أهنا ختتص فقط تلك املنازعات اليت مل يتم االتفاق على إخضاعها للتحكيم الدويل.
ومبا أن املرسوم التنفيذي احملدد لتنظيم وكيفيات سري سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ما زال مل يصدر بعد ر م
مرور أكثر من ثالث سنوات يبقى الطريق الوحيد حلل منازعات الصفقات العمومية هو التحكيم عند االتفاق عليه.
خاتمة:
اهتم املشييرع اجلزائري بالنزاعات اليت تثور أثناء تنفيذ الصييفقات العمومية حيث رسييم هلا طريقا للتسييوية الودية بعيدا عن دهاليز القضيياء
ومشلت هذه التس ي ي ي ييوية النزاعات املرتبطة بالص ي ي ي ييفقات العمومية املربمة مع متعامل متعاقد أجنيب وتلك املربمة مع متعامل متعاقد وطين فجعل
لكل نوع منهما مس ي ي ييلكا خاص ي ي ييا به ر م أن اهلدف واحد وهو حماولة حل النزاع بأس ي ي ييرع وقت وبأقل التكاليف بغية احلفال على الص ي ي ييفقة
وضمان إجناز موضوعها يف الوقت احملدد.
وما ميكن مالحظته من خالل نصييو املرسييوم الرئاسييي  247-15أنه مل حيدد موقفا واضييحا من طبيعة إجراء اللجوء للجنة التسييوية
الودية للنزاعات من حيث كونه وجويب أو اختياري وذلك للتعارر املوجود بني نص املادتني  153و.155
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مل يوض ي يح موقفه من حالة عدم حصي ييول املصي ييلحة املتعاقدة على موافقة احلكومة من اللجوء للتحكيم ،حبيث مل يبني اجلزاء املرتتب عن
ختلفها وكيف ميكن معاجلة هذا الوضع يف حالة حدوثه.
جعل التسي ييوية الودية لنزاعات الصي ييفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين جزائريني مقتصي ييرة على عرر النزاع على جلنة التسي ييوية
الودية للنزاعات املختصي ي يية ،وحرمهم من إمكانية اللجوء للتحكيم ر م ما يوفره من مزايا تسي ي يياعد يف اإلس ي ي يراع يف حل النزاعات املرتبطة هبذا
النوع من العقود ،لييدى جيييب التفكري يف النهور بييالتحكيم الييداخلي وتطويره ومرافقتييه بتكوين خمتصي ي ي ي ي ي ييني يف التحكيم ذوو خربة يف جمييال
الصفقات العمومية.
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