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  ا�ھــداء

  

إىل من مها مسببات وجودي اللذان كرسا جهدمها املادي واملعنوي من أجل جناحي يف مشواري 

  الدراسي

  إىل أحن قلب عرفته البشرية أمي العزيزة

  إىل رجل الصرامة والكرامة أيب العزيز

  تقدمي الدعم و النصيحة و الرأي السديد الذي مل يتأخر يوما عن إىل زوجي حفظه اهللا ورعاه

  إىل عائلة زوجي بن عزوز

  ها إخويتإىل من قامسوين حلو احلياة ومرّ 

 إىل روح أخي الطاهرة مراد رمحه اهللا ورعاه

  أهدي هذه املذكرة إىل اليت عملت على طباعتها باهتمام كبري بن أمحد رحيمة 

 زاتإىل من مجعتين م حماسن الصدف صديقايت العزي



 

  و	�د�ر ��ــر

  

  .سلطانه وعظيم وجهه جلالل ينبغي كما هللا والشكر احلمد

 هذه على اإلشراف قبل الذي بلقاسم دامي الفاضل األستاذ إىل اجلزيل بالشكر أتقدم

  .املبعثرة بأفكاري اإلملام على وعمل املذكرة

  .املناقشة جلنة رئاسة على وافق الذي جياليل تشوار واألستاذ

  .اللجنة هذه يف مناقشا يكون أن قبل الذي مراد بدران واألستاذ

  .تلمسان جبامعة احلقوق كلية أساتذة مجيع إىل كذلك بالشكر أتقدم

  .املذكرة هذه إجناز يف بفكرة ولو ساعدين من ولكل
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فتارة تصدر األعمال املادية واليت  ،تقوم اإلدارة يف األنظمة القانونية احلديثة بنوعني من األعمال

بعض السكنات الفوضوية لعدم  كأن تباشر هدم  أو لقرار إداري،لقانون معّني طبقا تقوم بتنفيذها 

من حداث جمموعة ا إلتارة أخرى تقوم بأعمال قانونية تعمل من خالهل وروط القانونية، للشّ ها ائفاستي

  .لمعين الر يف املراكز القانونية اآلثار القانونية و اليت تؤثّ 

ـا املنفـردة دون ادر بإ بإصـدار النـوع األول تقوم  اإلدارة ف :إن األعمال القانونية تنقسم إىل نوعني

 عمــل قــانوينه نّــ القــرار اإلداري الــذي يعــرف علــى أى صــورة ذلــك يفوتتجّلــ ،1مشــاركة مــن الطــرف املعــين

جنح ويعترب هذا األسلوب أ ،صادر عن اإلرادة املنفردة لإلدارة قصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوين

الـذي يقـوم علـى أمـا النـوع الثـاين  ،لتزامااح ا اإلدارة من أجل الوفاء بااليت تتسلّ انون العام أساليب الق

وهذا عن دارة و األفراد سواء كانوا طبيعيني أو معنويني، الودي بني اإل تفاقرف الرضائي أو االمبدأ التص

  .2ات العامة للمواطننييباع احلاجطريق إبرام العقود قصد إش

يف القـــرن  بعـــدما كـــان يقتصـــر دور الدولـــة يـــة العقـــود اإلداريـــة يف الوقـــت احلـــايل،و قـــد تزايـــدت أمهّ 

الـذي   ا لشيوع االقتصاد احلرّ قة جدّ ضيّ ل يف حدود دخّ التاسع عشر و حىت بداية القرن العشرين على التّ 

صـــر تـــدخلها علـــى تى إىل بقـــاء دور الدولـــة حمافظـــا، حيـــث اقوهـــذا مـــا أدّ  للنشـــاط اخلـــاص،مرتوكـــا  كــان

ه ومنــذ احلــرب العامليــة األوىل ســنة نّــأغــري  فاع اخلــارجي و البــوليس واألشــغال العامــة وإدارة ممتلكاــا،الــدّ 

ل حــوّ نتيجــة للتّ  ،دخل يف خمتلــف النشــاطاتوري علــى الدولــة الّتــر أصــبح مــن الّضــو  ، الوضــعتغــّري  1914

كـرب قـدر حتقيـق أ يسـعى إىل إذحتكـار الرأمسـايل عي الذي واكبه ظهور االناكنولوجي والصّ التّ  االقتصادي

الــنهج االشــرتاكي و تقــوم  تتبــعو التــوازن  لتعيــد ،ل الدولــةى إىل تــدخّ ا أدّ ممّــ تكلفــة، بح بأقــلّ ممكــن مــن الــرّ 

تزايـــد الوضـــع حـــدة و  1929ســـنة ولكـــن بعـــد األزمـــة االقتصـــادية العامليـــة  .واجتمـــاعي قتصـــاديبـــدور ا

                                                 
1 - Yves JA GAUZE, L’administration contractant en question, édi: DALLOZ, 
2004, p. 543. 
2 - Richer L’AURENT, La contractualisation de gestion des affaires publics dans 
«l’administration contractant » .A.J.D.A. n° 19, 2003, p 42. 
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تـربم حبيـث  ،جيابيا علـى العقـود اإلداريـةا انعكس إممّ  ؛فقدت املبادرات الفردية لتصبح الدولة أكثر تدخال

لطة ز امتيازاا كسإىل طريقة التعاقد اإلداري حيث ترب  أفقد تلج :أساسيتنيطريقتني هذه األخرية  وفقا ل

 ه من محاية و ضـمان للمـال العـامو هي الطريقة األكثر انتشارا ملا توفرّ  ،عامة على حساب املتعاقد معها

  .حبيث تظهر كشخص عاديعاقد وفقا لقواعد القانون اخلاص أو تلجأ إىل الت

ة الواقــع العملــي عــدّ  تثــري يف ،الــيت تربمهــا اإلدارة لتســيري مرافقهــا العموميــة موميــةالع فقاتالصــ إنّ 

 ،تنفيـذ التزاماــا عـنفهـا و ختلّ أ ف هـذه األخـرية يف اسـتعمال امتيازاــاالسـيما يف حالـة تعّســ ،1منازعـات

علـى طلـب هـذا ل اجلهة القضائية املختصـة بنـاءا ا يستوجب تدخّ ممّ  ملحقة بذلك أضرارا للمتعاقد معها،

عن األضرار اليت  التعويضبطالبة أو امل ،2عري املشرو ف اإلدارة غإلغاء تصرّ سواء بطلب  ،هفاإلنصاألخري 

جيـب علينـا  ،اجلهـة القضـائية املختصـة تبيـانقبـل اخلـوض يف  ولكـنّ  .3اء ذلـك التصـرفحلقـت بـه مـن جـرّ 

املــؤرخ يف  90-67األمــر رقــم  ألّول مــرّة مبوجــب ذه املســألةهلــ ّمت التعــّرضإذ  .موميــةالع فقةالصــ فأن نعــرّ 

 فقاتالصــ إنّ « :يلــي مــا  علــى املــادة األوىل  نصّ تــ حيــث .4الــع .الــص .ق املتضــمن 1967 جــوان 17

و العمـاالت أو البلـديات أو املؤسسـات و املكاتـب العموميـة أهـي عقـود مكتوبـة تربمهـا الدولـة  موميةالع

بعـد ذلـك . »أو خدمات ضمن الشروط املنصوص عليهـا يف هـذا القـانون قصد اجناز أشغال أو توريدات

 1982أفريــــل  13<9999=   ا;:89999رخ 154-82 رقــــم ق بصـــفقات املتعامــــل العمـــومياملتعلّــــصـــدر املرســـوم 

املتعامـــل  صـــفقات«: يلـــي علـــى مـــا ت املـــادة الرابعـــةحيـــث نّصـــ ،5املتضـــمن صـــفقات املتعامـــل العمـــومي

                                                 
 . 40. ، ص2006 جامعة بسكرة، اجلزائر،، 03العدد ة، منازعات الصفقات العمومية، جملة املنتدى القانوين، عبد العايل حاح -1
. ، ص1987 الكويت، ،03عن بتجاوز السلطة يف جمال العقود اإلدارية، الة الكويتية للحقوق، العدد عادل الطبطبائي، الطّ  - 2

 .وما بعدها 56
نبيلة صديقي، مسؤولية اإلدارة عن األضرار املرتتبة عن األشغال العمومية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، كلية  -3

  .4. ، ص2006-2005قوق، جامعة تلمسان، احل
 .1967جوان  27املوافق ل  1387ربيع األول  19الصادرة بتاريخ  1967-52 ر عدد.جالصادر يف   -4
  1982جوان  27املوافق ل  1402مجادى الثانية  19الصادرة بتاريخ  1982- 15ر العدد .ج -5
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روط الـواردة يف هـذا وفـق الّشـ ،مفهوم التشـريع السـاري علـى العقـود املربمـة العمومي عقود مكتوبة حسب

  .»جناز األشغال واقتناء املواد و تقدمي اخلدماتد إاملرسوم قص

 9املـؤرخ يف  393-91رقـم  موميةالع فقةن تنظيم الصصدر املرسوم التنفيذي املتضمّ  مث بعد ذلك

1991 نوفمرب
1

 :يف املـادة الثالثـة منـه علـى مـا يلـي نـصّ  تعد هذا األخري عن سابقيه كثريا حبيثإذ مل يب ،
شــريع الســاري علــى العقــود و مربمــة وفــق الشــروط الــواردة يف وبــة حســب التّ عقــود مكت موميــةالع فقةالصــ«

  .»هذا املرسوم قصد اجناز األشغال و اقتناء املواد و اخلدمات حلساب املصلحة املتعاقدة

2002جويليــة  24املــؤرخ يف   250-02ليصــدر بعــد ذلــك املرســوم الرئاســي 
 اتفقق بالصــاملتعلــ 2

 ،وبـة يف مفهـوم التشـريع املعمـول بـهعقـود مكت موميـةالع فقاتالصـ« :ثالثـة منـهت املـادة الإذ نّصـ موميةالع

جنـــاز األشـــغال و اقتنـــاء املـــواد و اخلـــدمات نصـــوص عليهـــا يف هـــذا املرســـوم قصـــد إتـــربم وفـــق الشـــروط امل

-10حبيـث ألغـي هـذا املرسـوم األخـري مبوجـب املرسـوم الرئاسـي  .»والدراسات حلساب املصلحة املتعاقدة

2010أكتوبر  07ؤرخ يف امل 236
3

ة و الذي جاء بأحكام جوهرية فيما خيص جتسـيد مبـادئ الشـفافي ،

لعديـد مـن املـواد فيمـا خيـص مكافحـة الفسـاد و إضـافة ل 09-08اجلديـد  إ.م.إ.العالنية الذي جـاء بـه ق

  .للتعاقدإضافة الطريقة االلكرتونية 

 حيــث أصــرّ  ،موميــةالع فقاتالصــتعريــف ع اجلزائــري لق املشــرّ أو مــدى تطــرّ  مــن الناحيــة املوضــوعية

ة أســباب لعــدّ ذلــك يرجــع  ن اختلفــت صــياغته مــن مرحلــة ألخــرى،هــذا األخــري علــى إعطــاء التعريــف و إ

آليـــات الرقابـــة و  أطـــرو  دةختضـــع لطـــرق إبـــرام خاصـــة و إجـــراءات معّقـــ موميـــةالع فقةالصـــ نّ أ هـــا،مـــن أمهّ 

ل ظرفة وتقييم العـروض وخارجيـة تتمثّـ جلنيت فتح األل يفداخلية تتمثّ  :نيو اليت تنقسم إىل قسم ،اإلدارية

 قواعــــد يبـــّني الــــذي  2010أكتـــوبر  13املــــؤرخ يف  236-10 دة مبوجـــب املرســــوم الرئاســـييف جلـــان حمــــدّ 

                                                 
 .1991نوفمرب  13 ـاملوافق ل 112 مجادى األوىل 06الصادرة بتاريخ  1991-57ر العدد .ج -1
 .2002جوان  27الصادرة بتاريخ  2002-52ر العدد .ج -2
 . 2010أكتوبر  7الصادرة بتاريخ  2010 –58ر العدد . ج -3
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الوطنيـــة ، اللجنـــة الوزاريــة واللجنـــة الوالئيـــة، اللجنــة يف اللجنـــة البلديـــةل تشــكيلها وســـريها و مهامهـــا تتمثّــ

يرجـع السـبب األخـري إىل  و ،لوصاية اليت ختتص ا هيئات خاصةة إىل رقابة اإضاف ،العمومية للصفقات

ل جهـة املصـلحة املتعاقـدة جمموعـة مـن السـلطات االسـتثنائية ختـوّ  موميـةالع فقاتالصـالقانون املتعلـق ب أنّ 

  .يف عقود القانون اخلاص غري املألوفة

هلـا طريقـة طلـب العـروض الـيت تعتمـد وّ أ :طـريقتني موميـةالع فقاتجل إبرام الصتعتمد اإلدارة من أ

 ن بالدرجـةهـذه املعـايري تتضـمّ  انتقـاء واختيـار املتعاقـد معهـا، مـن أجـل ة معـايري متنوعـة و خمتلفـةعلى عـدّ 

تقدمي هذه اخلدمات يف أحسن األحـوال اعتمـادا علـى األمـوال  جناز األشغال،األوىل جودة العمليات و إ

 و العالنيــة واملســاواة بــني املتعــاملني مــع املصــلحة املتعاقــدة لشــفافيةاحــرتام مبــادئ او  ،العموميــة مــن جهــة

ســعر هــو الــذي  أفضــلفصــاحب  ،و الفــين معــاتعتمــد هــذه الطريقــة علــى املعيــار املــايل  .مــن جهــة أخــرى

أســلوب  ا االســتثناء الــوارد عليهــا هــويفــوز بالصــفقة دون مراعــاة معــايري أخــرى، وهــي القاعــدة العامــة أّمــ

سواء بعد املنافسـة أو مـن دون منافسـة،  ،حد األشخاصفاق املباشر مع أيعتمد على االتّ  الرتاضي الذي

  .أسلوب الرتاضي املباشر و أسلوب الرتاضي بعد االستشارة: وهو ينقسم بدوره إىل قسمني

فإــا  موميـةالع فقاتة طريقـة اعتمــدت عليهـا املصــلحة املتعاقـدة يف إبـرام الصــوبغـض النظـر عــن أيّـ

و االلتزامــات إىل جانــب الســلطات املعهــودة  قــوقجمموعــة مــن احل او يرتتــب عليهــ ،ز التنفيــذتــدخل حيّــ

وتنفيـــذ الصـــفقة  ،جـــل حتقيـــق املصـــلحة العامـــة مـــن جهـــةألـــإلدارة ملمارســـتها علـــى املتعامـــل املتعاقـــد مـــن 

قة القــــانوين لطــــريف الصــــف املركــــزالخــــتالف ونظــــرا  .وص القانونيــــة مــــن جهــــة أخــــرىصــــالعموميــــة وفقــــا للنّ 

إذ  ،يف املصلحة املتعاقـدة الـيت تعتـرب يف مركـز أمسـى مقارنـة بـاملركز القـانوين للمتعاقـد معهـا متمثلة العمومية

االلتزامات الـيت يقابلهـا جمموعـة مـن السـلطات االسـتثنائية و ع مبجموعة من احلقوق يبقى هذا األخري يتمتّ 

دة التـوازن املـايل للصـفقة بـني املتعاقـدين و رفـع جل إعـاأجوء للقضاء من سمح له باللّ واليت ت ،غري املألوفة

و هنـــا يـــربز دور القاضـــي اإلداري عنـــدما تطـــرح عليـــه . الضـــرر الواقـــع عليـــه مـــن قبـــل املصـــلحة املتعاقـــدة

جـــل الفصـــل يف هـــذه أالـــيت تعتـــرب جمـــاال خصـــبا بالنســـبة لـــه مـــن  موميـــةالع اتفقاملنازعـــات املتعلقـــة بالصـــ
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لعملـي هلـذه الصـفقة مبختلـف مراحلهــا سـواء يف مرحلـة اإلبـرام و الــيت الوضــع ا مـع يـتالءمبشـكل القضـايا 

الـــيت حتـــول دون  لـــيت حتمـــل يف طياـــا العديـــد مـــن املنازعـــاتز مبجموعـــة مـــن اإلجـــراءات املعقـــدة و اتتميّـــ

أو يف مرحلــة التنفيــذ الــيت  ،موميــةالع فقةإبــرام الصــ عمليــة التطبيــق الفعلــي للمبــادئ األساســية الــيت حتكــم

   .يعمل كال الطرفني على تنفيذ االلتزامات املتقابلة

ــــان دور القاضــــي اإلداري يف حــــلّ ومــــن  ــــد اجلهــــة القضــــائية ذهــــ أجــــل تبي ه املنازعــــات جيــــب حتدي

ه العقـــود أي إشـــكال بالنســـبة للـــدول الـــيت تنـــتهج نظـــام القضـــاء ذحيـــث ال تثـــري هـــ ،ذا النـــزاعاملختصـــة ـــ

بـل ختضـعها لـنفس القضـاء  ز بـني تصـرفات اإلدارة و األفـراد،فهـي ال متيّـ ،ل األجنلوساكسونيةد الدو املوحّ 

فيـه  فـرتضإذ ي، سـيادة القـانون و املسـاواةمبـدأ لـك يرجـع إىل تفسـري ذالسـبب يف  ولعـلّ  .لنفس القـانونو 

مـا ينب. 1تسـاويمماثـل وم بـل تكـون اإلدارة و الفـرد يف مركـز ،ز لإلدارةيص قاضي و قانون متميّ عدم ختص

تفسـر مبـدأ سـيادة القـانون  ذإ اجلزائـر،و  كفرنسـاالـيت تنـتهج نظـام القضـاء املـزدوج   تتعقد املسـألة يف الـدول

، و اختصــــاص القاضــــي اإلداري القاضــــي العــــادي مبنازعــــات األفــــراد مغــــايرا، مفــــاده اختصــــاص تفســــريا

رية ـدف دائمـا مـن خـالل نشـاطها و ه األخـذو نظـرا لكـون هـ. باملنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيهـا

ا يستلزم عدم وضعها يف نفس املركز مع األفراد، بل ضرورة إخضاعها ممّ  أعماهلا لتحقيق املصلحة العامة،

 ختضــع عقــود اإلدارة ال و علــى هــذا األســاس فــإنّ ز و قاضــي خــاص ــا يــتفهم مصــاحلها، لقــانون متميّــ

ث عــن معيــار لتمييــز العقــود اإلداريــة عــن العقــود املدنيــة و ســتلزم ضــرورة البحــا يلنظــام قــانوين واحــد، ممّــ

مييـــز بـــني هـــذه العقـــود مـــن حيـــث القـــانون الواجـــب التطبيـــق وكـــذا معرفـــة اجلهـــة القضـــائية تظهـــر أمهيـــة التّ 

  .املختصة
  
  

يـــق قواعـــد تطب ذلـــك عنـــدما جيـــد أنّ و  ،لتحديـــد العقـــود اإلداريـــةع يف بعـــض األحيـــان إذ يلجـــأ املشـــرّ 

القـانون اخلـاص إىل إضـفاء الطـابع اإلداري  قواعـد املنازعات املعروضة من مة حللّ أكثر مالءالقانون العام 
                                                 

  .27. ، ص1999ج، اجلزائر، .م.ط، د. ، ب1مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج -1
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ويطلق على هـذه  ،ر اختصاص القاضي اإلداري بالنظر فيما تثريه من منازعاتو يقرّ  على بعض العقود،

أحـد  علـى اعتبـار القـانون ا نـصّ ذالجتهـاد إل ال جمـالإذ  .1العقود تسمية العقود اإلدارية بتحديد القانون

بدايـة الثـورة الفرنسـية عنـدما وصـف  ا التحديـد ألول مـرة يف فرنسـا يفذحيث ظهـر هـ ،العقود عقدا إداريا

تثـريه مـن منازعـات، سـعيا  جملس الدولة و جمالس األقاليم بـالنظر فيمـا إدارية، و خصّ  بأا بعض العقود

اجلهــة القضــائية العاديــة و اإلداريــة مــن منــه لتطبيــق مبــدأ الفصــل بــني الســلطات مــن جهــة و الفصــل بــني 

ه العقــود الــيت ذلك مينــع القضــاء العــادي مــن التصــدي ألعمــال اإلدارة، ومــن بــني هــذجهــة أخــرى، و بــ

عقــود  كر عقــود األشــغال العامــة،ذ نظمهــا املشــرع الفرنســي وجعلهــا ختضــع الختصــاص القضــاء اإلداري نــ

 ...مةالقروض العامة و بيع األمالك العا دعقو  التوريد،

 236-10مــن املرســوم الرئاســي  04ت املـادة ع اجلزائــري، حيــث نّصــاملشـرّ  أخــذ بــهو نفـس الــنهج 

على أربعة عقود وأضفى عليها الطابع اإلداري وهي عقود إجناز األشغال وعقـود  الع .صال .املتضمن ق

  .اللوازم، عقود تقدمي اخلدمات وعقود إجناز الدراسات

علـى العقـود اإلداريـة مبناسـبة حتديـد اختصاصـات القاضـي اإلداري ص عـدم الـنّ  يفإذ يرجع السـبب 

والـــذي مفـــاده اختصـــاص القضـــاء اإلداري يف كـــل  ،ع اجلزائـــرييعـــود للمعيـــار العضـــوي الـــذي تبنـــاه املشـــرّ 

املنازعات اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة اإلداريـة طرفـا فيهـا 

        .2عن طبيعة النزاع بغض النظر

هذا التربير غري سـليم يف جمـال العقـود اإلداريـة بـل يصـلح فقـط يف جمـال القـرارات اإلداريـة،  أنّ  غري

ا بشـــأن العقـــود فقـــد ختتـــار اإلدارة اإلدارة وحـــدها الـــيت متلـــك إصـــدارها وبإرادـــا املنفـــردة، أّمـــ باعتبـــار أنّ 

                                                 
. ، ص2003ط، منشــأة املعــارف، اإلســكندرية، .د اإلداريــة يف ضــوء الفقــه، القضــاء والتشــريع، بعبــد احلميــد الشــواريب، العقــو  -1
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لمصـلحة العامــة، مــادام هلـا احلريــة يف اختيــار لحتقيقــا  جـوء إىل قواعــد القــانون اخلـاص إذا رأت يف ذلــكاللّ 

   . على سبيل احلصرع بإتباع أسلوب معّني نة أين يلزمها املشرّ وسيلة التعاقد باستثناء حاالت معيّ 

هنــاك فــرق شاســع بينهمــا علــى خــالف مــا هــو  عقــد إداري إال أنّ  موميــةالع فقةالصــورغــم اعتبــار 

صــطلحني وتعتربهــا أمــرا واحــدا، فالعقــد اإلداري هــو أمشــل املز بــني ّيــموجــود يف بعــض املؤلفــات الــيت ال مت

  .1اليت ال تعترب إال قسما من أقسامه موميةالع فقةالصوأوسع نطاق من 

إىل االجتهــاد  اضــطرناا صــة، ممّــجمموعــة مــن الصــعوبات أبرزهــا نــدرة املراجــع املتخصّ  حيــث واجهنــا

موقــف القاضــي اإلداري مــن املنازعــات الــيت تثــور يف عمليــة  االعتمــاد علــى القــرارات القضــائية الــيت تبــّني ب

 املــنهج املقــارنو  املــنهج التحليلــيكــل مــن علــى   وقــد اعتمــدنا يف إجنــاز مــذكرتنا، موميــةالع فقاتالصــإبــرام 

فضال عن املـنهج التـارخيي ألّن طبيعـة املوضـوع تقتضـي ذلـك، ويف هـذا السـياق أنتقـل لطـرح جمموعـة مـن 

يف دعـوى اإللغـاء القاضـي اإلداري الـيت يتمتـع ـا سلطات القة باملتعلّ يف التساؤالت  اإلشكاليات املتمثلة

اإلجـراءات االسـتعجالية املتخـذة يف جمـال إبـرام العقـود ؟ ومـا هـي املنفصلةواملوجهة ضّد القرارات اإلدارية 

ة أو قطعيــة؟ يف اختــاذ إجــراءات حتفظيــاإلداريــة والصــفقات العموميــة؟ ومــا هــي ســلطات القاضــي اإلداري 

  إبرام الصفقات العمومية؟ عمليةومدى تأثري ذلك على صحة 

بطريقة صحيحة سليمة من الناحية القانونية موافقة جلميع اإلجـراءات  موميةالع فقاتالصقد تربم 

ة لها جمموعة من اإلشكاليات اليت جتعل مركز املتعاقد مـع اإلدار القانونية، إّال أنه أثناء مرحلة التنفيذ تتخلّ 

ا يـؤدي إىل تـدخل القاضـي ممّـ ،بسـبب التصـرفات غـري املشـروعة الـيت تقـوم ـا املصـلحة املتعاقـدة ،رمتضرّ 

فمـا هـي السـلطات الـيت  ،من أجل إعادة التوازن املايل بني الطرفني ،اإلداري بناءا على طلب هذا األخري

أو بالنسـبة لتقريـر  ،ت املـربرة لـذلكالـة مـن احلـاالحل وفقاع ا القاضي اإلداري سواء بالنسبة للفسخ يتمتّ 

                                                 
جامعــة اإلمــارات  ،13العــدد ، جملــة الشــريعة والقــانون، عبــد الــرمحن عــزاوي، النظــام القــانوين لــدفع املقابــل املــايل يف العقــد اإلداري -1

 .197. ، ص2000العربية املتحدة، 
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 و علــــى أي أســــاس حيكــــم القاضــــي اإلداري موميــــة ومــــدى تأثريهــــا علــــى ســــالمتها؟الع فقةالصــــبطــــالن 

  بالتعويض العادل الذي جيرب ضرر املتعاقد مع اإلدارة؟ 

األول الفصل إىل فصلني نتطرق يف  وضوعاملاملطروحة ارتأينا تقسيم  التساؤالتلإلجابة على هذه 

  .مرحلة اإلبراميف  موميةالع فقاتالصمنازعات  يف حلّ القاضي اإلداري لدور 

أثنـاء مرحلـة  موميةالع فقاتالصمنازعات  يف حلّ القاضي اإلداري  دورض لنتعرّ ا الفصل الثاين أمّ 

  .التنفيذ
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        للللالفصل األوّ الفصل األوّ الفصل األوّ الفصل األوّ 

  منازعات الصفقات العمومية في مرحلة اإلبرام دور القاضي اإلداري في حلّ 
 

 ــا األفــراد العــاديو ع بــنفس احلريــة الــيت يتمتّــاملصــلحة املتعاقــدة ال تتمتّــ إن يف إبــرام عقــودهم،  نع

ذ تصـدر جمموعـة إ ،1وابط الـيت حتكـم هـذا التصـرف القـانوينروط والضّ دة جبملة من الشّ ألا تكون مّقي

: من احـرتام ثالثــة مبـادئ أساســية هــيمـن القــرارات الـيت ــدف إىل إبـرام الصــفقة العموميــة، حبيـث تضــ

مبدأ املساواة والعالنيـة والشـفافية بـني املتعـاملني مـن جهـة واختيـار أفضـل العـروض سـواء علـى املسـتوى 

  .الفين أو املايل من جهة أخرى

 ملنفصلة أو املستقلة، يكون املخـتص بـالنظر يف املنازعـات الناجتـة هذه القرارات اإلدارية با تسمى

بـــني القـــرارات  و ااملنفصــلة؟ ومـــا هــو الفـــرق بينهــاإلداريـــة ات بـــالقرار  دعنهــا قاضـــي اإللغــاء فمـــا املقصــو 

  ة الصفقة العمومية؟على صحّ  هاري ثأت ما مدىالتنفيذية؟ وكيف السبيل إىل إلغائها؟ و 

 ة إشــكاليات قانونيـــة، حيـــث تطـــرح عـــدّ  فقات العموميــةمليــة إبـــرام الصـــاملرحلــة الـــيت تســـبق ع إن

الشـفافية ب قـةاملتعلّ  بـادئاملاحـرتام  ع اجلزائري أخريا بعض احللول القانونية، من أجـل ضـماناملشرّ  دماعت

 بعــة يف الــدعوىفصــيل لإلجــراءات املتّ ق بالتّ ، لــذلك ســوف حنــاول يف املبحــث الثــاين أن نتطــرّ والعالنيــة

 .جالية الذي يتضمن مطلبني أساسنياالستع

  
  
  
  

                                                 

ط، دار .إبـــرام العقـــود اإلداريـــة، ب: حممـــد مـــاهر أبـــو العينـــني، العقـــود اإلداريـــة وقـــوانني املزايـــدات واملناقصـــات، الكتـــاب األول -1
 .120. ، ص2003الكتب املصرية، مصر، 
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   :سلطة القاضي اإلداري في إلغاء القرارات اإلدارية المنفصلة: المبحث األول

مـن إجـراءات وقـرارات قـد بـه كان من مقتضى إعطاء قاضي العقد السلطة الكاملـة فيمـا يـرتبط 

وا مــن أطــراف اص ال يعــدّ وجــود أشــخ أنّ  خيتفــي دور قاضــي اإللغــاء يف خصــوص العمليــة العقديــة، إالّ 

اظ علــــى العمليــــة التعاقديــــة مــــن إصــــابتها فــــاحلالعقــــد كاملتقــــدمني للمناقصــــة، وكــــذلك حماولــــة القضــــاء 

 ر مبراحـل إبـرام الصـفقة العموميـة ميـ خاصـة أنّ  ،عاقـدإجراء من إجـراءات التّ  اء إلغاء أيّ باالهتزاز من جر

عـن فيهـا بـالبطالن مـن ض هـذه السلسـلة للطّ تعـرّ ل سلسلة من حلقات تنتهي بإبرامها، وقـد تعديدة متثّ 

خـذ فحاول القضاء حتصني هذه القرارات املرتبطة ا مـن خـالل وضـع قواعـد تتّ ، 1املتعاقدين ومن الغري

  .روط واإلجراءاتعن باإللغاء وذلك وفقا موعة من الشّ من أجل الطّ 

 ذه القرارات اإلدارية املنفصلة؟ وما هي الش ر فما املقصود باعهـا؟ و وط واإلجـراءات الواجـب إت

  ؟املستقلةما هي سلطات القاضي اإلداري يف إلغاء هذه القرارات اإلدارية 

لنشـأة  فيـه ضاملطلـب األول نتعـرّ  :هذا املبحـث إىل مطلبـني التساؤالت نقسم لإلجابة على هذه

  . ها من أجل إلغائهاباعروط و اإلجراءات الواجب إتّ هذه القرارات املنفصلة واملطلب الثاين للشّ 
    :مفهوم القرارات اإلدارية المنفصلة: المطلب األول

مييــز تعتــرب نظريــة القــرارات اإلداريــة املنفصــلة أو القابلــة لالنفصــال تطبيــق مــن تطبيقــات فكــرة التّ 

طــة أو املختل         والقرارات اإلداريـة املركبـة  Les actes simplesة البسيطة ـبني القرارات اإلداري

Les actes complexes،  ا القرارات البسيطة هي تلك القـرارات املسـتقلّ  حيث أنة والقائمـة بـذا

  .أغلب القرارات اإلدارية هي قرارات بسيطة حيث أنّ إذ تصدر وهي منفصلة عن الصفقة العمومية، 
  

االرتبــاط بعمليــة  ا القــرارات اإلداريــة املركبــة أو املختلطــة فهــي فئــة القــرارات الصــادرة يف حالــةأّمــ

وغالبــا مــا تصــدر هــذه  .ة، حبيــث تصــبح جــزءا ال يتجــزأ مــن الصــفقة العموميــةعقديــة وهــي غــري مســتقلّ 
                                                 

إبــرام العقــود اإلداريــة، املرجــع الســابق، : تــاب األولحممــد مــاهر أبــو العينــني، العقــود اإلداريــة وقــوانني املزايــدات واملناقصــات، الك 1-
  .120. ص
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وهذا ما يدفعنا للتمييـز بـني أنـواع . 1القرارات يف املراحل السابقة أو املعاصرة أو الالحقة للعقد اإلداري

يـتم ذلـك بعـد  ات اليت يصدق وصفها باملنفصـلة؟القرارات اإلدارية التمهيدية والتنفيذية، فما هي القرار 

  . التعرض للنشأة التارخيية هلذه القرارات و التعريف ا

  :نشأة القرارات اإلدارية المنفصلة: الفرع األول

جملــس الدولــة نشــأت نظريــة القــرارات اإلداريــة املنفصــلة يف بدايــة القــرن العشــرين علــى يــد قضــاة 

حــدث يف موقفــه يف جمــال تطبيــق شــرط انتفــاء الــدعوى املوازيــة أو  ، وذلــك بعــد التطــور الــذيالفرنســي

 ضـــد الطعـــن املقابـــل لقبـــول دعـــوى اإللغـــاء، حيـــث كـــان يف بدايـــة األمـــر يـــرفض قبـــول دعـــوى اإللغـــاء 

مجيــع  إذ كانــت تســود يف فرنســا خــالل القــرن التاســع عشــر فكــرة مفادهــا أنّ  ،2القــرارات اإلداريــة املركبــة

  .يف العقد حتتفظ بذاتيتها املستقلة حىت حلظة إبرامهالقرارات اليت تساهم 

إبرامـــه،  ت عمليـــة اإلبـــرام تفقـــد هـــذه القـــرارات اســـتقالليتها وتـــذوب يف العقـــد الـــذي مت فـــإذا متّـــ

، ري قابــل للتقســيم أو كــال ال يتجــزأيــا غــباعتبــاره التصــرف الرئيســي تصــرفا كلّ معــه ل وبــذلك فإــا تشــكّ 

الـــيت تســـاهم يف تكـــوين قبـــول هـــذه القـــرارات  ى جتـــاوز الســـلطة ضـــدّ دعـــو وبالتــايل إذا كـــان ميكـــن قبـــول 

 اإلدارة، فإن إثـارة  إذا انتهـت عمليـة إبرامـه، ألنّ  هـذه القـرارات نفسـها ا تسـتبعد ضـدّ هذه الدعوى ذا

ا ال ممّـ Théorie de L'incorporation هـذه القـرارات يعتـرب وفقـا لنظريـة اإلدمـاج الـدعوى ضـدّ 

 :إللغاء، وإضافة إىل ذلك فقد استندت هذه النظرية على فكرتني أساسيتنيخيتص به قاضي ا

  

  

  

  

 : un recoure parallèle:وجود دعوى موازية: أوال

                                                 
. امل. ، د2نظريـة الـدعوى اإلداريــة، ط: 2عمـار عوابـدي، النظريــة العامـة للمنازعـات اإلداريــة يف النظـام القضـائي اجلزائــري، اجل -1

  .436. ، ص2003اجل، اجلزائر، 
  .338. النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، ص عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف -2



     دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة اإلبرامدور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة اإلبرامدور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة اإلبرامدور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة اإلبرامالفصل األول                     الفصل األول                     الفصل األول                     الفصل األول                     

 12

قهــا طريــق اإللغــاء ق ذات النتــائج الــيت حيقّ عــن حيّقــخــر للطّ ق قضــائي آبعــد إبــرام العقــد يوجــد طريــ

عبـري عـن إرادة قرار الذي ساهم يف تكوين التّ عن بالوهو حتريك الدعوى أمام قاضي العقد، إذ جيوز الطّ 

اإلدارة أمـــام قاضـــي العقـــد الـــذي سيســـحب بالضـــرورة آثـــار عـــدم مشـــروعية هـــذا القـــرار علـــى الوجـــود 

هلـم أن  سـبة ألطـراف العقـد الـذين حيـقّ هذه الدعوى إذا كانـت تصـلح بالنّ  القانوين للعقد نفسه، ولكنّ 

نطبق علـى مركـز الغـري املضـار و صـاحب املصـلحة يف إلغـاء يطرقوا باب حمكمة قاضي العقد، فإا ال ت

 مـن الغـري وال عالقـة لـه بـه  ه يعـدّ له أن يثري الدعوى أمام قاضي العقـد ألنّـ مثل هذا القرار الذي ال حيق

  .1ة آثار العقوديوفقا ملبدأ نسب

  :Les Droits Acquis: وجود حقوق مكتسبة: ثانيا

وذلـك بإنتاجـه حقوقـا مكتسـبة، الـيت ميكـن ألطرافـه اكـز القانونيـة يـؤدي إبـرام العقـد إىل تبلـور املر 

عبـري عـن إرادة اإلدارة القرارات اليت تسـاهم يف تكـوين التّ  عن ضدّ كبري فيما لو قبل الطّ   أن تتأثر إىل حدّ 

به ر إلغاء مثل هذه القرارات دون أن يرتب ذلك بطالن العقد ذاته وما رتّ على أساس أنه ال ميكن تصوّ 

ف إىل تبين هذه النظريـة يف القـرن التاسـع . د. السبب احلقيقي الذي دفع م غري أنّ . قانونية راكزمن م

ء وقضــاء  تقســيم القضــاء اإلداري إىل قضــاء إلغــا د يف مجلــة مــن الظــروف اخلاصــة بــه، ألنّ عشــر يتجّســ

قد . تصاصوصدور قرار بالنكو الشهري الذي أرسى معيار املرفق العام لتوزيع االخ 1764كامل سنة 

ــأدّ  ا ممّــ ،ق بالتصــرفات الــيت تــدخل يف اختصــاص القضــاء اإلداريى إىل إحــداث حــرية وبلبلــة فيمــا يتعّل

 Blocs des compétencesى إىل تبين املـنهج الرتكيـيب يف سـبيل إجيـاد كتـل قضـائية اختصاصـيةأدّ 

اختصـاص جهـة قضـاء ا يدخل أساسا يف فإذا كانت العملية ممّ . 2وذلك باالعتماد على مفهوم العملية

القرارات اليت تدخل أو تساهم يف بنيان هذه العمليـة القانونيـة ختـتص ـا جهـة القضـاء  كلّ   نة، فإنّ معيّ 

ى إىل ا أدّ ولكن مع بدايـة القـرن العشـرين ظهـرت نظريـة الـدعوى املوازيـة، ممّـ .اليت ختتص بالعملية ككلّ 

                                                 
  .231. ، ص2005، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،1مهند خمتار نوح، اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري، ط -1
م بطائفة هي مهمة تضطلع ا اإلدارة أو تقوم مبراقبتها واليت تقتضي القيا :L'opération Juridiqueالعملية القانونية  -2

  .ةمن التصرفات القانونية، واألعمال املادية الالزمة لتحقيق هذه املهمّ 
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ط رقابتـه ف يبّسـ. د. األصـل، وأصـبح مع جمال دعوى جتاوز السلطة حىت أصبحت هـي الـدعوى توسّ 

إضــافة . 1ا كــان موقعهــا، ولــو كانــت جــزءا مــن عمليــة قانونيــة إداريــةعلــى القــرارات اإلداريــة التنفيذيــة أيّــ

دون  ط الرقابـــة علـــى القـــرارات اإلداريـــةلألهـــداف األخـــرى هنـــاك هـــدف آخـــر البتـــداع النظريـــة هـــو بســـ

  .ليه بعض اآلثار القانونية السلبيةب عانتظار انتهاء عملية اإلبرام، ألنه يرتتّ 

  :تعريف القرارات اإلدارية المنفصلة: الثانيالفرع 

ه ينفصـــل أنّـــ إالّ  ،ويســـتهدف إمتامـــه ار يســـاهم يف تكـــوين العقـــد اإلداريالقـــرار املنفصـــل هـــو قـــر 

 ، فهــو ال يــدخل يف نطــاقاد هلــبــرام نظــرا ألنــه ميّهــاإل عمليــة فهــو قــرار يســبق .وخيتلــف عنــه يف طبيعتــه

بأــا قــرارات إداريــة : "إذ تعــرف. 2عــن فيــه باإللغــاء اســتقالال عــن العقــدز الطّ ا جيــو ة التعاقديــة ممّــالرابطــ

تكون جزءا من بنيان عملية قانونية تدخل يف اختصاص القضاء العادي أو اإلداري، بناءا علـى واليتـه 

ه القـرارات عـن تلـك القضـاء يقـوم بفصـل هـذ الكاملة أو خترج عن اختصاص أي جهة قضـائية، ولكـنّ 

  ".عن فيها باإللغاء على إنفرادالعملية ويقبل الطّ 

فات قانونيــــة تصــــدر مــــن جانــــب اإلدارة نفصــــال هــــي عبــــارة عــــن تصــــرّ القــــرارات القابلــــة لال ن إ 

مبفردهــا، أو الســلطات العامــة بصــفة عامــة يف إطــار عمليــة مركبــة، مــع إمكــان جتنيــب هــذه التصــرفات 

قـانوين فـردي مكتمـل وـائي يف  ف، كتصـرّ ا وصـاحلة لرتتيـب أثـر قـانوين معـّني ل قرارات قائمة بذالتمثّ 

أو         ذلــك ببــاقي املكونــات األخــرى للعمليــة ودون أن يــؤثر علــى كياــا  ذاتــه، دون أن خيــلّ  حــدّ 

. د. ومن الدوافع األخرى اليت دفعت م. 3ل أو حيول دون ترتيب اآلثار القانونية املرجوة من ورائهايعطّ 

خـذ داخـل عمليـة بسـط رقابتـه علـى قـرارات إداريـة تتّ  يبتكار فكرة القرارات اإلدارية املنفصـلة، هـال ف

عـن فيهـا علـى اإلطـالق عن فيها يف اختصاص جهة قضـائية أخـرى، أو ال جيـوز الطّ مركبة قد يدخل الطّ 

، فـال صـلية يف األفكـرة القـرارات املنفصـلة هـي فكـرة قضـائ مثل مـا يعـرف بأعمـال السـيادة، ونظـرا ألنّ 
                                                 

  .232. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -1
  . 338. ، ص2004ط، منشأة املعارف، مصر، .عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، ب -2
إبــرام العقــود اإلداريــة، املرجــع الســابق، : داريــة وقــوانني املزايــدات واملناقصــات، الكتــاب األولحممــد مــاهر أبــو العينــني، العقــود اإل -3

  .120. ص
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عــن يف اإلجـراءات املصـاحبة للصـفقة العموميـة بوصـفها قــرارات ميكـن وضـع معيـار منضـبط حلـاالت الطّ 

فيمـا يلـي هـل ميكـن املتمثلـة ، و ليـةالقضائية فيما خيص املسألة األوّ  اختلفت األحكام إذمنفصلة عنها، 

اقـد مـع اإلدارة أم جيـب عليـه أن يلجـأ إىل املنفصـلة عـن العقـد مـن قبـل املتع اإلداريـة عن يف القراراتالطّ 

  قاضي العقد؟

األصـــل يف ابتـــداع القـــرارات اإلداريـــة املنفصـــلة عـــن الصـــفقة العموميـــة هـــي متكـــني غـــري  ذلـــك أنّ 

عن يف هذه القرارات املاسة باملصلحة الشخصية لـه، وبوصـفه بعيـد عـن العمليـة العقديـة املتعاقد من الطّ 

 هـذه عـن يفإعطـاؤه هـذه الفرصـة للطّ  ن أن يلجأ إىل قاضي العقد، فيـتم فهو ليس طرفا فيها، إذ ال ميك

 القـرارات مــن خــالل مواعيــد دعــوى اإللغــاء لتمكينــه مـن احلفــاظ علــى مصــاحله مــن ناحيــة، ووضــع حــدّ 

  .  الصفقة العمومية من ناحية أخرى علىإلمكانية إثارة فكرة البطالن 

جـوء لقضـاء اإللغـاء، إذا مـا صـدرت ه يف الل حّقـ يسرتد متعاقد مع اإلدارة ميكن أن ا بالنسبة للأمّ 

متعاقــدة مصــلحة عــن اإلدارة قــرارات غــري مشــروعة بصــفة أخــرى، أي مل يســتند يف إصــدارها بصــفتها ك

شـــروط طلـــب  فيجـــوز لـــه مثلـــه مثـــل ســـائر املـــواطنني أن يطلـــب إلغـــاء تلـــك القـــرارات، إذا مـــا اســـتوىف

أو        صـــال بالعقـــد، مـــن حيـــث التنفيـــذ كـــان منفصـــال أو متّ   وكـــذا نوعيـــة هـــذا القـــرار إذا ،1هـــاإلغائ

اهلـدف األساسـي مـن هـذه  ألنّ  .اإلاء، إذ يدخل هذا النوع من القرارات يف اختصاص قاضـي العقـد

 يار بسـبب إلغـاء أيالتعاقـد  إجـراء مـن إجـراءات الدعوى هو احلفاظ على الصفقة العمومية من اال .

فـــإذا انتهـــت هـــذه اآلجـــال دون توجيـــه أي طعـــن  .عـــنل يف آجـــال الطّ تمثّـــع مـــددا تحيـــث مـــنح املشـــرّ 

  . 2نت الصفقة العمومية من البطالنقضائي، حتصّ 

حيــث يعتمــد القضــاء اإلداري يف حتليلــه هلــذه القــرارات اإلداريــة الــيت تــدخل يف العمليــة العقديــة 

  :حو التايلعلى النّ 
                                                 

إبــرام العقــود اإلداريــة، املرجــع الســابق، : ، العقــود اإلداريــة وقــوانني املزايــدات واملناقصــات، الكتــاب األولحممــد مــاهر أبــو العينــني -1
  .122. ص

ص القــانون اجلزائــري، مــذكرة ماجســتري ختّصـــ ام الصــفقات العموميــة وكيفيـــة الرقابــة عليهــا يف ظــلّ عبــد احلفــيظ مــانع، طــرق إبــر  -2
  .122. ، ص2008-2007القانون العام، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 
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عـن باإللغـاء ، هـي قـرارات تقبـل الطّ مهيديـة للتعاقـدل التالقرارات الصادرة عن اإلدارة أثنـاء املراحـ

ا أّمـ. ر يف املراكـز القانونيـة لألفـراد و تـؤثّ هـذه القـرارات ائيـة تغـّري  استقالال عن الصفقة ذاـا، طاملـا أنّ 

اإلجــراءات والقــرارات الصــادرة عــن املصــلحة املتعاقــدة بعــد إبــرام الصــفقة وتنفيــذا هلــا، ال تعتــرب قــرارات 

صـــلة جبــوهر الصـــفقة، وتــدخل بالتـــايل يف ا تعتــرب إجـــراءات عقديــة متّ عـــن باإللغــاء، وإّمنـــبــل الطّ إداريــة تق

باعتبارهــــا تنتمــــي للقضــــاء الكامــــل أو الشــــامل ولــــيس لقضــــاء  موميــــةالعفقات نطــــاق منازعــــات الصــــ

  . 1اإللغاء

فصــيل ض بالتعــرّ مييــز بــني القــرارات التمهيديــة، والقــرارات التنفيذيــة وكــذا التّ وهــذا مــا يــدفعنا للتّ 

متبنيـــا بـــذلك املـــنهج التحليلـــي بـــدال مـــن املـــنهج الرتكيـــيب، وعلـــى هـــذا لصـــور هـــذه القـــرارات اإلداريـــة، 

ن جـــزءا مـــن عمليـــة قانونيـــة إداريـــة، تبقـــى حمتفظـــة بـــذاتيتها ار القـــرارات الـــيت تكـــو اعتبـــ األســـاس فقـــد متّ 

ف القــرارات الــيت تواكــب . د.م منهــا بشــكل مســتقل، حيــث فصــلّ  ة، وبالتــايل جيــب مراقبــة كــلّ املســتقلّ 

 حكـــمد هـــذا النـــوع مـــن خـــالل عـــن فيهـــا بشـــكل مســـتقل، وقـــد جتّســـوتـــالزم إبـــرام الصـــفقة، وقبـــل الطّ 

Martin  ــــذي صــــدر يف ــــاريخ الق 1905-08-04ال ــــرب مــــن األحكــــام الكــــربى يف ت ضــــاء والــــذي يعت

ــ. اإلداري الفرنســي  ننكــر أن  نــا الإنّ «: هــذه احلالــة يف مذكرتــه حيــث يقــول" رومــري"ل املفــوض وقــد حّل

ح الوضع بإجراء الحـق، وقـد يبقـى العقـد ة نظرية، فاإلدارة تستطيع أن تصحّ قيمة اإللغاء يف هذه احلال

اإللغــاء إذا مل يتقــدم أحــد املتعاقــدين إىل قاضــي املوضــوع بطلــب فســخ العقــد، ولكــن هــذه مــن رغم البــ

دعـــوى اإللغـــاء يف  تم تعلمـــون متامـــا أنّ د يف أنفســـكم، فـــأندّ تدهشـــكم أو تبعـــث الـــرتّ  النتيجـــة جيـــب أالّ 

 أن يبحــث فيمــا إذا كــان  بعــض احلــاالت ال تــؤدي إال إىل نتــائج نظريــة، لــيس علــى قاضــي اإللغــاء إال

ب على هذا اإللغاء من نتـائج سـلبية أو إجيابيـة، مبا يرتتّ  القرار املطعون فيه جيب أن يلغى دون أن يهتمّ 

االحــرتام اتــه أمســى آيــات هــذا حيمــل يف طيّ  بــإجراء الحــق، فــإنّ  حت اإلدارة الوضــع القــانوينفــإذا صــحّ 

                                                 
  .54. ، ص2005ط، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، .حممد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ب -1
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م الطرفــان علــى االحتفــاظ بالعقــد رغــم حكــم اإللغــاء فســيكون هــذا احلكــم ذو ا إذا صــمّ حلكمكــم، أّمــ

  .1»...ل يف إعالنه حكم القانون أثر هام يتمثّ 

  :صور القرارات اإلدارية المنفصلة: الفرع الثالث

صـل ـا، ومنهـا مـا ة منهـا مـا يتّ ر عـدّ املنفصلة عـن الصـفقة العموميـة صـوّ تأخذ القرارات اإلدارية 

و هذا مـا سـنتطرق لـه علـى  ،2ق باملرحلة الالحقةو منها ما يتعلّ  لصفقة،اق باملرحلة السابقة إلبرام يتعلّ 

  :النحو التايل

  :القرارات الممهدة إلبرام الصفقة العمومية :أوال

ر هــذه القــرارات اإلداريــة أثنــاء املراحــل التمهيديــة للتعاقــد، تعمــل املصــلحة املتعاقــدة علــى إصــدا

ة، وهــي قــرارات ائيــة ختضــع ملــا خيضــع لــه القــرارات النهائيــة مــن بــالقرارات املنفصــلة و املســتقلّ  وتســمىّ 

  :، ومن أمثلة هذه القرارات ما يلي3إلغائها أحكام يف شأن طلب وقف تنفيذها و

  :قرار جلنة فتح األظرفة -1

قرارات جلنة فتح األظرفة يف الغالب ال تعدو أن تكون قرارات متهيدية تفتقد  فإن بشكل عام 

 اللجنة إذا أصدرت هذه إىل صفة النهائية الواجب توافرها يف القرار اإلداري حمل دعوى اإللغاء، إالّ 

تيفائه قرارات ائية، كما يف حالة القرار الصادر باستبعاد عرض أحد الراغبني يف التعاقد لعدم اس

عن فيه باإللغاء باعتباره يؤثر يف املركز القانوين مثل هذا القرار ميكن الطّ  للشروط القانونية، فإنّ 

  .لصاحب العطاء املستبعد

  

  

  
                                                 

 .125. بد احلفيظ مانع، املرجع السابق، صع -1
 .341. املرجع السابق، ص عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة العقود اإلدارية، -2

، 04العدد  سعيد سليماين، دور القاضي اإلداري يف معاجلة منازعات عقود اإلدارة، جملة كلية احلقوق، دراسات قانونية، -3
  .225. ، ص 2007ر، تلمسان، اجلزائجامعة 
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  :قرارات جلنة تقييم العروض -2

، وقـد اسـتقر القضـاء اإلداري علـى إخضـاع مثـل الصـفقةإرسـاء بإصدار قرار جنة للهذه ا ختتصّ 

حيـث جيـوز لصـاحب  ،قاضي اإللغـاء باعتبـاره مـن القـرارات املنفصـلة عـن العقـدهذا القرار الختصاص 

  . جنةللاالعرض املستبعد إقامة دعوى إللغاء القرار الصادر عن هذه 

  :القرار الصادر بإبرام الصفقة -3

ذاتـه قـرار إداري خيضـع الختصـاص قاضـي اإللغـاء دون  القرار الصادر بإبرام الصفقة هو يف حـدّ 

الصفقة حال صدور هذا القرار ال تكون قد انعقدت بعد، األمر الذي جيعل  د، باعتبار أنّ قاضي العق

عــن فيــه باإللغــاء اســتقالال عنهــا إذا تــوافرت منــه قــرارا إداريــا منفصــال عــن الصــفقة العموميــة، وجيــوز الطّ 

  .رة لذلكالشروط املقرّ 

تقديرية، إذ ميكنهـا رفـض التعاقـد  بسلطة موميةالعفقات يف إبرامها للص وإذا كانت اإلدارة تتمتعّ 

قـرارا  قرارهـا ال يعـدّ  أنّ  أو إذا اقتضت املصـلحة العامـة عـدم إمتامـه، إالّ  ،إذا زالت دواعي ذلك وشروطه

خـــالف القـــانون أو صـــدر مشـــوبا بعيـــب االحنـــراف بالســـلطة إذا  إالّ  ،عـــن فيـــه باإللغـــاءإداريـــا جيـــوز الطّ 

دت عليـــه حمكمـــة و هـــذا مـــا أّكـــ. 1ســـلطة اإلدارة التقديريـــةل قيـــدا علـــى هـــذا العيـــب يشـــكّ  باعتبـــار أنّ 

ت مــىت تــوافرت يف املنازعــة اإلداريــة حقيقــة العقــد اإلداري ســواء كانــ" :القضــاء اإلداري يف مصــر بقوهلــا

هـــا تـــدخل يف نطـــاق واليـــة ه، فهـــي كلّ انقضـــائته أو تنفيـــذه أو صـــحّ  املنازعـــة خاصـــة بانعقـــاد العقـــد أو

  :من إطالقه قيدان هذا املبدأ حيدّ  أنّ  قضاء اإللغاء، إالّ القضاء الكامل دون والية 

  .اقتصار آثار العقود على عاقديها -1

  ".القرارات املستقلة عن الصفقة -2

القرارات اإلدارية املنفصلة يف مرحلة انعقـاد الصـفقة يقبـل أوال مـن  دّ عن باإللغاء ضالطّ  ضح أن يتّ 

 ألنّ  ليحمـــيهم، قهـــا إالّ مل يطبّ  ف.د.م هـــذه النظريـــة، بـــل أنّ الغـــري باعتبـــارهم املســـتفيدين األوائـــل مـــن 

عـن باإللغـاء للمتعاقد مع اإلدارة وسيلة أخرى وهي دعوى القضاء الكامل، ولكن هذا ال مينعـه مـن الطّ 
                                                 

  . و ما بعدها 342. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
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روط رق اإلدارة لبنـــود العقـــد، بــل إىل خرقهـــا للّشـــخلــنادا تالقـــرار املنفصــل املســـتقل ولكنـــه لــيس اســـ ضــدّ 

ضـح لنـا أمهيـة نظريـة القـرارات اإلداريـة ا سـبق يتّ وممّـ. 1وص عليهـا يف القـوانني واللـوائحواإلجراءات املنصـ

ت اإلداريـة املعيبـة والـيت أدّ عن يف القرارات لطّ ، كوا تسمح لغري املتعاقدين ااملنفصلة عن العقد اإلداري

لنظــر يف هــذه إللغــاء لي اة الــيت يســتغرقها قاضــق باملــدّ املشــكل هنــا يتعّلــ غــري أنّ ، 2إىل إبــرام هــذا العقــد

القرارات واليت تعتـرب نوعـا مـا طويلـة مقارنـة بسـرعة العمليـة التعاقديـة، فهـل جيـوز هنـا وقـف تنفيـذ القـرار 

باإلجيــاب علــى هــذه اإلشــكالية، إذ  القضــاء اإلداري قــد رد  إنّ  ؟ةيعجالســتااإلداري حمــل الطعــن بصــفة 

، ات اإلداريـة العاديـة علـى القـرارات اإلداريـة املنفصـلةق نفس قواعد إجـراءات وقـف تنفيـذ القـرار أنه يطبّ 

د عن يف امليعاد الزمين احملـدّ إجراءات الطّ  توافر عناصر القرار اإلداري من جهة، وأن تتمّ لكن بشرط أن ت

 .ن حكـم القاضـي بعـدم قبـول طلـب وقـف التنفيـذمن جهة أخـرى، فـإذا مل يتـوافر هـذان الشـرطا قانونا

ــجيــب أ هــذاوإضــافة إىل  ني أال ومهــا ركــن االســتعجال وركــن ن يتــوفر يف طلــب وقــف التنفيــذ ركنــني مهم

 فيـه مـن  احلـقعلـى  مؤقـت لنـزاع خيشـى ة لوضـع حـلّ ه ضرورة ملّحـ، ويعرف االستعجال على أنّ 3يةاجلد

الة ألخرى، فأينما ـدة وخمتلفة من حدة، فظواهر االستعجال متعدّ وهو حالة مرنة غري حمدّ مضي الوقت 

ــــقـــملـــس ال يـــة فيعـــين أن يبحـــث ا ركـــن اجلدّ اضي اإلداري هـــذه الضـــرورة كـــان تصـــديه للطلـــب جـــائزا، أّم

وب وقـف تنفيـذه مـرجح ـالقـرار املطلـ القاضي يف املوضوع من ظاهر أوراق الدعوى فقط ليتأكد مـن أنّ 

روط الّشـلإللغاء وهو مـا يتنـاىف مـع طبيعـة النـزاع املسـتعجل يف نطـاق العقـود اإلداريـة، وإضـافة إىل هـذه 

ت عليــه ، وهــذا مــا نّصــ4بأصــل احلــقب وقــف التنفيــذ ـاضي اإلداري عنــد نظــره لطلـــالقــ جيــب أال ميــسّ 

                                                 
 .226 .سعيد سليماين، املرجع السابق، ص -1
  .127. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -2
  .ظورة أمام القضاء العاديلإلشارة فقط ركن اجلدية ال يشرتط يف قضايا االستعجال املن -3
  .128. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -4
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 دابري املؤقتــــة، وال ينظــــر يف أصــــل احلــــقّ يــــأمر قاضــــي االســــتعجال بالتّــــ«: 1إ. م. إ. مــــن ق 918ادة ـاملـــ

  .»ويفصل يف أقرب اآلجال

   :العمومية الصفقةب المتصلةالقرارات  :ثانيا

بة ولكن ال ميكـن ك نوع آخر من القرارات اإلدارية اليت تدخل ضمن العملية العقدية املركّ هنا و

صـلة، اختـذت بعـد إبـرام ا هـي متّ ة عـن العقـد اإلداري وإّمنـعن فيها باإللغاء حبكـم أـا ليسـت مسـتقلّ الطّ 

ذيــة، حيــث وهــو مــا يعــرف بــالقرارات التنفي كجهــة متعاقــدة وليســت كســلطة إداريــة،الصــفقة العموميــة و 

ن تعاقـد معهـا أو بفسـخ الصـفقة  من نصوصه كالقرار الصادر بسحب العمـل ممّـ خذ استنادا إىل نصّ تتّ 

  . 2ها، حيث خيتص بالنظر يف مثل هذه القرارات القضاء الكاملكلّ 

   :عليها شروط قبول دعوى اإللغاء واآلثار المترتبة: المطلب الثاني

ها عن ضدّ الطّ  لقبول ومن مث يتعّني العادية دارية اإلقرارات ال اإلدارية املنفصلة مثلها مثل القرارات

الذي يطـرح يف هـذه احلالـة مـا هـي اآلثـار القانونيـة املرتتبـة التساؤل  ولكنّ  ،3نةمعيّ  اإللغاء توافر شروطب

علـــى الصـــفقة العموميـــة يف حالـــة إلغـــاء القـــرارات اإلداريـــة املنفصـــلة؟ وهـــذا مـــا ســـنتطرق لـــه يف الفـــرعني 

  :اآلتيني

  :شروط قبول دعوى اإللغاء: الفرع األول

مــن أجــل قبــول إلغــاء القــرار اإلداري املنفصــل عــن الصــفقة العموميــة، البــد أن تتــوافر يف دعــوى 

  :املوضوعية كلية و الشروطالشّ  روطل يف الشّ نة، تتمثّ اإللغاء شروط معيّ 
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    :الشروط الشكلية: أوال

توافرهــا حــىت ميكــن جلهــة القضــاء املخــتص  لواجــباروط كلية جمموعــة الّشــروط الّشــيقصــد بالّشــ

، 1وبالتـايل قبـول النظـر والفصـل فيهـا مـن الناحيـة املوضـوعية ،بدعوى اإللغاء أن ينعقـد هلـا االختصـاص

ف شـرط منهـا تكـون الـدعوى غـري مقبولـة شـكال وبالتـايل عـدم بتخلّـ ألنهية كربى، روط أمهّ إذ هلذه الشّ 

  .النظر يف املوضوع

  :روط فيما يليلشّ ل هذه اوتتمثّ 

ة علــى قــرار إداري ــائي لــه مواصــفات القــرار اإلداري املنفصــل أن تكــون دعــوى اإللغــاء منصــبّ  -

 2العقد ذاته وليس ضد.  

  .م اإلداري املسبق، ورفعها يف امليعاد القانوينظلّ شرط التّ  -

  .3شرط توافر الصفة واملصلحة يف رافع الدعوى -

  :موميةالعفقات التفصيل يف جمال الص من بشيء شرط كلّ   و سنتناول بالشرح

 :دعوى اإللغاء على قرار إداري منفصل شرط أن تنصبّ   -1

، ويف هـذا الصـدد 4ينفهومهـا القـانو مب شأنه شأن كافة القـرارات اإلداريـة القرار اإلداري املنفصل -

 ه عمــل قــانوين صــادر عــن الســلطات اإلداريــة املختصــة يف الدولــةف القــرار اإلداري علــى أنّــيعــرّ 

ل يف إنشــاء أو تعــديل أو إلغــاء بإرادــا املنفــردة وامللزمــة وهــذا بقصــد إحــداث أثــر قــانوين يتمثّــ

ضح خصائص القـرار تّ تومن خالل هذا التعريف . 5مراكز قانونية دف حتقيق املصلحة العامة

 لة فيما يلياإلداري واملتمث:  

                                                 
  .159. ، ص2007اجل، اجلزائر، . امل. ، د4ط  النشاط اإلداري،: 2اجل: عمار عوابدي، القانون اإلداري -1
  .234. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -2
  .159. املرجع السابق، ص النشاط اإلداري،: 2عمار عوابدي، القانون اإلداري، اجل -3
  . 344. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -4
  .357. املرجع السابق، ص النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، عوابدي،عمار  -5
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ا وإّمنـــ ،ارة ال تعتـــرب قـــرارات إداريـــةالتصـــرفات املاديـــة لـــإلد أي كـــلّ : القـــرار اإلداري عمـــل قـــانوين -

اإلدارة  ها والــذي يــؤدي إىل إنشــاء قــرار إداري ســواء بــرد ميكــن يف هــذه احلالــة رفــع تظلــم ضــدّ 

  .1عليه أو سكوا

أي يصــدر بــإرادة منفــردة علــى خــالف العقــد الــذي : إنفــرادي قــانوين القــرار اإلداري هــو عمــل -

 .ينشأ بناءا على توافق إرادتني

زة للقــرار اإلداري عــن هــي النقطــة األساســية املمّيــو : مبركــز قــانوين داري هــو عمــل ميــسّ القــرار اإل -

 :األعمال القانونية األخرى، وتضم هذه امليزة عنصرين يتمثالن فيما يلي

 .جوء إىل القضاءضرورة أن يكون القرار قابل للتنفيذ مباشرة دون اللّ  :العنصر األول -

و أن يكــون القــرار اإلداري ائيــا  ،بــاملعين بــالقرار اإلداريق األذى مــدى إحلــا :العنصــر الثــاين -

 . 2صديق من جهة تعلو سلطة إصدارهوباتا، أي دون احلاجة إىل التّ 

د عنه، فإذا كان هذا األثر من اجلائز ترتيبه دها األثر املتولّ ائية القرار اإلداري حيدّ  فإنّ  من مثّ  و

ا إذا توقـف ترتيـب هـذا األثـر علـى إجـراء الحـق ار ـائي، أّمـيف احلال دون انتظار إجراء آخر كـان القـر 

د صــديق فقــد هــذا القــرار صــفة النهائيــة، حيــث يصــبح جمــرّ  القيــام بــه حــىت يكــون القــرار نافــذا كالتّ يتعــّني 

شـــأنه يف ذلـــك شـــأن األعمـــال ، 3اقـــرتاح بإصـــدار قـــرار إداري ومـــن مث ال يكـــون حمـــال لـــدعوى اإللغـــاء

صــفة القــرار اإلداري، ومــن أمثلــة ذلــك األعمــال التحضــريية الــيت تســبق إصــدار اإلداريــة الــيت ليســت هلــا 

كمــــا يضــــاف إليهــــا  .4القــــرار اإلداري، كــــاآلراء والرغبــــات واالقرتاحــــات واالســــتعالمات والتصــــرحيات

لة دف إىل تنفيذه، و األعمال التنظيمية الداخلية لإلدارة واملتمثّ اليت األعمال الالحقة للقرار اإلداري 

لــة لــة يف اإلنــذارات، واألعمــال النموذجيــة املتمثّ  التعليمــات واملنشــورات، و األعمــال التمهيديــة املتمثّ يف

                                                 
 .تسمى القرارات الضمنية -1
  .344. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -2
  . 29. املرجع السابق، صعبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية،  -3
 .65. ، ص2004اجل، اجلزائر، . امل. ط، د.شروط قبول الدعوى اإلدارية، ب: رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية -4
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ن مجيـع عناصــر هـذه األعمــال هنـاك أعمــال السـيادة الـيت تتضــمّ  يف العقـود النموذجيـة، وإضــافة إىل كـلّ 

  . 1ها خترج عن نطاق الرقابة القضائية اإلداريةالقرار اإلداري لكنّ 

ا يقبــل االنفصــال عــن العقــد وقــد ز ــا هــذا القــرار اإلداري أن يكــون ممّــية يتمّيــصــفة أو خاّصــ مّ وأهــ -

  .نا صور هذه القرارات املنفصلة واليت تكون حمال لدعوى اإللغاءسبق أن بيّ 

هــل يشــرتط لقبــول دعــوى اإللغــاء إرفــاق القــرار املطعــون  :املشــكلة الــيت تطــرح يف هــذا املقــام هــي

  فيه؟

ــلإلجابــة ع اض ملـــا كــان موجـــودب علينـــا أن نتعــرّ لـــى هــذه اإلشـــكالية يتوج  لســـنة  م.إ.ق يف ظــل

1966
2008اجلديد يف سنة   إ .م. إ. ق وما جاء به من جديد يف ظلّ  ،2

3.  

 منه علـى رافـع دعـوى اإللغـاء أن يصـحب بـدعواه  169القانون القدمي اشرتطت املادة  ففي ظل

اإلدارة املعنية ستضع بني يـدي املخاطـب  تسليما أنّ  مع سل ا املشرّ فكأمنّ نسخة من القرار املطعون فيه، 

اإلدارة يف بعـض احلـاالت قـد متتنـع عـن تسـليم الطـرف املعـين نسـخة مـن  بالقرار نسخة منه، واحلال أنّ 

  .القرار رمبا خوفا من مقاضاا

ا نسخة من القرار ممّـ ج يف إجياد خمرج ملواجهة واقعة االمتناع عن تسليم املعنيني.د.حيث أبدع م

ه حنـــو القضـــاء، وعـــدم معرفـــة مرتكـــزات القـــرار اإلداري ومضـــمونه، وجـــاء اجتهـــاد جملـــس وّجـــيعـــيقهم للتّ 

  .4الدولة متصديا هلذه الظاهرة اخلطرية اليت ال ختدم حبال من األحوال دولة احلق والقانون

، 28/06/2006بتـــاريخ  802فهـــرس  024638صـــدر عـــن الغرفـــة الرابعـــة ملـــف رقـــم حيـــث 

ار دعوى اإللغاء املرفوعة أمام القضاء اإلداري ال تتوجب وجود قـر  ح الس مبوجب هذا القرار أنّ وصرّ 

  .5بتقدمي القرار اإلداري مىت امتنعت اإلدارة املدعى عليها عن متكينه منه إداري وبالتايل ال يلزم املدعى

                                                 
  .129. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -1
 .لقدميم ا.إ.املتضمن ق 1966يونيو  25املوافق لـ  1386صفر  18املؤرخ يف  154-66األمر رقم  -2
  .82. ، ص2003، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1إ، ط.م.إ.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف ق -3
  .83. إ، املرجع السابق، ص. م. إ. عمار بوضياف، دعوى االلغاء يف ق -4
  .221. ، ص8أنظر جملة جملس الدولة، العدد  -5
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زام جهة اإلدارة بتمكني املعين بنسـخة إثبات واقعة االمتناع ليبادر القاضي بإل ىويقع على املدع

  .من القرار حتت إشراف قضائي

-07-24ة ـجلســـ 117973رار رقـــم ـا اإلداريـــة مبوجـــب القــــا يف غرفتهــــوســـبق للمحكمـــة العليـــ

لــت القاضــي اإلداري ســلطة إلــزام اإلدارة بتمكــني املعــين بنســخة مــن ت نفــس املبــدأ وخوّ أن أقــرّ  1994

  .1القرار

جيــب أن  " :هأنــ 819ت عليــه املــادة ، مــا نّصــ2008لســنة  إ.م.إ.جــاء بــه قا اجلديــد الــذي أّمــ

 ،قبولالداري حتت طائلة عدم اإلقرار اليرفق مع العريضة الرامية إىل إلغاء أو تفسري أو تقدير مشروعية 

ارة هــذا املــانع يعــود إىل امتنــاع اإلد إذا ثبــت أنّ  و . يوجــد مــانع مــربر، مــا ملالقــرار اإلداري املطعــون فيــه

و يســـتخلص  ر بتقدميـــه يف أول جلســـةمـــن متكـــني املـــدعى مـــن القـــرار املطعـــون فيـــه أمرهـــا القاضـــي املقـــرّ 

  ".النتائج القانونية املرتتبة على هذا اإلمتناع

املــذكور أعــاله   28/06/2006اجتهــاد جملــس الدولــة املكــرس يف قــراره بتــاريخ  يبــدو واضــحا أنّ 

، ومــن هنــا يــربز جبــالء دور جملــس الدولــة يف تقنــني قواعــد 819كــان لــه عظــيم األثــر يف صــياغة املــادة 

  .2القانون اإلداري

حىت يكون هذا القرار املنفصل حمال لدعوى اإللغاء،  :صدور القرار عن اإلدارة بوصفها سلطة عامة -

 هلــا أن تصــدره اإلدارة بوصــفها ســلطة عامــة أي تســتند يف إصــداره إىل القــوانني واللــوائح الــيت ختوّ يتعــّني 

فـإذا مـا أصـدرته بوصـفها سـلطة تعاقديـة دخـل هـذا القـرار يف إطـار الصـفقة العموميـة وخـرج . هذا احلق

عن دائرة القرارات املنفصلة األمر الـذي ال خيضـع معـه النظـر يف منازعاتـه لقضـاء اإللغـاء، حيـث يكـون 

  . 3املختص بذلك هو قاضي العقد

 :م اإلداري السابقظلّ شرط التّ   -2

                                                 
  . 73. ، ص1أنظر جملة جملس الدولة، العدد  -1
  .84. إ، املرجع السابق، ص. م.إ.وضياف، دعوى اإللغاء يف قعمار ب -2
  .30. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص -3
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 وســيلة مــن وســائل حتريــك الرقابــة اإلداريــة الذاتيــة، وكــذلك وســيلة مــن وســائل حــلّ م ظلّ يعتــرب الــتّ 

  : م أربعة أنواعظلّ جوء للقضاء، وللت يا دون اللّ املنازعات اإلدارية ودّ 

  .والذي يقدم إىل نفس اجلهة اليت أصدرت القرار اإلداري املنفصل :م الوالئيالتظلّ  -أ

  .السلطة اليت ترأس من أصدر القرار اإلداري املنفصلالذي يقدم إىل  :م الرئاسيالتظلّ  -ب

عنــــدما يقــــدم أمــــام الســــلطات املركزيــــة الوصــــية املختصــــة بالرقابــــة اإلداريــــة الــــيت  :م الوصــــائيالــــتظلّ  -ج

  .أصدرت القرار اإلداري

فقات م يف شكل شكوى أو طعن أمام جلان الصـظلّ إذ يكون هذا التّ  :م اإلداري شبه قضائيظلّ التّ  -د

ــــةمو الع ــــتّ  ، ولكــــنّ مي ــــيت تطــــرح هــــل ال ــــاري يف جمــــال الصــــظلّ اإلشــــكالية ال فقات م هــــو اختيــــاري أم إجب

  ؟1العمومية

 موميــةالع فقاتالصــانون املتضــمن قــ 236-10مــن املرســوم الرئاســي  114املــادة  نصّ لــ بــالرجوع

شريع لتّ عن املنصوص عليها يف ازيادة على حقوق الطّ  «: على ما يلي اليت تنصّ  ،2نيتعديل هالذي سبق

د الذي حيتج على االختيار الـيت قامـت بـه املصـلحة املتعاقـدة يف إطـار إعـالن ن للمتعهّ املعمول به، ميك

ل مـن تـاريخ أوّ  ءً اأيـام ابتـد )10(ناقصة، أن يرفع طعنا أمام جلنـة الصـفقات املختصـة يف أجـل عشـرة امل

أو يف الصــحافة يف  ،امــل العمــومينشــر إلعــالن املــنح املؤقــت للصــفقة يف النشــرة الرمسيــة لصــفقات املتع

  . »أدناه 148و  147و  146و  136 واددة يف املحدود املبالغ القصوى واحملدّ 

قـة م اإلداري يف جمـال املنازعـات اإلداريـة املتعلّ ظلّ الـتّ  ما ميكن استنتاجه من خـالل هـذه املـادة أنّ 

  .» ميكن «كلمة هو اختياري وليس إلزامي وذلك على أساس   فقات العموميةبإبرام الص

  :شرط امليعاد يف دعوى اإللغاء -3

                                                 
  .129. مانع، املرجع السابق، ص عبد احلفيظ -1
، املعـــدل 55العـــدد ر، .، ج2003ســـبتمرب  11املوافـــق لــــ  1424رجـــب عـــام  14املـــؤرخ يف  301-03املرســـوم الرئاســـي  -2

م املرســـوم الرئاســـي ل ويـــتمّ ، يعـــدّ 2008أكتـــوبر  26املوافـــق لــــ  1429شـــوال عـــام  26املـــؤرخ يف  338-08باملرســـوم الرئاســـي 
  .62. ر، العدد.، ج02-250
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نـة لرفعهـا مـادام احلـق قائمـا ومل ة معي د القـانون كأصـل عـام مـدّ خالفا للدعوى املدنية الـيت مل حيـدّ 

ومــن  .دة بنطــاق زمــين حرصــا علــى اســتقرار األوضــاع اإلداريــةدعــوى اإللغــاء مقّيــ يســقط بالتقــادم، فــإنّ 

شــرط امليعــاد مــن النظــام العــام ال  ويعــدّ  ،دها القــانونة الــيت حــد خــالل املــدّ هنــا يشــرتط لقبوهلــا أن ترفــع 

  .مرحلة كان عليها النزاع وميكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، كما ميكن إثارته يف أيّ  ،جيوز خمالفته

د آجــاال للــدعوى املرفوعــة قــد حــدّ ف ،اجلديــد إم .إ.املتضــمن ق 09-08وبــالرجوع للقــانون رقــم 

  :اإلدارية والدعوى املرفوعة أمام جملس الدولة كمةأمام احمل

  :ميعاد دعوى اإللغاء المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية - أ

د بأربعــة أشــهر تســري مــن أجــل رفــع الــدعوى حــد  مــن القــانون املــذكور فــإنّ  829طبقــا للمــادة 

م فهـو ظلّ فيمـا خيـص بـالتّ  اأّمـ .تاريخ تبليغ القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار اجلماعي أو التنظيمي

م ظلّ د العــام حبيــث الــت عمــل علــى توظيــف قاعــدة اخلــاص يقّيــا ذلــك، إذ هنــا نجــوازي كمــا ســبق أن بيّنــ

حبيـــث  الســـالف ذكـــره، 236-10مـــن املرســـوم الرئاســـي  114املـــادة  يأخـــذ باملواعيـــد الـــواردة يف نـــصّ 

د ح املؤقــت للصــفقة، وبعــد ذلــك حيــدّ مــن تــاريخ نشــر إعــالن املــن ءً اأيــام ابتــد 10تلــك املــدة بـــ  تدحــدّ 

أيـام  )10(من تاريخ انقضـاء العشـرة  ابتداءيوما  15د خالهلا وهي ة بالرّ ة اليت تلتزم اللجنة املختصّ املدّ 

بعــد  إالّ  ،إذ ال ميكــن عــرض مشــروع الصــفقة علــى جلنــة الصــفقات املختصــة لدراســته. املــذكورة أعــاله

دة، ال احملــدّ خ نشــر إعـالن املـنح املؤقـت للصــفقة املوافـق لآلجـمـن تـاري ابتـداءانقضـاء أجـل ثالثـني يومــا 

  .تبليغهعن ودراسته من طرف جلنة الصفقات املختصة و لتقدمي الطّ 

عــن الط  ســم بالطــابع التنفيــذي، فــإنّ كــان القــرار اإلداري املنفصــل مثلــه مثــل القــرار اإلداري يت   اّ وملــ

 عليــه رفــع قــرار، فــإذا رغــب املعــين توقيــف القــرار تعــّني القضــائي املرفــوع أمــام احملكمــة ال يوقــف ســريان ال

دعــوى يف املوضــوع أمــام احملكمــة اإلداريــة، مث يعقبهــا بــدعوى وقــف قــرار إداري أمــام نفــس اجلهــة حتــت 

، ويفصــل يف دعــوى الوقــف إ.م.إ.مــن ق 834ت عليــه املــادة طائلـة عــدم قبــول الــدعوى، وهــذا مــا نصــ
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ــبقــرار مســبّ  عــن ســاعة مــن إصــداره، وخيضــع هــذا األمــر للطّ  24ة املعنيــة خــالل غ للجهــة اإلداريــب ويبّل

  .1التبليغتاريخ  يوما من 15باالستئناف أمام جملس الدولة خالل 

  :ميعاد دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة -ب 

وائيـــا أمـــام جملـــس  ادعـــوى اإللغـــاء قـــد ترفـــع ابتـــدائي فـــإنّ  إ .م. إ .مـــن ق 901طبقـــا للمـــادة 

. قـرار وزاري أو مرسـوم تنفيـذي صـادر عـن الـوزير األول ق األمر بدعوى ترفـع ضـدّ يتعلّ  الدولة، إذا كان

ع قــد جنــد املشــرّ إذ . الســلطات املركزيــة الصــفقات الــيت تكــون مــن اختصــاص وهــذا مــا جنــده فيمــا خيــصّ 

أشـهر  04من نفس القانون اجلديد أي امليعـاد هـو  832إىل  829ل فيما خيص بامليعاد من املواد اأح

عـن املختصـة مـن أجـل النظـر يف هـذا م إىل جلنـة الطّ ظلّ ، وجيوز تقـدمي الـتّ 2تاريخ تبليغ القرار أو نشره من

  .م مع العلم أنه جوازيظلّ التّ 

 أن يرفع دعوى يف املوضـوع مث  ذلكا بالنسبة لوقف القرار اإلداري املنفصل، فعلى الراغب يف أم

ت عليــه وهــذا مــا نّصــ. جالية لتوقيــف ســريان القــرارأمــام نفــس اجلهــة القضــائية يقــوم برفــع دعــوى إســتع

  .من نفس القانون املذكور 910املادة 

  :إ.م .إ.من ق 832أشهر ينقطع يف احلاالت التالية طبقا للمادة  04ميعاد  و اجلدير باإلشارة أنّ 

  .عن أمام جهة قضائية غري خمتصةالطّ  -1

 .طلب املساعدة القضائية -2

3-  أهليتهوفاة املدعي أو تغري . 

4-  ة القاهرةالقو. 

 

  :شرط المصلحة في دعوى اإللغاء -4

                                                 
  .95. إ ، املرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف ق -1
  .95. السابق، ص إ، املرجع.م.إ.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء ق -2
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ة يف جمــال التقاضــي أن ال دعــوى بغــري مصــلحة، فاملصــلحة هــي مــن املبــادئ األساســية واملســتقرّ 

رافـع دعـوى  ، إذ تعترب من املسـائل البديهيـة لـذا ينبغـي علـى كـل 1ر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبهامربّ 

وميكـــن تعريـــف  .وجـــود هـــذه املصـــلحة كفيـــل بعـــدم قبوهلـــا زاع وعـــدمأن تكـــون لـــه مصـــلحة يف إثـــارة النـــ

 عتــرب بعــض الفقهــاء أنّ ا، وقــد هــاالــيت تعــود علــى رافع املصــلحة بأــا احلاجــة إىل محايــة القــانون والفائــدة

ـــحة ينطـــوي علـــى وجهـــني أحـــدمها ســـليب اشـــرتاط املصـــل ل يف منـــع مـــن لـــيس يف حاجـــة إىل محايـــة يتمّث

 مـن لـه فائـدة مـن احلكـم  اعتباره شرطا لقبـول دعـوى كـلّ  قضاء، والثاين إجيايب هوجوء للالقانون من الل

  .2فيها

اإللغـــاء هـــي   دعـــوى ز عـــن املصـــلحة يف اخلصـــومة املدنيـــة ألنّ فكـــرة املصـــلحة ختتلـــف وتتمّيـــ إنّ 

، وبالتــايل تعمــل علــى محايــة مبــدأ املشــروعية وســيادة القــانون، وهــي وســيلة للرقابــة علــى 3دعــوى عينيــة

شـــرط  شخصـــي أو مركـــز فـــردي فـــإنّ  ال اإلدارة أكثـــر مـــن كوـــا وســـيلة لـــدفع االعتـــداء عـــن حـــقّ أعمـــ

ها القـرار اإلداري د وجـود مصـلحة ميسـفيكفـي لقبوهلـا جمـرّ . املصلحة يف دعوى اإللغـاء لـه طبيعـة خاصـة

ا دذلــك حتمــا الســعي القتضــاء حــق أعتــدي عليــه أو كــان مهــد  يســتتبعاملطلــوب إلغــاؤه، وإن مل يكــن 

  .باالعتداء

أجـل سـاع تسـهيال وتشـجيعا مـن سـم بنـوع مـن املرونـة واالتّ إذ شرط املصلحة يف هذه الدعوى يتّ 

ومحاية ملصـاحل  محاية لفكرة الدولة القانونية ومبدأ املشروعية، وتأكيدا وذلك ،تطبيقها من طرف األفراد

ل يف دعـوى اإللغـاء تتمثـ احلن املصـة أنواع مـو هناك عدّ  .4وحقوق األفراد يف مواجهة القرارات اإلدارية

  :فيما يلي

  :المصلحة الشخصية المباشرة والمصلحة الجماعية -أ

                                                 
، 2005ط، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، .، ب-دراسة مقارنة-شادية إبراهيم احملروقي، اإلجراءات يف الدعوى اإلدارية  -1

  .114. ص
  .85. إ، املرجع السابق، ص. م .إ . عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف ق  -2
  . 31. ود اإلدارية، املرجع السابق، صعبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعق -3
  .130. مانع ، املرجع السابق، ص عبد احلفيظ -4
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يقصــد باملصــلحة الشخصــية املباشــرة أن يكــون رافــع دعــوى اإللغــاء يف حالــة قانونيــة بالنســبة إىل 

عن يف حالــة قانونيــة ار فيــه تــأثريا مباشــرا، فــإذا مل يكــن الطــالقــرار املطعــون فيــه مــن شــأا أن جتعلــه يــؤثّ 

خاصة من شأا عدم املساس مبصـلحته والتـأثري عليهـا انتفـت مصـلحته يف إثـارة النـزاع ونـتج عـن ذلـك 

ــا املصــلحة الشخصــية اجلماعيــة فهــي متــّس جمموعــة مــن األشــخاص هلــم نفــس  .عــدم قبــول الــدعوى أّم

  .املصلحة

  :المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة -ب

املوجبـة لـدعوى اإللغـاء أن تكـون حمققـة، أي أنـه يـنجم فعـال عـن صـدور  ال يشرتط يف املصـلحة

لــه أحقيــة رفــع هــذه الــدعوى، وإمنــا يكفــي أن تكــون  خيوّ قــرار إداري املســاس مبركــز قــانوين لطــرف معــّني 

 ال جيــــوز أليّ  «: إ.م.إ. مــــن ق 13ت املــــادة نّصــــ و هــــذا مــــا ،1املصــــلحة حمتملــــة الوقــــوع يف املســــتقبل

  .»ها القانونمل تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرّ شخص التقاضي ما 

 ردت بصـــورة م أشـــار لعبـــارة مصـــلحة هكـــذا وو .إ.مـــن ق 459املـــادة  ولكـــن بـــالرجوع إىل نـــص

ال جيــوز ألحـد أن يرفــع دعــوى أمــام القضــاء مــا مل يكــن  «: حيــث جــاء فيهــا مطلقـة وعامــة دون حتديــد

ص الـنّ  ار بوضـياف بـأنّ وحسب رأي األستاذ عم  ،»ة يف ذلكحائزا لصفة وأهلية التقاضي، وله مصلح

إلدارة املعنية وليقع عبء إثبات توافر عنصر املصلحة على املدعى  إذيف صيغته اجلديدة أفضل وأبلغ، 

  .2الدعوىقبول  مبعدالدفع بانتفائها وتنبيه احملكمة املختصة 

  : المصلحة المادية والمصلحة المعنوية -ج

دعــوى اإللغــاء أن يبتغــي رافــع الــدعوى حتقيــق فائــدة ماديــة تعــود عليــه بعــد بلــوغ  ال يشــرتط لرفــع

 دالسـالفة الـذكر مل حتـدّ  13املـادة  هدفه، وإمنا قد يهدف إىل حتقيـق مصـلحة معنويـة أو أدبيـة ذلـك أن 

سـبة للمصـلحة ا بالن أم . 3ه أحسن فعالو حسب رأي األستاذ عمار بوضياف أنّ  ،طبيعة هذه املصلحة

                                                 
  .86. إ، املرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف ق -1
  .87. إ، املرجع نفسه، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف ق -2
  .88. ، ص، املرجع نفسهإ.م.إ.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف ق -3
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رادفان لطاملا اختلط على دارس القانون أما بـنفس املعـىن، لكـن يف الواقـع مهـا خيتلفـان والصفة فهما م

أو مبعىن آخر هي الصالحية للرتافع أمام القضاء كطرف  الصفة هي إمكانية رفعها قانونا ن من حيث أ

  . اا املصلحة فهي الفائدة العملية الذي يريد املدعى حتقيقه، أم 1يف الدعوى

القــرار  يف الطّعــن ضــد  مــن املتعاقــدين والغــري هنــاك فــرق بــني مصــلحة كــلّ  أنّ  هنالحظــمــا و لكــن 

  .2املنفصل عن طريق دعوى اإللغاءاإلداري 

مفـــّوض  ىوجـــدت مصـــلحة املتعاقـــدين، إذ رأ إذالقـــد تعـــددت اآلراء فيمـــا  :مصـــلحة المتعاقـــدين -

هلـــم  همركـــز الغـــري و مركـــز املتعاقـــدين ألنـــ يوجـــد اخـــتالف شاســـع بـــني « : أنـــه "Musset"احلكومـــة 

بغــض و  3».لــدعوى جتــاوز الســلطة الــيت جيــب أن ال تقبــل مــنهم إضــافةدعــوى موازيــة أمــام قاضــي العقــد 

هــــي أجــــدى مــــن الــــدعوى األوىل بالنســــبة النظــــر عــــن الــــدعوى املوازيــــة فــــإن دعــــوى القضــــاء الكامــــل 

املوجهـة  اإللغـاءطلبـات الـيت تتضـمن حكامـه يف العديد مـن أ ف.د.عليه م أكد، و هذا ما للمتعاقدين

قــام ــا املتعاقــدين، لكــن هــذا االجتــاه ســرعان مــا زال بتحــول طبيعــة  إذااملنفصــلة اإلداريــة حنــو القــرارات 

دعوى القانون العام، و كذلك أن قبوهلا ال يتوقف على طبيعة املدعني، حبيـث تقبـل  إىلدعوى اإللغاء 

 "جيـز"و هذا مـا أكـد عليـه الفقيـه  ،ذلك من جانب املتعاقدين بشرط وجود مصلحة يفهذه الدعوى 

ء ألن هــذا إن العــارض الــذي رســت عليــه املناقصــة ال ميكــن أن يطلــب إلغــاء قــرار اإلرســا: "... بقولــه

  .4..."و بالتايل فال مصلحة له وال صفة القرار مل يصدر له حق،

القـــرار املنفصـــل مـــن  وى اإللغـــاء ضـــد د اإلطـــار العـــام ملصـــلحتهم يف رفـــع دعـــيتحـــدّ  :مصـــلحة الغيـــر -

وعلى هـذا األسـاس ال تقبـل الـدعوى بسـبب انعـدام املصـلحة مـن  .خالل االشرتاك يف اإلجراء املطروح

مــــن املرســــوم  26 ت عليهــــا املــــادةاملتعهـــدين الــــذين مل يشــــرتكوا يف اإلجــــراء ســــواء باملناقصــــة والــــيت نّصــــ

                                                 
  .114. شادية إبراهيم احملروقي، املرجع السابق، ص -1
  .249. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -2

3 - Andre DE- LAUBADERE- DELVOLVE et MODERNE, Traite des contras 

administratifs, T2, L.G.D.F, PARIS, 1984, p. 104.  
  .250. مهند خمتار نوح، املرجع نفسه، ص - 4
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صة هي إجـراء يسـتهدف احلصـول علـى عـروض مـن املناق« :عال .صال .املتضمن ق 236-10الرئاسي 

أو بالرتاضـي والـيت     »ة متعهدين متنافسني مع ختصـيص الصـفقة للعـارض الـذي يقـدم أفضـل عـرضعدّ 

قد واحد دون الرتاضي هو إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعا«: من نفس املرسوم 27عليه املادة  تنصّ 

  .»لمنافسةالدعوة الشكلية ل

يف احلـاالت االسـتثنائية والـواردة يف املـادة  يكـون ذلـك إال ال لرتاضي بسيطا و إذ ميكن أن يكون ا

  : هي من نفس املرسوم و 43

  .د خبطر داهمح املهدّ االستعجال امللّ  -

  .ص لضمان سري االقتصادمتويل مستعجل خمصّ  -

 .مشروع ذي أولوية وأمهية وطنية -

-  لتوافر على الوسائل التكنولوجية املتطورة عند متعامل له وضعية احتكارية ال ميكن التنفيذ إال. 

الوسـائل املكتوبـة املالئمـة  م هذا االستشارة بكـلّ وقد يكون الرتاضي بعد االستشارة، حيث تنظّ 

العقـــد قـــد أبـــرم بشـــكل  حـــىت ولـــو دفعـــوا مبصـــلحتهم احملتملـــة فيمـــا لـــو أنّ . شـــكليات أخـــرى دون أيّ 

ا الــذين اســتبعدوا دون اســتبعدوا بشــكل مشــروع، أّمــمشــروع، وكــذلك األمــر بالنســبة للمتعهــدين الــذين 

القـرار املنفصـل  ال تقبـل الـدعوى ضـدّ  حيـثالـدعوى  صـفة إلثـارة صـلحة، ومـن مثّ امل دتوجوجه حق 

هـؤالء ال عالقـة هلـم بـإجراءات العقـد األصـلي املـربم مـع متعاقـد  من جانب املتعاقدين من البـاطن، ألنّ 

د، ولكنـه مل ح الـذي قـدم ترشـيحه يف إجـراء مقيّـا دعوى املرّشـف حديث.د.يوهم األصليني وقد أجاز م

ا بوجــود خمالفــات قانونيــة تعيــب اإلجــراء م عرضــه بعــد قبــول هــذا الرتشــيح مــن اإلدارة املعنيــة، حمتّجــيقــدّ 

 . املطروح

  :الشروط الموضوعية: ثانيا

لة غـري املشـروعة، ل هذه الشروط يف أسباب وحاالت احلكم بإلغاء القرارات اإلدارية املنفصـتتمثّ 

هـذه الشـروط ال تعتـرب شـروطا لرفـع  عيـوب القـرار اإلداري، ويف حقيقـة األمـر فـإنّ  اوهي ما يطلـق عليهـ
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علـى أسـباب ترجـع  اإلغاء القرار اإلداري املنفصل بنـاءً  إذ يتمّ . 1دعوى اإللغاء، وإمنا هي شروط لقبوهلا

  . 2خلارجيةوامشروعيته الداخلية  عدم إىل

 :ة الخارجيةعدم المشروعي -1

عــن يف القــرار اإلداري انطالقــا مــن ركــن الطّ  ارجيــة إذا مــا مت اخلشــروعية املنكــون أمــام حالــة عــدم 

  :أو ركن الشكل واإلجراءات االختصاص

  :عيب عدم االختصاص - أ

 د لكلّ ، فالقانون هو الذي حيدّ قانونا على مباشرة عمل إداري معّني يقصد باالختصاص القدرة 

إذ يعتـرب هـذا األخـري  ،عقواعـد هـي مـن صـميم عمـل املشـرّ هـذه ال، ومـن هنـا فموظف نطاق اختصاصـه

مـن املرسـوم الرئاسـي  8املـادة  تـنصّ  حيـثاملصدر األساسـي لتحديـد اختصاصـات املصـلحة املتعاقـدة، 

إذا وافقت عليها السـلطة  الصفقات وال تكون ائية إالّ  ال تصحّ :" الع .لصا .املتضمن ق 10-236

  : ةاملختصة اآلتي

  .صفقات الدولة الوزير فيما خيصّ  -

 .مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة -

 .صفقات الوالية الوايل فيما خيصّ  -

 .رئيس الس الشعيب البلدي فيما خيص صفقات البلدية -

صـــفقات املؤسســات العموميــة الوطنيــة واحملليــة ذات الطـــابع  فيمــا خيــصّ  املــدير العــام أو املــدير -

 .اإلداري

 .و مدير املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارياملدير العام أ -

 .مدير مركز البحث والتنمية -

 .مدير املؤسسة العمومية اخلصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -

                                                 
  .169. إ، املرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف ق -1
  .245. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -2
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  ".مدير املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين -

 ف وميــة هــو قــرار منفصــل، فــإذا ختّلــالقــرار القاضــي بــإبرام الصــفقة العم وبنــاءا علــى مــا ســبق فــإن

، وصدر مـن غـري املختصـني بـذلك كـان مشـوبا بعيـب عـدم االختصـاص، وبالتـايل فيهركن االختصاص 

  .يكون قابال لإللغاء من قبل القاضي اإلداري

 ن ركن االختصاص من أربعة عناصر أساسية و هيإذ يتكو :  

ملنفصــل مــن األشــخاص والســلطات اإلداريــة ومعنــاه أن يصــدر القــرار اإلداري ا: العنصــر الشخصــي -

 8ت عليـه املـادة وهـذا مـا نصـ. 1احملددة مبوجب القانون واملـرخص هلـا وحـدها وهـي علـى سـبيل احلصـر

 :بعض االستثناءات وهي اعليه ث يردّ املشار إليه أعاله، حي 236-10من املرسوم الرئاسي 

  :التفويض اإلداري -1

ها مــن القــانون إىل معاونيــه بــبعض اختصاصــاته الــيت يســتمد  يقصــد بــه أن يعهــد الــرئيس اإلداري

 قانوين املباشرين بناءا على نص.  

  :جيب أن يتوافر يف التفويض اإلداري شرطان و مها

ــــرخّ  وجــــود نــــصّ -أ ــــرئيس اإلداري أن قــــانوين أو تنظيمــــي ي ــــالتفويض، حيــــث ال يســــتطيع ال ص ب

8/2املـادة ت عليـه ذلك صراحة، وهذا ما نصّ ه القانون إذا أجاز ل إالّ ،ض جزء من اختصاصه يفوّ 
 2 :

 فني بأيّ ض صالحياا يف هذا اال إىل املسؤولني املكلّ سلطة من هذه السلطات أن تفوّ  لكلّ  ميكن«

  .»حال، بتحضري الصفقات وتنفيذها طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا 

ــالتفــويض بصــفة  ال يــتمّ : صــدور قــرار التفــويض-ب ل يف ا حيتــاج إىل أداة قانونيــة تتمثّــآليــة، وإمن

قـــانوين رخـــص بـــالتفويض وأبـــاح  وهـــذا القـــرار يصـــدر تنفيـــذا لـــنصّ . القـــرار اإلداري القاضـــي بـــالتفويض

 .  عملية نقل االختصاص من إداري إىل آخر

  :الحلــول -2

                                                 
  .132. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص  -1
  .الع. الص. املتضمن ق 236-10املرسوم الرئاسي  -2
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ــ رتضــه مــانع ب صــاحب االختصــاص األصــيل أو أن يعيقصــد بــاحللول يف اــال اإلداري أن يتغّي

 وعندئذ حيلّ  سواء كان إداريا كاالستقالة أو االمتناع عن العمل، أو كان غري إداري كاملرض أو املوت،

ع حمل األصيل، وتكون سلطات واختصاصات من سيمارس احللـول هـي ذاـا سـلطات نه املشرّ من يعيّ 

  .1األصيل

  : اإلنـابـة -3

يفــة نتيجــة غيــاب ســلطة عامــة، فتقــوم ذات يقصــد باإلنابــة حالــة الشــغور الــذي حيــدث يف الوظ

الســلطة يف حالــة الغيــاب أو ســلطة أعلــى منهــا بتعيــني نائــب يقــوم بالعمــل ضــمن الكيفيــة الــيت جييزهــا 

ة للنظــام الالمركــزي اإلنابــة كــالتفويض واحللــول بالنســب ص القــانوين، ومــن خــالل التعريــف نســتنتج أنّ الــنّ 

  .قانوين حتتاج إىل نصّ 

إلنابــة قاعــدة يفرضــها الســري احلســن للمؤسســات واإلدارات العامــة، وذلــك حيــث يعتــرب نظــام ا

  :ة عناصر نذكرها فيما يليصاص من عدّ ن االختإذ يتكوّ  .ضمانا ملبدأ اإلستمرارية

ومعنـاه أن يصـدر الشـخص أو السـلطة اإلداريـة املختصـة قـرارات إداريـة منفصـلة : العنصـر املوضـوعي -

  .دة هلا حصرا يف القواننيوضوعات احملدّ عن الصفقة العمومية يف إطار امل

ومعنـــاه أن تصـــدر الســـلطة اإلداريـــة القـــرار اإلداري املنفصـــل يف حـــدودها اجلغرافيـــة  :العنصـــر املكـــاين-

 .فقط

دة لعملها، فـال منية احملدّ ة الزّ أن تصدر السلطة اإلدارية القرارات اإلدارية يف إطار املدّ  :العنصر الزماين-

ة عملــه أو وزيــر أن يصــدر قــرارات إداريــة منفصــلة تقضــي بــإبرام أو وايل انتهــت مــدّ  ميكــن ملــدير متقاعــد

 .مثال فقات العموميةالص

هـــذا الـــركن  نّ أحيـــث  :عيـــب خمالفـــة ركـــن الشـــكل واإلجـــراءات يف القـــرار اإلداري املنفصـــل -ب     

  :ينقسم إىل قسمني ومها

                                                 
  .181. إ، املرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى االلغاء يف ق -1
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دها القــانون، دابري الــيت حــدّ كل والتّــا للّشــوالــذي يقصــد بــه إفصــاح اإلدارة عــن إرادـا وفقــ: الشـكل -1

ص بشكل دها النّ ملزمة بشكل أو إجراء عند إصدارها للقرار اإلداري ما مل يقيّ  اإلدارة غري واألصل أنّ 

ككتابتـه   ،نـةحيـث يفـرتض يف القـرار اإلداري املنفصـل أنـه يصـدر وفقـا لشـكليات معيّ  .إجراء معـّني بأو 

كليات قــد تكــون جوهريــة أو خ صــدوره وتبليــغ املخــاطبني بــه، وهــذه الّشــوقيــع عليــه وتــارييف وثيقــة والتّ 

، وكــذا قيمــة املصــلحة الــيت اهــص علــى إلزاميتع والــنّ ل املشــرّ مييــز بينهــا هــو مــدى تــدخّ ثانويــة، معيــار التّ 

ا يكتفـــــي الشـــــكليات الثانويـــــة ال تـــــؤدي إىل إلغـــــاء القـــــرار اإلداري وإّمنـــــ ، وبطبيعـــــة احلـــــال فـــــإن حتميهـــــا

  . 1ابتصحيحه

ستشــــاري، أو احــــرتام الــــيت تســــبق صـــدور القــــرار اإلداري كــــاإلجراء االإّن اإلجــــراءات  :اإلجـــراءات -2

فقات واختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة مـن أجـل إبـرام الصـ ،2د بنظـام املـداوالتأو التقيّ  مواعيد إصداره

جلنــة فــتح األظرفــة مث جلنــة مــام ي العــروض أمــن خــالل طــرح املناقصــة يف اجلرائــد اليوميــة، لتلّقــ موميــةالع

إجـراء مـن هـذه اإلجـراءات اجلوهريـة كـان القـرار الصـادر بـإبرام الصـفقة  ف أيّ يم العـروض، فـإذا ختلّـتقي

  .العمومية معيبا بعيب يف اإلجراءات، وبالتايل يكون حمال للطعن باإللغاء أمام القاضي اإلداري

  

  : عيب المشروعية الداخلية -2

نفصـل مشـوبا بعيـب املشـروعية الداخليـة إذا أثـريت أمـام القاضـي اإلداري يكون القرار اإلداري امل

ق ، إذ نتطــرّ 3ركــن اهلــدف وأق جبــوهر القــرار اإلداري املطعــون فيــه مــن حيــث احملــل الســبب مســائل تتعّلــ

  .عيب من هذه العيوب املتعلقة به لكلّ 

  :La violation de la loi:نون يف القرار اإلداري املنفصل عيب خمالفة القا -أ

                                                 
. ، ص1991، دار الفكـر العـريب، القـاهرة،  5، ط-دراسـة مقارنـة-سليمان حممد الطمـاوي، األسـس العامـة للعقـود اإلداريـة  -1

641.  
  .132. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -2
  . 195. إ، املرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف ق -3
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 فقــد تكــون خمالفــة القــانون يف القــرار اإلداري مباشــرة، وذلــك عنــدما  هــذا العيــب لــه صــورتان إن

ه لقاعدة من قواعد القانون العام، دة عنه أي يف حملّ يصدر قرار إداري وهو خيالف اآلثار القانونية املتولّ 

القواعـــد املنظمـــة  نالحظـــه أنّ ســـواء كانـــت هـــذه القاعـــدة دســـتورية أو تشـــريعية أو معاهـــدة دوليـــة، ومـــا 

املتضـمن  236-10األسـاس هـو املرسـوم الرئاسـي  دة، ولكـنّ هي متعـدّ  موميةالع فقاتلعملية إبرام الص

عليــه هـذا القــانون وكــذا  املنفصــل أن يكــون موافقـا ملــا يـنصّ  ، إذ جيـب علــى القـرار اإلداريالــع.الـص.ق

املتضمن وجوب  114-05ثال املرسوم التنفيذي رقم القوانني واملراسيم التابعة له، ونذكر على سبيل امل

ن البنـاء واألشـغال وجود شهادة التخصص والتصنيف املهنيني بالنسـبة للمؤسسـات الـيت تعمـل يف ميـدا

وقــد تكــون خمالفــة القــانون بصــفة غــري مباشــرة عــن طريــق اخلطــأ يف تفســري أو تطبيــق  ،1يالعموميــة والــرّ 

  .القانون

 اإداريـ االسـلطة اإلداريـة قـرار  ري الفرنسي للصورة الثانية حالـة إصـدارضاء اإلداومن تطبيقات الق

طبيق، أو أن تغفل عند اختاذها لقرار إداري نصـوص ص القانوين الواجب التّ قانوين غري النّ  تطبيقا لنصّ 

ص القـانوين قانونية موجودة ونافذة، أو أن تصدر قرار إداري خبصوص حـاالت وأوضـاع ال يشـملها الـنّ 

  .2املعين

  

  :Le détournement de pouvoir :عيب االحنراف يف استعمال السلطة -ب

يصـــيب القـــرار اإلداري عيـــب االحنـــراف يف اســـتعمال الســـلطة إذا كانـــت الســـلطة مصـــدرة القـــرار 

إذ يعتــرب . اإلداري تســتهدف غرضــا أو أغراضــا غــري تلــك الــيت منحــت للســلطة اإلداريــة مصــدرة القــرار

                                                 
ــــ ا 1426صـــفر  27املـــؤرخ يف  -1  14املـــؤرخ يف  289-93م املرســـوم التنفيـــذي رقـــم ل ويـــتمّ يعـــدّ  2005أفريـــل  07ملوافـــق ل

  .1993نوفمرب  28املوافق لـ  1414مجادى الثانية 
  .133. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -2
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الـــيت تأخـــذ يف الواقـــع  ،1وب صـــعوبة الكتشـــافها مـــن قبـــل القاضـــي اإلداريهـــذا العيـــب مـــن أكثـــر العيـــ

  : 2صورتني أساسيتني مها

 جيــب أن يســعى القــرار اإلداري إىل حتقيــق املصــلحة العامــة مــن خــالل االســتجابة :املصــلحة العامــة -1

ؤرخ يف املــ 131-88ت املــادة السادســة مــن املرســوم رقــم ت اجلمهــور، ويف هــذا الصــدد فقــد نّصــطلبــاملت

تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات و األفراد حبيث م للعالقات بني اإلدارة املنظّ  04/07/1988

يســتهدف  دة، فــإذا كــان القــرار اإلداريف املــواطن خدمــة جيّــجيــب أن تضــع حتــت تصــرّ  و .املــواطنني

ف يف اســتعمال لغــري أو بغــرض االنتقــام، فإنــه يكــون مشــوبا بعيــب االحنــراأغراضــا شخصــية أو حمابــاة ل

  .السلطة

 د بــنصّ جيــب علــى الســلطة اإلداريــة أن تســعى إىل حتقيــق اهلــدف احملــدّ  :قاعــدة ختصــيص األهــداف-2

، حيـث تكـون منحرفـة يف اسـتعمال السـلطة إذا حـادت عـن إداري مـا القانون يف سياق إصدارها لقرار

  .اهلدف حىت ولو كانت دف إىل حتقيق املصلحة العامة

  :عيب السبب - ج

عترب السبب يف القرار اإلداري احلالة القانونية أو الواقعية اليت تسوغ إصدار هذا القرار اإلداري ي

دة أو إذا كانت مقيّ  فيماقا مبدى سلطة اإلدارة وإرادا و يبقى هذا السبب متعلّ  من قبل اإلدارة،

  . 3ع بسلطة تقديرية يف اختاذ القرار اإلداريتتمتّ 

دارة يف إصــدار القــرار اإلداري القاضــي بــإبرام الصــفقة العموميــة هــي ســلطة اإل مــا نالحظــه أنّ  و

د تــوافر دة بنصــوص قانونيــة واعتبــارات واقعيــة، ال ميكــن للمصــلحة املتعاقــدة أن تتجاوزهــا، فبمجــر مقيــ

 إذ جيـب أن يكـون هـذا  .روط الواجب توافرها يف املتعامل مع اإلدارة تصدر القرار اإلداري املنفصـلالش
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دت صـــور عيـــب ولقـــد حـــد . وأن يكـــون مشـــروعا وقائمـــا وقـــت اختـــاذ القـــرار اإلداريب موجـــودا الســـب

  :السبب على النحو التايل

  .الوجود املادي للواقعة انعدام -

 .اخلطأ يف الوصف والتكييف القانونيني للواقعة -

هـــو مـــا يعـــرف برقابـــة عـــدم تناســـب مضـــمون القـــرار اإلداري مـــع الوقـــائع الـــيت اســـتند عليهـــا، و  -

مـة السـيما يف جمـال لفرنسـي رقابتـه لتطـال جوانـب املالءضاء اإلداري ا، حيث وسع القملالءمةا

بط التأديــب اإلداري، والقــرارات اإلداريــة ذات العالقــة باحلريــات العامــة كمــا هــو الشــأن يف الضــ

 . 1اإلداري

ــانتهينــا مــن حصــر الّشــ مابعــد و القــرار اإلداري كلية واملوضــوعية الواجــب توافرهــا إللغــاء روط الش

 ية القرار القضائي القاضـي بإلغـاء القـرار املنفصـل املنفصل، سنصل إىل إشكالية جوهرية هي مدى حج

  ؟ذاا لى الصفقة العمومية يف حدّ ع

  :آثار إلغاء القرارات اإلدارية المنفصلة على إبرام الصفقات العمومية: الفرع الثاني

الوجود القانوين للصفقة وفقا للمرحلـة الـيت وصـلت إليهـا، ختتلف آثار إلغاء القرار املنفصل على 

ألن ذلـك احلكـم القضـائي يكتسـب حجيـة  امطلقـ اإللغـاء  يكـون أثـرفإذا مل تصل إىل مرحلـة اإلبـرام، 

ألن الـــبطء يف اإلجـــراءات  ،لكـــن هـــذه الفرضـــية تكـــاد تكـــون جمـــرد افـــرتاض فقـــط،  ي بـــهالشـــيء املقضـــ

ية يؤدي إىل عدم إبرام الصفقات العمومية حـىت حلظـة صـدور احلكـم القضائية و اختاذ األحكام القضائ

  .بإلغاء القرار اإلداري املفضل
  
ع الفرنســـي هـــذه الثغـــرة مـــن خـــالل نظـــام القضـــاء املســـتعجل املوضـــوعي قبـــل قـــد تـــدارك املشـــرّ  و

 ت الـيت ص صراحة على إمكانية وقف إبرام الصفقة العمومية حىت البث يف القراراالتعاقدي، وذلك بالن

  .تساهم يف تكوين إرادة اإلدارة

                                                 
  .134. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -1
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بغــرض وذلــك إ .م. إ.قــد تــدارك هــذه الثغــرة يف قهــو أيضــا ع اجلزائــري املشــر  مــا نالحظــه أنّ  و

التأثري على الصفقة العموميـة بعـد إبرامهـا والبـدء  من املطالبة بإلغاء القرارات اإلدارية املنفصلة ليتمّ  احلدّ 

947-946 ت عليه املادتنيوقائي وهذا ما نصّ  زييف تنفيذها، فهذا احلل هو احرتا
  . إ.م.أ.من ق 

إبــرام الصــفقة قبــل  احلكــم القــانوين إذا مـا متّ ل يف تتمثّـاإلشــكالية الــيت تثـور يف هــذه احلالــة  ولكـنّ 

  صدور احلكم بإلغاء القرار املنفصل؟

 ــاالج لقــد اســتقر رغم مــن إلغــاء ز الوجــود القــانوين علــى الــتهــاد منــذ زمــن علــى بقــاء الصــفقة حّي

ألن 1.ما مل يتمسك به أحد الطرفني و يطالب بإبطاهلا بناًء علـى إلغـاء القـرار املنفصـلالقرار املنفصل، 

الصــفقة العموميــة  إىلإلغــاء هــذا األخــري ال ينصــب ســوى علــى القــرار، دون أن ميتــد أثــر حكــم اإللغــاء 

و أسـاس         . غـم ذلـك صـحيحةيف تكوينـه حيـث تبقـى ر الـيت تسـاهم القـرار اإلداري حمـل اإللغـاء 

أـــا  إالكانـــت تـــدخل يف تكـــوين الصـــفقة و متهـــد إلبرامهـــا   إناملنفصـــلة و  اإلداريـــة ذلـــك أن القـــرارات

  2.عملية التعاقد اليت ال ختضع الختصاص قاضي اإللغاء عمال مستقال و منفصال عن

و      هي ختتلف من زاوية أطراف العقد القرارات املنفصلة  إلغاءإن اآلثار القانونية املرتتبة على       

  .من زاوية الغري

إمـــا تعـــديل كافـــة  :ميكـــن لطـــريف الصـــفقة العموميـــة اختـــاذ أحـــد احللـــني :بالنســـبة ألطـــراف الصـــفقة -أ

قدمية و إبـرام صـفقة و إما فسخ الصفقة العمومية ال ،القانونية وفقا ملا يقضي به حكم اإللغاء األوضاع

يــث بإمكامــا االتفــاق علــى ذلــك، حب. شــروط القانونيــة الــيت افتقــدت ســابقالكافــة ال جديــدة مســتوفية

نتــــائج اإللغــــاء علــــى القــــرار بالتــــايل يتقــــدم أحــــد الطــــرفني لقاضــــي العقــــد مــــن أجــــل املطالبــــة بســــحب و 

و بالتــايل يكــون القاضــي اإلداري ملزمـا بالتمســك بقــوة الشــيء املقضـي بــه و إبطــال الصــفقة  ،املنفصـل

تها، و لكــن هـذا الــبطالن ال بــد أن يكــون حســب السـبب الــذي بــرر اإللغــاء، فــإذا  وفقـا لعــدم مشــروعي
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خمالفــة الشــروط التعاقديــة للقــانون، فــإن اإللغــاء يرتتــب عليــه الــبطالن، ألن ال  إىلكــان الســبب راجــع 

  .1هي اليت سببت ال مشروعية القرار اإلداري املنفصل مشروعية العقد

إلغــاء القــرار ســبيل االستشــهاد ثالثــة حــاالت فقــط يــؤدي ر علــى و يف هــذه احلالــة بالــذات نــذك      

   :2بطالن الصفقات العمومية و هياملنفصل إىل 

  :ةبواسطة سلطة غير مختصّ الصفقة العمومية إذا أبرمت  -1

ملخالفتهـــا قواعـــد  موميـــةالعفقات ثـــار جـــدال فقهـــي حـــول مـــدى جســـامة عـــدم مشـــروعية الصـــ

ار الصفقة منعدمة وليست باطلة فحسب، إذا كان توقيعهـا االختصاص، حيث ذهب البعض إىل اعتب

 ا الـبعض اآلخـرأمـ. من سلطة غـري خمتصـة، وكـذلك حالـة التفـويض بـالتوقيع إذا جتـاوز حـدود التفـويض

 ـــ عهـــا موظـــف غـــري خمـــتصفيعتـــرب الصـــفقة الـــيت يوقا باطلـــة بطالنـــا مطلقـــا لتعلـــق قواعـــد االختصـــاص أ

  .بالنظام العام
   

  :ف اإلذن بالتعاقدخل في حالة ت -2

صـدور إذن أو تصـريح بالتعاقـد مـن جهـة  موميـةالع فقاتع قبل إبرام بعـض الصـقد يستلزم املشرّ 

نـــة، ويف هـــذه احلالـــة حيظـــر علـــى املصـــلحة املتعاقـــدة الســـري يف إجـــراءات التعاقـــد قبـــل احلصـــول علـــى معيّ 

ف فــال وجــود للصــفقة ه، فــإذا ختّلــاإلذن، حيــث يكــون ضــروريا لقيــام الرابطــة التعاقديــة يف حالــة اشــرتاط

  .املصلحة العامةق باليت تصبح باطلة بطالنا مطلقا ألا تتعلّ 

   :خطأ المتعاقد في اختيار وسيلة التعاقد -3

يـة اإلبـرام وفـق أسـلوب عمل اجلزائـري هـي أن تـتمّ  موميـةالع فقاتالصـانون القاعدة العامة يف ق إنّ       

علــى  هــذا األخــريدة يف يف احلــاالت احملــد  ء إىل أســلوب الرتاضــي إال جــو اللّ  ، وأن ال يــتمّ طلــب العــروض
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سبيل احلصر، فإذا خرجت املصلحة املتعاقدة عن هذه القواعد أعترب عملها غري مشروع يوجب إبطال 

  .                                                              الصفقة

، فهنـا ملربمة وفق أسلوب خمالفا للقانونقت بالصفقة اتعل ولكن يطرح اإلشكال يف حالة ما إذا 

 هـذا املتعاقـد غـري مسـؤول عـن خمالفـة  ال تؤثر هذه املخالفة على الصفقة وال تـؤدي إىل إبطاهلـا كـون أن

اخلارج عن الرابطة التعاقدية املطالبـة بـالتعويض مـن اإلدارة  املصلحة املتعاقدة للقانون، ولكن يبقى الغري

  . ا على أساس اإلثراء بال سببحلقه ضرر، وذلك على أساس اخلطأ التقصريي وإمّ  إذا ما

لــذلك خيتلــف احلــل حســب الطبيعـــة القابلــة أو غــري القابلــة للتجزئــة، إذ يكــون الـــبطالن  إضــافة

مبقدار ما ألغي من القرار، مبعىن أنه جيـب أن هنـاك تناسـب بـني اجلـزء  إالجزئيا فيها يبطل من الصفقة 

  .هذا اإللغاء إىلللقرار املنفصل و الشروط اليت أدت امللغى 

لعيب خاص به، فهنا جيب معاينة مدى العالقة املوجودة بـني القـرار  الغي القرار استثناءً أ إذاأما 

 جمــال للحــديث عــن صــحة الصــفقة و إمنــا تبطــل ن هــذا القــرار هــو قــرار توقيعهــا فــالو الصــفقة، فــإذا كــا

كـــان غـــري قـــرار التوقيـــع، فهنـــا نرجـــع للعالقـــة   إذابينهمـــا قـــوي جـــدا، أمـــا ألن االرتبـــاط  ،بطالنـــا مطلقـــا

ملعرفـة تـأثري القــرار  التأثرييـة بـني القـرار و الصـفقة و نظـرا لتعقـد هـذه املسـألة اقـرتح الفقـه الفرنسـي معيـارا

  .1افيجوز إبطاهل على الصفقة، فإذا كان التأثري جوهريا جيب إبطاهلا أما إذا كان التأثري غري جوهري

اإللغـاء  هـذا فـإن  ،إذا حصل الغـري علـى إلغـاء عمـل منفصـل عـن الصـفقة العموميـة: بالنسبة للغري -ب

 ألنه لكي تستطيع سحب نتائج اإللغـاء علـى الوجـود القـانوين للصـفقة البـد  ،ض ألن يبقى بال أثرمعر

ن عمـال بقاعـدة تعاقـديامل إال  ايطـرق أبواـال ميكـن أن  ةاألخـري  همن دخـول حمكمـة قاضـي العقـد، وهـذ

 الغري ذو املصلحة يف إلغاء القرار املنفصل ومن مث يف إبطال الصـفقة،  نسبية آثار العقود، وهذا يعين أن

ســيتوقف مصــريه علــى انتظــار النوايــا احلســنة للمتعاقــدين، فــإذا مل يعــط األطــراف أي أثــر حلكــم اإللغــاء 

هـــذه الصـــفقة تبقـــى  أمـــام قاضـــي العقـــد، فـــإن  الصـــادر عـــن طريـــق امتنـــاعهم عـــن إثـــارة دعـــوى الـــبطالن

                                                 
  . 136. رجع السابق، صعبد احلفيظ مانع، امل -1



     دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة اإلبرامدور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة اإلبرامدور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة اإلبرامدور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة اإلبرامالفصل األول                     الفصل األول                     الفصل األول                     الفصل األول                     

 41

النتــائج  ، وبــذلك فــإن 1مشــروعيتها مل تطــرح أمــام القاضــي الوحيــد املخــتص بتقريــر بطالــا ة ألن مســتمرّ 

 ــم العمليــة إللغــاء القــرار املنفصــل تعتمــد علــى إرادة األطــراف املتعاقــدة، مــع أنمبصــلحتهم  مرتبطــة إراد

إرادـم تفضـل  مـا أن ك .دةنونية اليت نتجت عن الصـفقة املهـدّ لى املراكز القااليت قد تقتضي احملافظة ع

  .ة أخرىاإلجراءات التعاقدية مر  عدم استئناف

اقتصار دور قاضي اإللغاء على تقدير قيمة القـرارات املنفصـلة عـن الصـفقة دون  بالنتيجة فإن  و

ذاـــا، ال حيـــول دون مطالبـــة األطـــراف  قيمـــة الصـــفقة يف حـــد  عـــنأن متتـــد رقابتـــه إىل إمكانيـــة البحـــث 

ا تبقى إمكانية انعكاس أثر إلغاء القرار املنفصل عليها أمرا دا إىل إلغاء القرار املنفصل، مم ببطالا استنا

  .نظريا حبتا

 داريـةاإل انعكاسـا للفلسـفة الـيت قامـت عليهـا نظريـة القـرارات هذه النتيجة املفاجئـة مـا هـي إال  و

 املواطن وهو الغري يف التقاضي، وجتسـيدا ملبـدأ  لة يف التوفيق بني احلقوق املكتسبة وحقّ املنفصلة، واملتمث

هـذا التوجـه يشـبه إىل . هـة أخـرىاملشروعية من جهة والتنسيق بني قاضـي اإللغـاء وقاضـي العقـد مـن ج

 فــالم "تيجــة هــو كبــري إنكــار العدالــة، ومــن األســاتذة الــذين انتقــدوا هــذه الن  حــدFlamme " إذ نعــت

هــذه النظريــة بأــا ناقصــة يف بنائهــا الفكــري القــانوين، ألنــه لــيس مــن املنطــق القــانوين أن تبقــى الصــفقة 

و  هم قضــائي حــائز لقــوة الشــيء املقضــي فيــقائمــة رغــم احلكــم بإلغــاء القــرارات الــيت بنيــت عليهــا حبكــ

  . بالتايل فهو حيط من دور قاضي اإللغاء

القواعــد الــيت حتكــم تعبــري اإلدارة عــن إرادــا هــي  عان مــا أنتقــد هــذا الــرأي، حبيــث أن ولكــن ســر 

قواعــد مــن النظــام العــام، وبالتــايل خمالفــة هــذه القواعــد يــؤدي إىل الــبطالن املطلــق للصــفقة، ومــن املعلــوم 

حة أو ضـمنا العقد الباطل بطالنا مطلقا ال يقبـل اإلجـازة، فكيـف تقبـل إجازتـه يف هـذه احلالـة صـرا أنّ 

  من جانب أطرافه؟ 
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القــرار املنفصــل،  عمليــة لــدعوى اإللغــاء ضــدّ  تقــادات اجتهــد الفقــه يف إجيــاد حلــولِ وأمــام هــذه االن

 العقـد  بتوجيه دعوى اإللغاء أو جتـاوز السـلطة ضـدّ  حيث اقرتح حالً . هت من جانب الغريفيما لو وج

  :ف.د. رين من مم هذا الرأي صدور قراوليس القرار املنفصل، وما يدعّ 

-03-01ف بتــاريخ .د.حيــث أصــدر م: Société l'énergie industrielle  1 :األول القــرار

تفكيــك الرابطــة  إىلقــرر أن إلغــاء قــرار االعتمــاد الــذي أصــدرته ســلطة الوصــاية قــد يــؤدي  قــرارا 1964

بالتـايل شـكل عائقـا بطـالن الصـفقة و  إثبـاتالتعاقدية على الـرغم مـن أن األطـراف املتعاقـدة مل يطلبـوا 

  .لتنفيذه

 القـرار ف هـذا.د.حيـث أصـدر م : Commune de guide /C/Mme courtet :الثـاني القـرار

مل ختطـئ حـني قـررت  اإلداريـة Rennesحمكمـة  إن: "... و جاء فيه مـا يلـي 1982-07-01بتاريخ 

دا لــذلك حــاول الفقــه العــريب اســتنا، و ..."آثــار باطلــة القــرار الــذي يعتــرب ذو إىلأن العقــد املــربم اســتنادا 

  : اقرتاح حل هلذه املشكلة يتمثل يف حلني أساسيني

أمـام القاضـي الطبيعـي  العقـد السماح لغري أطراف الصفقة بأن يطـالبوا بإبطـاليتضمن  :األول -

اإللغـــاء فيمـــا خيـــص القـــرارات اإلداريـــة علـــى حكـــم  احلصـــول قاضـــي العقـــد، وذلـــك بعـــدو هـــو 

  .املنفصلة

قاضـــي اإللغـــاء مـــع إمكانيـــة ترتيـــب كافـــة النتـــائج  إىللغـــري األطـــراف بـــاللجوء  الســـماح :الثـــاني -

القانونيــة املرتتبــة علــى اإللغــاء خاصــة إبطــال الصــفقة العموميــة، و لكــن يف هــذه احلالــة جيــب اختصــام 

 .2األطراف املتعاقدة لكي يدافعون عن حقوقهم املكتسبة

وحبلــول الســنوات  ة، ولكــن بعــد هــذا احلــلّ بــذلك يصــبح لتقنيــة القــرارات املنفصــلة نفــع وفائــد و

املشكلة وهي فرض الغرامات التهديديـة  األخرية من القرن العشرين، ظهرت بوادر جديدة وجذرية حللّ 

جـوء إىل قاضـي ا يـدفعها للّ على اإلدارة ألجل تنفيذ احلكم القضائي القاضي بإلغـاء القـرار املنفصـل، ممّـ

                                                 
 . 263. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص - 1
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لوبـــادير، ديلفولفيـــه، : "ن نـــادوا ـــذه الفكـــرة هـــم األســـاتذةل مـــوأوّ  .العقـــد مـــن أجـــل إبطـــال الصـــفقة

جــوء إىل قاضــي ، حيــث طرحــوا فكــرة اســتخدام آليــات الغرامــات التهديديــة، إلرغــام اإلدارة اللّ "مــودرن

: علـى مـا يلـي 980يف املـادة  اجلديد، حيث نـصّ  إ.م.إ.قع اجلزائري يف ، وهذا ما تداركه املشرّ 1العقد
أن تـأمر  979و 978ة اإلداريـة املطلـوب منهـا اختـاذ أمـر بالتنفيـذ وفقـا للمـادتني جيوز للجهة القضائي «

  .»بغرامة ديدية مع حتديد سريان مفعوهلا

يف  1995-02-08غيري مل يكن على نفـس القـدر مـن األمهيـة الـيت محلهـا قـانون لكن هذا الت  و

للقضــاء إمكانيــة توجيــه األوامــر  الــذي أعطــى إ.م.إ.قمــن  947و  946املــواد  فرنســا واجلزائــر يف نــصّ 

 ق األمر بسلطة قاضـي األمـور املسـتعجلة قبـل التعاقديـة يف فـرض األوامـر والغرامـات لإلدارة، حيث يتعل

  .ديديةالته

هذه الطرق املمكنة إلبطال الصفقة العمومية للغـري صـاحب العالقـة أن يثـري  ويف حالة فشل كلّ 

  . بإثبات اخلطأ، وكذلك وجود الضرر د أن يقوم املدعىلإلدارة، وذلك بعاملسؤولية التقصريية 

ضـييق مـن جمـال التعـويض نزعـة يف فرنسـا للت  مع العلم أن هذا الطريق صعب اإلثبات ألنه توجـد

ليشـمل  دون أن ميتـدّ ) اخلسـارة(ليشـمل فقـط املصـاريف الـيت دفعـت لالشـرتاك يف اإلجـراءات التعاقديـة 

مكتسـب يف أن  ليس له حـقّ  ىاملدع ذلك بأنّ " زجي"ر الفقيه رّ ما فات هذا املدعي من كسب، وقد ب

نكــون  لكــنه ال ميكــن إثــارة املســؤولية العقديــة، قبــل إبــرام الصــفقة العموميــة  و ألنــ. 2تتعاقــد اإلدارة معــه

حــالتني و تكــون يف . بصــدد خطــأ غــري عقــدي، إذ يطلــق عليهــا الــبعض املســؤولية قبــل العقديــة لــإلدارة

 :أساسيتني ومها

  :إبرام الصفقة العمومية من غري السلطة املختصة -
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 موميــــةالعفقات الصــــانون ن قــــاملتضــــمّ  236-10رقــــم ســــوم الرئاســــي ر مــــن امل 8دت املــــادة حــــدّ 

مــع العلــم بإمكانيــة تفــويض اختصاصــام يف هــذا اــال، إذ  موميــةالع فقةالســلطة املختصــة بــإبرام الصــ

  .ت من كانت تزعم  التعاقد معه تقرير مسؤوليتها عن األضرار اليت أصابيتعّني 

  :اإللغاء غري املشروع للصفقة العمومية -

عــدم مشـــروعية اإللغـــاء يشـــكل خطـــأ تقصـــرييا مـــن اإلدارة، تكـــون مبوجبـــه مســـؤولة عـــن تعـــويض 

املتعامــل الــذي أصــيب بضــرر مــن جرائــه، حيــث كــان علــى املصــلحة املتعاقــدة أن تســبب قــرارا إللغــاء 

الفقـه اإلداري يعتـرب خطـأ اإلدارة يف مرحلـة تكـوين العقـد خطـأ   أن يتبـّني ، وّممـا سـبق 1الصفقة العمومية

ا نكـون بصـدد تقصرييا وليس عقديا، فطاملا مل ينعقد العقد ال ميكن التحدث عن اخلطـأ العقـدي، وإّمنـ

ة عـن الصـفقة بصـفة مسـتقلّ  عن فيهشروع الذي ميكن الطّ املغري ل يف القرار اإلداري قصريي يتمثّ خطأ ت

  .2املنفصلة اإلدارية ومية مبوجب نظرية القراراتالعم

دة، ألــا تقتضــي تقــدمي علــى اإلجــراءات املقيّــ هــذه احلالــة ال تنطبــق إالّ  وكمــا هــو مالحــظ، فــإنّ 

 لالشــرتاك يف إجــراءات الصــفقة، وقبــول هــذا الرتشــيح مــن جانــب اإلدارة، مث د معــّني ترشــيح مــن متعّهــ

  .إىل خمالفات قانونية مرتكبة يف إجراءات التعاقد االمتناع عن تقدمي العرض ألسباب ترجع

ولكــن هــل يــؤدي االمتنــاع عــن املشــاركة يف اإلجــراءات بشــكل مطلــق إىل عــدم وجــود مصــلحة 

  أحد القرارات املنفصلة؟ وصفة إلثارة دعوى اإللغاء ضدّ 

 أنـــه توجـــد حالـــة واحـــدة تقبـــل فيهـــا دعـــوى اإللغـــاء مـــن إالّ  ،اإلجيـــاباجلـــواب البـــد أن يكـــون ب

 هـــذا األخـــري عـــن قصـــده باالشـــرتاك ولكـــن جانـــب مـــدع مل يشـــرتك إطالقـــا يف اإلجـــراءات، حـــني يعـــّرب 

 معـــىن ذلـــك  و عبـــري عـــن اإلرادة،مشـــروعية املرتكبـــة يف عمليـــة التّ يســـتحيل عليـــه ذلـــك بســـبب أوجـــه الال

  :ق هذه احلالةجيب توافر عنصرين ألجل حتقّ 

   :l'intention persistante de concourir :وجود قصد ثابت باالشتراك - أ

                                                 
  .55. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
  .137. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -2
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قـرار نـاجم عـن مداولـة  ف دعـوى اإللغـاء املوجهـة ضـد .د.رط ضروري، حيـث رفـض موهذا الشّ 

ــــة مل تعــــرب عــــن نيّ  ألنّ  R.C.I.Mالــــس العــــام بالتعاقــــد مــــع شــــركة  تهــــا باالشــــرتاك يف الشــــركة املدعي

وهــذا القصــد املســبق . ملــذكورالقــرار ا ا ينفــي كــل مصــلحة هلــا يف الــدعوى ضــدّ اإلجــراءات التعاقديــة، ممّــ

املـدعى جيـب أن ال يتخلـى عـن نيتـه يف االشـرتاك يف املنافسـة  باالشرتاك جيب أن يكون ثابتـا، مبعـىن أنّ 

  .على الرغم من وجود خمالفة مقرتفة من جانب اإلدارة يف معرض تسيريها لإلجراءات

   Empêchement de concourir :المنع من االشتراك - ب

ف يــؤدي إىل اســتحالة اشــرتاك املــدعى يف إجــراءات تصــرّ  إلدارة إجــراء أوجيــب أن يصــدر عــن ا

ى إىل روط أد ق خبلـل يف اإلعـالن، أو تعـديل خـاطئ يف دفـرت الشـالتعاقد، وقد يكون هـذا اإلجـراء يتعلـ

 1مل تعد تنطبق على عرضه األداءشروط ومواصفات  منع اشرتاك املدعى، ألن .  
  

                                                 
  .و ما بعدها 252. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -1
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منازعات القضاء اإلستعجالي الموضوعي قبل  اضي اإلداري في حلّ ـقدور ال: انيـالمبحث الث

  :إبرام العقد
  

الشـفافية يف و و تطالب بضرورة تعميم الوضوح  ،تتعاىل األصواتمع اية القرن العشرين بدأت 

، حبيـث L’administration de verre  1احليـاة اإلداريـة لتصـبح هـذه األخـرية إدارة مـن زجـاج 

أمههــا العقــود و الصــفقات العموميــة الــيت تكــون  اإلداريــةمبجموعــة مــن النشــاطات  ةاألخــري تقــوم هــذه 

لـذلك فـإن املشـرع تشويه مبدأ الرضا الـذي تقـوم عليـه هـذه العقـود،  إىلعرضة لوقائع الفساد مما يؤدي 

يت مـن و األسـاليب القانونيـة الـ   املشرع اجلزائري حديثا قد أوجـد جمموعـة مـن التـدابري الفرنسي قدميا و 

و حتـول دون ارتكـاب املخالفـات للقواعـد  ،شأا أن تضمن احرتام قواعد املنافسة و العالنية من جهـة

الئها مـن و تسـاعد علـى اكتشـافها و اسـتج مـن قبـل املتعـاملني إتباعهـاالقانونية الواجـب  اإلجراءاتو 

نيـة و املنافسـة بشـكل منها ما هو قضائي اهلدف منه محاية قواعد العال األساليبو هذه  .جهة أخرى

الصـــفقات العموميـــة، و منهـــا مـــا هـــو غـــري قضـــائي تشـــرف عليـــه جمموعـــة مـــن العقـــود و  إبـــرامفعـــال قبـــل 

، مـــــن بينهـــــا جملـــــس احملاســـــبة الـــــذي يســـــهر علـــــى الرقابـــــة البعديـــــة ألمـــــوال الدولـــــة اإلداريـــــةالتنظيمــــات 

مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  170هذا ما نصت عليـه املـادة اإلقليمية و املرافق العمومية و  اجلماعاتو 

  . 2املعدل و املتمم 1996

كـذا التعـرف علـى سـلطات ، و ألسـلوب القضـائي بالتحليـل و التفصـيللنتطرق يف هذا املبحث و 

القاضــي اإلداري يف هــذه الــدعوى يف مطلبــني أساســـيني نتعــرض يف املطلــب األول ألســس الـــدعوى و 

  . ضائي هلذه الدعوىقواعد قبوهلا، أما املطلب الثاين النظام الق

  

  

                                                 
 . 839 .مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص - 1

 .املتضمن التعديل الدستوري 2008املوافق لـ نوفمرب  1429ذي القعدة  17املؤرخ يف  19-08 رقم مبوجب القانون - 2
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  :ستعجاليةأسس و قواعد قبول الدعوى اإل: المطلب األول

ســتعجايل املوضــوعي هــو إجــراء قضــائي خــاص ذو أصــل تشــريعي أورويب اهلــدف القضــاء اإل إن

القاضـي  إعطـاءو ذلـك عـن طريـق  ،الصـفقات العموميـة إبـراممنه محايـة قواعـد العالنيـة و املنافسـة قبـل 

علـى دراسـة  نعمل إذالعادية،  اإلستعجاليةالقضائية  اإلجراءاتعة غري مألوفة يف واسسلطات  اإلداري

يف هذا املطلب من خالل التعرض لألسس الـيت تقـوم عليهـا هـذه الـدعوى و  اإلجراءاتهذا النوع من 

  : قبوهلا يف الفروع التالية أحكام

  :اإلستعجاليةأسس الدعوى : األولالفرع 

و كـــذا اخلصـــائص الـــيت متيزهـــا عـــن  ،مصـــادر الـــيت تعتمـــدها هـــذه الـــدعوىنتعـــرض فيمـــا يلـــي لل       

  . نطاق تطبيقها، و الدعاوى األخرى

  :اإلستعجاليةمصادر الدعوى : أوال

يف  األوروبيــة األحكــامة تضــمن احــرتام الــدعــوى قضــائية فع إجيــادعمــل علــى  األورويباملشــرع  إن       

 1992ينــار  04بتــاريخ  10-92القــانون رقــم األخــري  هــذا بإصــدارفقــام  العالنيــة و نطــاقي املنافســة

املتعلـــق  1989ديســمرب  21املؤرخــة يف " طعــن و رقابــة"حتــت عنـــوان  األورويبتطبيقــا لتعليمــة االحتــاد 

، حيـــث ـــدف هـــذه التعليمـــة بالرقابـــة األعضـــاءالتشـــريعية و التنظيميـــة بـــني الـــدول  األحكـــامبتنســـيق 

و  ،العقـود و الصــفقات العموميــة إبــراميف جمــال  األوروبيـةموعــة الدقيقـة للمقتضــيات اخلاصـة بقــانون ا

و  اإلداريـةقـانون احملـاكم  إىل 22املـادة لــ  1993قـانون ينـاير املعدل ب 1992بعد ذلك أضاف قانون 

أو مـن ينـوب  اإلداريـةمـن السـلطات لـرئيس احملكمـة جمموعـة  الـذي ميـنح، و لالسـتئناف اإلداريةاالس 

العقـد و الـذي يتضـرر بسـبب  إبـراملكـل شـخص لـه مصـلحة يف  1صـل ابتـدائيا و ائيـاعنه و الـذي يف

 Directrive deاملخالفات املرتكبة يف جمايل العالنيـة و املنافسـة مسـي هـذا التوجيـه بتوجيـه الـدعوى 

recours.
 2

  

                                                 
  .268. ، ص2007احلسني بن شيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء االستعجال اإلداري، ب ط، دار هومة، اجلزائر،  - 1

2- Richer L’AURRENT, Droit des contrats administratifs, T2, L.G.P.J, PARIS, 

1999, p. 142.  
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ي مــع اخــتالف يف حجــم الســلطات املمنوحــة للقاضــ 69-665رقــم  الفرنســي جــاء ــا القــانون       

أنــه كــان  ،القضــائية اإلجــراءات، حيــث يرجــع الســبب يف االســتقطاب الســريع هلــذا الــنمط مــن اإلداري

الصــفقات العقــود و  إبــرامتشــريعي فيمــا يتعلــق بوجــود دعــوى تصــحيحية وقائيــة ســابقة علــى  هنــاك فــراغ

هم يف اتســالـيت توجــه كمــا سـبق أن ذكرنــا ضــد القـرارات املنفصــلة و الــيت  اإللغــاءالعموميـة، ألن دعــوى 

املوضوعية، ظهرت لفرتة طويلة من دون فعالية، ألن القاضي يبـت  اإلدارة إرادةنفس الوقت يف تكوين 

القرار  إلغاءبعد تنفيذه، و ذلك فضال عن عدم تأثري  األحيانغالبا بعد توقيع العقد، و يف بعض  فيها

أمــام قاضــي العقــد  اإللغــاءذا املنفصــل علــى الوجــود القــانوين للعقــد نفســه، مــا مل يتمســك بــه طرفــاه ــ

  . لرتتيب البطالن، مما ينبغي عدم وجود أي مصلحة عملية حيققها هذا اإللغاء بالنسبة للغري

لمتعـاملني، كان يتميز بالفراغ التشريعي اخلاص بضـمان الشـفافية ل  ،أما بالنسبة للقانون اجلزائري       

املوضـــوعي قبـــل التعاقـــدي يف القـــانون  ســـتعجايلاإلهـــذا احلـــل القضـــائي  إلجيـــادهـــذا مـــا دفـــع باملشـــرع و 

إ بعـدما .م.إ.املتضـمن ق 2008فرباير  25املوافق لـ  1429صفر  18املؤرخ يف  09-08اجلديد رقم 

مـــــن  األساســـــياهلــــدف  إذكــــان ال يوجـــــد أي نـــــص قــــانوين يـــــنظم هـــــذه املســــالة اجلوهريـــــة و املهمـــــة، 

املتعلـــق  250-02 حكـــام املرســـوم الرئاســـيفـــرض التطبيـــق الصـــارم أل 947و  946اســـتحداث املـــادة 

بــالغ األثــر يف تنفيــذ أحكــام التعــديل األخــري  946، كمــا ســيكون للمــادة 1بتنظــيم الصــفقات العموميــة

لضـمان جناعـة : "، حيـث تـنص األوىل109و  مكـرر2للمرسوم الرئاسي السالف ذكـره، السـيما مادتيـه

املســاواة يف تراعــي الصــفقات العموميــة  أنجيــب  الطلبــات العموميــة و االســتعمال الراشــد للمــال العــام،

املاليـــة يف تفـــتح األظرفـــة التقنيـــة و : "لثانيـــةبينمـــا تـــنص املـــادة ا" اإلجـــراءاتاملرشـــحني و شـــفافية  معاملـــة

العـــروض  إيـــداعذلـــك يف تـــاريخ مســـبقا، و  إعالمهـــمالـــذين يـــتم جلســـة علنيـــة، حبضـــور مجيـــع املتعهـــدين 

املـــــنح املؤقـــــت  إعـــــالناملـــــايل للعـــــروض يف التقيـــــيم التقـــــين و  نتـــــائجأعـــــاله تبلـــــغ  440احملـــــدد يف املـــــادة 

                                                 
معدل  2008جويلية  24مؤرخ يف  383-08مبوجب املرسوم الرئاسي  250-02مع العلم أنّه ّمت تعديل املرسوم الرئاسي  - 1
  .2008لسنة  62ر، عدد .املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج 250-02متمم للمرسوم الرئاسي و 
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لضــــمان جناعــــة : "منــــه 3املــــادة  و تــــنص 2 236-10ليصــــدر مــــؤخرا املرســــوم الرئاســــي  ،1"للصــــفقة

تراعــى مبـادئ حركــة الوصــول للطلبــات  أنالطلبـات العموميــة و االســتعمال احلســن للمـال العــام، جيــب 

  ".من احرتام مبادئ هذا املرسوم اإلجراءاتملرشحني و شفافية العمومية و املساواة يف معاملة ا

و حمــاكم  اإلداريــةمــن تقنــني احملــاكم  225الــيت نصــت عليهــا املــادة ل  اإلســتعجاليةالــدعوى  إن       

إ اجلديـــد .م.إ.مـــن ق 947و  946مـــن القــانون الفرنســـي الســـالف ذكــره و املـــواد  اإلداريـــةاالســتئناف 

  : ميزات و اخلصائص التاليةجمموعة من املتظهر لنا 

 احلــّد مــن إىلــدف  ألــا، اإلبــراميــتم حتريــك هــذه الــدعوى يف مرحلــة : تعاقديــةتقنيــة قضــائية قبــل  -1

 اإللغـاءالنيـة و املنافسـة، حبيـث هلـا دور وقـائي حيـول دون حتريـك دعـوى عاملخالفات اليت متس قواعد ال

  . العقد تفقد هذه الدعوى قيمتها القانونية إبرامجرد و بالتايل مب ،تنفيذه أثناءالعقد و  إبرامبعد 

و هـو بصـدد  اإلدارييتمتـع القاضـي  :سـلطات هامـة اإلداريختـول للقاضـي  اإلستعجاليةالدعوى  -2

 اإلداريبسلطات واسـعة غـري معروفـة يف النظـام القـانوين العـام للقضـاء  اإلستعجاليةالفصل يف الدعوى 

 اإللغـاءو  Suspensionو الوقـف  Injonction األمـرالسـلطات يف مبفهومه الالتيين، تتمثـل هـذه 

L’annulation و لكنه ال ميكن له منح التعويض .  

يوكــل النظــر يف هــذه الــدعوى لقاضــي فــرد حبيــث يفصــل يف هــذه الــدعوى : دعــوى قضــاء مســتعجل -3

  . ستعجاليةإبأول و آخر درجة و بصفة 

ال ميـس بأصـل احلـق و  اإلسـتعجايلدة العامـة أن القاضـي القاع: يف املوضوع اإلدارييبت القاضي  -4

نــه يف هــذه الــدعوى يفصــل فيهــا بصــفة أ إالالفوريــة و الضــرورية فقــط،  اإلســتعجاليةيتخــذ التــدابري  إمنــا

  . 3موضوعية أي ينظر يف املوضوع إستعجالية

  : اإلستعجاليةمجال تطبيق الدعوى : ثالثا

                                                 
  .479.، ص2009، منشورات بغدادي، اجلزائر، 1اءات املدنية و اإلدارية، طعبد الرمحن بربارة، شرح قانون اإلجر  - 1

 . 2010 -58العدد : ر.الصادر يف ج 2010أكتوبر  13املؤرخ يف  - 2

  .846. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص - 3
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و   العقود أو الصفقات العموميـة إبرامار يف مادة ثى ميكن أن تاخلاصة ذه الدعو  األحكام إن       

  .إ.م.إ.هذا ما جاء به الفصل اخلامس من ق

  : الصفقات العمومية -1     

الـدعوى  إثـارة إمكانيـةقد مـنح  1992-01-04القانون الفرنسي السالف ذكره و املؤرخ يف  إن       

جتـاوزت  إذاوذلـك   العامـة فقـط، األشـغالود التوريـد و املوضـوعية قبـل التعاقديـة علـى عقـ اإلسـتعجالية

لــ ، لكن بعـد ذلـك نصـت املـادة األورويب األصلالقيمة احملددة لتطبيق أحكام العالنية و املنافسة ذات 

شــــامال  اإلســــتعجاليةهــــذه الــــدعوى  إثــــارة إمكانيــــةعلــــى  1993-01-25مــــن القــــانون املــــؤرخ يف  5

  . 1كل الصفقات العمومية و بغض النظر عن قيمتها  إبرامرتكبة عند ملخالفات العالنية و الشفافية امل

الصــفقات  إبــرامالشــفافية علــى  إلضــفاءأمــا بالنســبة للقــانون اجلزائــري و يف إطــار اجلهــود الراميــة        

تســمح للقاضــي  إذتســد هــذا الفــراغ و تعمــل علــى تــدعيم الشــفافية،  صالعموميــة، فقــد مت وضــع نصــو 

املســبقة  اإلجــراءاتالت الــيت مل حتــرتم فيهــا االصــفقات يف احلــل قصــد تأجيــل إبــرام التــدخ اإلســتعجايل

يف نشاطاا  اإلدارةو املنافسة، و قد روعيت املصلحة العامة و عدم عرقلة  اإلشهار بإجراءاتاملتعلقة 

يف نفــس  اإلســتعجاليةيومــا، و يفصــل يف الــدعوى  20و ذلــك بــأن ال يتجــاوز هــذا التأجيــل أكثــر مــن 

   .الع.الص.املتضمن ق236-10من املرسوم الرئاسي  3و هذا ما نصت عليه املادة  2ألجلا

   :إبرام العقود اإلدارية -2     

جلميـــع  يةتوفســـكـــون مجيـــب أن ت إذيـــاز املرافـــق العامـــة،يقصـــد بـــإبرام العقـــود اإلداريـــة عقـــود امت       

، و هــذا مــا نــص عوى االســتعجالية وميكــن الطعــن فيهــا مــن خــالل الــد ،الشــروط و األركــان الضــرورية

جيــوز إخطــار احملكمــة : "إ و الــيت تــنص علــى مــا يلــي.م.إ.مــن ق 946عليــه املشــرع اجلزائــري يف املــادة 

 إبـرامأو املنافسـة الـيت ختضـع هلـا عمليـات  اإلشهاربالتزامات  اإلخاللذلك يف حالة بعريضة، و  اإلدارية

  ."الصفقات العموميةو اإلدارية العقود 

                                                 
  .847. مهند خمتار نوح، املرجع نفسه، ص - 1

  .406.، ص2009للمحكمة العادلة، ب ط، موفم النشر، اجلزائر،  ترمجة: إ اجلديد.م.إ.عبد السالم ديب، ق - 2
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إمنــا اكتفــى ، و اإلداريــةلكــن مــا نالحظــه أن املشــرع اجلزائــري مل حيــدد أنــواع و منــاذج هلــذه العقــود        

 . املوضعية قبل التعاقدية اإلستعجاليةبإدخاهلا يف نطاق تطبيق هذه الدعوى 

 :اإلستعجاليةشروط قبول الدعوى : الفرع الثاني

 :Qualité de requérant ىصفة المدع: أوال

أو حبكــم  ىعلــى املصــلحة اخلاصــة باملــدع ابنــاء اإلســتعجاليةيف الــدعوى  ىصــفة املــدعتكتســب       

  . القانون الذي يكسب هذه الصفة لصاحبها

 األشــخاصحيــث يــتم اكتســاب هــذه املصــلحة جلميــع : علــى املصــلحة ااكتســاب الصــفة بنــاءً  -1     

لعالنيـــة لقواعـــد ا إخـــالل العقـــود و الصـــفقات العموميـــة، و ذلـــك بســـبب إبـــرامالـــذين هلـــم مصـــلحة يف 

و حماكم االستئناف يف  اإلداريةمن تقنني احملاكم  23لو  22لهذا ما نصت عليه املادتني املنافسة و و 

  .1فرنسا

و هذا  اإلستعجاليةجلزائري حتدث عن وجوب توافر املصلحة يف حتريك الدعوى كذلك املشرع ا        

مـن قبـل كـل مـن لـه مصـلحة يف إبــرام  اإلخطــارذا يـتم هـ: "إ.م.إ.مـن ق 946/2مـا نصـت عليـه املـادة 

  ". العقد

  إمكانيـةوجـوده، بـل يكفـي أن تكـون هنـاك  إثبـاتأمـا فيمـا يتعلـق بالضـرر فلـيس مـن الضـروري        

  . 2لوال عدم خرق قواعد العالنية و املنافسة اإلبرامكبرية للظفر بالصفقة حمل 

 اإلداريـةهذه القاعدة بصرامة، حبيث حكمـت احملكمـة الفرنسي  اإلداريو قد مت تطبيق القضاء        

Rennes  بعدم قبول الدعوى املرفوعة من قبل أحد املستشارين البلديني املتعلقة خبرق بعض التزامـات

و لــــنفس الســــبب رفضــــت حمكمــــة . بســــبب انعــــدام املصــــلحةاملنافســــة و العالنيــــة مــــن جانــــب البلديــــة 

HICE منظمـات محايـة البيئـة، و كـذلك قـرر جملـس الدولـة  دعوى مقدمة مـن جانـب إحـدى اإلدارية

 إبـرامال عالقـة هلـا بعمليـة  ألنـه ،هـذه الـدعوى إثـارة إلمكانيـةأن نقابة مهنيي املاريتينك ال ميتلـك صـفة 

                                                 
  .848.مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص - 1

2  - Richer L’AURENT, Droit des contrats administratifs, op. cit, p.145.  
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ألا متلـك مصـلحة  Caso Nosta Internationalالعقد، و لكن الس نفسه قبل دعوى شركة 

  . 1إبرامهنظر بالعقد احملتمل ال إمكانيةيف هذه الدعوى تتمثل يف 

املـــدعني يف هـــذه احلالـــة ال يكـــون أحـــد املتنافســـني  إن: علـــى القـــانون ااكتســـاب الصـــفة بنـــاء -2     

العامة الرمسية حبيث مينح له القانون صـراحة حـق حتريـك  األشخاصاملتقدمني بالعروض بل يكون أحد 

جـــل لقواعـــد العالنيـــة و املنافســـة مـــن أ خـــرق املوضـــوعية قبـــل التعاقديـــة يف حالـــة اإلســـتعجاليةالـــدعوى 

 األخطــاريـتم هـذا :"946/2إ يف نـص املـادة .م.إ.ق و هـذا مـا جــاء بـه. احملافظـة علـى املصـلحة العامـة

، و كــذلك ملمثــل اإلخــاللالعقــد و الــذي قــد يتضــرر مــن هــذا  إبــراممــن قبــل كــل مــن لــه مصــلحة يف 

أو مؤسســـة عموميـــة  إقليميـــةم مـــن طـــرف مجاعـــة أبـــرم العقـــد أو ســـيرب  إذاالدولـــة علـــى مســـتوى الواليـــة 

الصـفقات العموميـة، العقـود و  بـإبرامحارسـا للمشـروعية املتعلقـة  هذا األخري السالف ذكره يعترب ".حملية

إذ جيــوز لكــل ممثــل للدولــة ســواء علــى مســتوى الواليــة أو املؤسســات العموميــة أن يثــري دعــوى القضــاء 

  . ملس خرقا لاللتزامات العالنية و املنافسة اذإاملستعجل املوضوعي قبل التعاقدي، 

جـل ضـبط املخالفـات و التجـاوزات يف املخولـة ملمثـل الدولـة مـن أ اإلمكانيـةيف احلقيقة إن هذه        

جمـــال العالنيـــة و املنافســـة يف املرحلـــة الســـابقة علـــى إبـــرام العقـــود و الصـــفقات العموميـــة، تتكامـــل مـــع 

  . برامهاوجه املشروعية يف املرحلة الالحقة على إاالختصاص املمنوح له برقابة أ

  : قاعدة القرار السابق: ثانيا

ضــد قــرار إداري، فــإذا مل  إالالقاعــدة العامــة يف فرنســا أن الــدعوى القضــائية ال ميكــن أن توجــه        

بـه  استصدار قرار يف شـكل طلـب يتقـدم ىقرارا بشأن نزاعها مع املتعاقد جيب على املدع اإلدارةتتخذ 

و تطبق هذه  ،2عدم قبول الدعوى القضائية اإلجراءاملعنية، مما يرتتب على عدم القيام ذا  اإلدارة إىل

 إثـارةبتعويضـات قبـل القاعدة يف جمال القضاء الكامل التعاقـدي و غـري التعاقـدي، ففـي نطـاق املطالبـة 

عوى، حبيـــث يعتـــرب الطلـــب جوهريـــا يرتتـــب علـــى عـــدم القيـــام بـــه عـــدم قبـــول الـــد اإجـــراءالـــدعوى يعتـــرب 
                                                 

  .848. مشار إليها من قبل مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص - 1
2 - André DE – LAUBADERE, DELVOLVE et MODERNE, Traité des Contrats 

administratifs, op. cit. p. 910.  
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أنـه و نظـرا لضـرورة  إالمـن تلقـاء نفسـه،  إثارته اإلدارياملسبق من النظام العام و بالتايل ميكن للقاضي 

الفرنسـية تبـدي بعـض املرونـة يف تطبيـق هـذا  اإلداريـةالسرعة يف حتريك هذه الدعوى فإن بعـض احملـاكم 

  . الشرط اجلوهري

جيـوز إخطـار احملكمـة : "إ.م.إ.مـن ق 946نصـت عليـه املـادة  فقـدزائـري أما بالنسبة للقانون اجل       

العقـود  إبـرامأو املنافسـة الـيت ختضـع هلـا عمليـات  اإلشـهاربالتزامـات  اإلخـاللبعريضة و ذلك يف حالة 

  ". و الصفقات العمومية اإلدارية

عاقــدة، و إمنــا يكفــي وجــوب استصــدار قــرار إداري ســابق مــن املصــلحة املت إىلمل يشــر  فاملشــرع       

 . الواجب توافرها يف إبرام الصفقات العمومية تبااللتزاما اإلخاللحترير عريضة افتتاحية تتضمن أوجه 

  :اإلستعجاليةالزمني لرفع الدعوى  اإلطار: ثالثا

هــذه  إثــارة إلمكانيــةالقــانون الفرنســي مل حيــدد مــدة معينــة  إن: العقــد إبــرامالــدعوى قبــل  إثــارة -1     

و حمـــاكم  اإلداريـــةمـــن قـــانون احملـــاكم  220 لــــ اكتفـــى بـــالنص عليهـــا يف نـــص املـــادة إمنـــاو  ،دعوىالـــ

و يف نفــس ..." العقــد إبــرامأن يبــت يف الــدعوى قبــل  اإلداريــةميكــن لــرئيس احملكمــة : "... االســتئناف

ضـمن  الإال ميكـن للقاضـي أن يبـت قبـل إبـرام العقـد : "القانون فسمن ن 230 لـ السياق نصت املادة

تعــين مبفهــوم املخالفــة  أــاعلــى " ميكــن"حــاول الفقــه الفرنســي حتليــل كلمــة  إذ ،... "الشــروط احملــددة 

لكن الطابع الوقائي الـذي تتمتـع بـه العقد على حد سواء،  إبرامهذه الدعوى قبل و بعد  إثارةإمكانية 

املرتكبـة فيمـا يتعلـق بقواعـد املخالفـات  إصـالحجـل ل منها ترفع قبل إبرام العقد من أهذه الدعوى جع

العقــد، إذ  إبــرام إمتــامف بــأن ترفــع هــذه الــدعوى قبــل .د.حيــث أقــر م. اإلشــهارالعالنيــة و الشــفافية و 

إجــراء مؤقـــت مثــل أمــر موجـــه ا ّمــى يطلـــب إميكــن للقاضــي اإلداري ممارســة ســـلطاته بفعاليــة، إذ املــدع

  .1اخل... الصفقات العمومية إبرامأو وقف  اإلبراملإلدارة املختصة مبراعاة قواعد 

يرتتــب علــى مبــدأ  :الصــفقة العموميــة إبــرامالــدعوى قبــل  إثــارةالنتــائج املرتتبــة علــى مبــدأ عــدم  -2     

توجيه هذه الدعوى ضد قرار توقيع  إمكانيةالعقد عدم  إبرامقبل  اإلستعجاليةالدعوى  إثارةعدم جواز 
                                                 

 . 270. احلسني بن شيخ أث ملويا، املنتقى يف قضاء االستعجال اإلدارية، املرجع السابق، ص - 1
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 اإللغـاءيف جمال قضاء  اإلداريخل بني دور القاضي ح تدابالصفقة ذاا، و هذا واقعي ألنه بذلك يص

  . وضع احلدود بني كال االختصاصيني و بالتايل هي تعمل على اإلستعجايلو جمال القاضي 

  :اإلستعجاليةالنظام القضائي للدعوى : المطلب الثاني

ـــدالنظـــام القضـــائي للـــدعوى يف فـــرعني، نبحـــث يف أوهلمـــا ضـــمانات هـــذه ا إىلســـنتطرق         عوى ل

يف  اإلداريلسـلطات القاضـي  نتنـاول كـذلكو يف ثانيهما قواعد احلكم يف الدعوى و  ،رفعها أسبابو 

ذ االلتزامـــات اخلاصـــة مـــن أجـــل ضـــمان تنفيـــ األخـــريالـــيت يتخـــذها هـــذا  اإلجـــراءاتو  ،هـــذه الـــدعوى

  . الشفافية يف إبرام الصفقات العموميةبالعالنية و 

  :اإلداريالقاضي وأسباب تدخل  جاليةاإلستعضمانات الدعوى : الفرع األول

الـــيت تتحصـــن ـــا الـــدعوى االســـتعجالية وأســـباب  يـــةنتطـــرق يف هـــذا الفـــرع للضـــمانات القانون  

  .على طلب املتعاقد مع اإلدارة وفقا ملا يقرّه القانون اتدخل القاضي اإلداري بناء

  :اإلستعجاليةضمانات الدعوى : أوال

هو قاضي فـرد، و هـذا مـا أكـد عليـه  اإلستعجاليةصل يف الدعوى خيتص بالف يالقاضي الذ إن       

ن ذلك يتالءم مـع ، ألاإلجراءمرونة متجاوبة مع طبيعة  إجياداهلدف من ذلك هو  إذاملشرع الفرنسي، 

  . 1طبيعة الشؤون املستعجلة

، يتبـني يـةاإلدار  تاملنازعـايف  ى االسـتعجالبالنسبة للمشرع اجلزائري و هـو بصـدد الـنص علـ أما       

ائــري أخــذ بالتــايل املشــرع اجلز ، و  2أنــه يفصــل بالتشــكيلة اجلماعيــة املنــوط ــا البــت يف دعــوى املوضــوع

أن القضـاء يف هـذه  Richer األسـتاذجل الفصل يف هذا النزاع، حيـث يـرى بالتشكيلة اجلماعية من أ

  3.ق يف نفس الدعوىن القاضي يبت باملوضوع أو بأصل احلحلالة ليس قضاءا مستعجال حقيقيا ألا

                                                 
 . 862. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص - 1

  .إ.م.إ.ق 917أنظر املادة  - 2
3 - Richer L’AURENT, Droit des contrats administratifs, op.cit, p. 144.  
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احلـــد  إىل باإلســـناد، فـــإن ذلـــك يعـــين أن يبـــت فيهـــا و مبـــا أن القاضـــي يبـــت بصـــيغة االســـتعجال       

ال مبـدأ الوجاهيـة يطبـق ث، فمـاإلسـتعجاليةمن الشكليات، وفقا للقواعد العامة اخلاصة بالقضـايا  األدىن

  بصورة مرنة، 

وجاهيــة   إلجــراءاتصــل قاضــي االســتعجال وفقــا يف: "إ.م.إ.مــن ق 923و هــذا مــا نصــت عليــه املــادة 

ن ا القاضي مبوجب هذه الدعوى، فـإ بيد أنه و بسبب السطات اهلامة اليت يتمتع. "كتابية و شفوية

تكــون مفروضــة  الــدعوى االســتعجالية العاديــةبعضــا مــن االلتزامــات الــيت ال يفرضــها القــانون يف نطــاق 

أن  إالاملــــدعى عليهــــا،  اإلدارةو  ىبــــني املــــدع ذكراتجيــــب تبــــادل املــــ إذعنــــد تطبيــــق هــــذه الــــدعوى، 

 اإلدارة، حبيــث قضــى مبوجــب تبليــغ اإلجــراءســبب طبيعــة هــذه الــدعوى قــد لطــف مــن هــذا ف وب.د.م

 إضـافةعلى هذه املالحظات ملزما،  رةى، إذ ال يعترب رّد اإلدااملدعى عليها بالطلبات املقدمة من املدع

مبوجـب العريضـة املنصـوص ،  1ملالحظام الكتابية الـيت تقـدموا ـا لتقييم مالحظام الشفهية تدعيما

  ". بعريضة اإلداريةجيوز إخطار احملكمة : "إ.م.إ.من ق 946عليها يف نص املادة 

مل يــدع األطــراف  األخــريألن هــذا  CAENف قــرار رئــيس حمكمــة .د.و بنــاًء عليــه قــد ألغــى م       

أن مبـــدأ  Lasuignesيـــة، و قــد اعتـــرب مفــوض احلكومـــة لســماع مالحظـــام الشــفهية يف جلســـة علن

خـــالل جلســـة علنيـــة جيـــب حتقيقـــه مـــن جانـــب القاضـــي  األطـــرافاملالحظـــات الشـــفهية املقدمـــة مـــن 

  : املختص ذه الدعوى لسببني

  . القاضي من خالل هذه الدعوى ميكن أن يبت بشكل ائي باملوضوع -1

  . تفرض مبدأ عالنية املناقشات القضائية اإلنسان حلقوق األوروبيةمن االتفاقية  6املادة  -2

  :اإلستعجاليةعلى الدعوى  ابناء اإلداريأسباب تدخل القاضي : ثانيا

بقصـــد محايـــة مبـــادئ العالنيـــة  األورويبكمـــا ســـبق أن ذكرنـــا أن هـــذه الـــدعوى ابتكرهـــا املشـــرع         

ــــرام العقــــود و الصــــفقات الشــــفافية و املســــاواة بــــني املتعــــاملني، و أي خــــرق لقواعــــد املناو  ــــد إب فســــة عن

                                                 
1 - Patricia GRELLIER BESSMENN, Le mémento des marchés publics des 

travaux, Edi, EVRILLES, PARIS, 2002, p.133.   
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محايــة قواعـــد العالنيــة و املنافســـة بصـــفة  هلــذه الـــدعوى هـــي األساســـية األغــراضكانـــت   إذاو  ،العموميــة

لتشـــمل  األغـــراضجـــل توســـيع هـــذه الفرنســـي مـــن أ اإلداريأنـــه توجـــد نزعـــة لـــدى القضـــاء  إالخاصــة، 

  : 1جمموعة بعض احلاالت األخرى و هي كاآليت

إن القواعـــد املتعلقـــة بالعالنيـــة يف الشـــكليات اجلوهريـــة و : عـــد املتعلقـــة بالعالنيـــة و املـــددالقوا -1     

و بالتـــايل يعتـــرب خرقـــا  ،اإلســـتعجاليةالـــدعوى  إثـــارة إمكانيـــةـــا  اإلخـــاللو الـــيت يرتتـــب علـــى  اإللزاميـــة

ها القـــانون، ملختلـــف البيانـــات اجلوهريـــة و الـــيت يفرضـــ اإلعـــالنلقواعـــد العالنيـــة يف حالـــة عـــدم تضـــمني 

هـي اجلرائـد و لدى اجلهات الرمسية و احملـددة مبوجـب القـانون  اإلعالناتلذلك عدم مراعاة نشر  إضافة

  . بتجاوز املدة احملددة مبوجب القانون من أجل استالم العروض األمراليومية، و كذلك إذا تعلق 

الصـفقات العموميـة  إبـرامامـة أن القاعـدة الع: الصـفقات العموميـة إبـرامو طريقـة  إجراءاختيار  -2     

  2.تكون وفقا لطريقة طلب العروض، أما االستثناء هي طريقة الرتاضي طبقا ملا حيدده القانون

خـــرق التزامـــات املنافســـة، كـــأن  إىلهتـــني الطـــريقتني يف غـــري موضـــعهما  إحـــدىيــؤدي اســـتخدام        

سبيل احلصر و هذا ما نصت عليه املـادة  يف غري احلاالت احملددة على طريقة الرتاضي اإلدارةتستخدم 

  . الع .الص.قاملتضمن  236-10من املرسوم الرئاسي  27

جيب أن ال تكون إحدى املواصفات أو خصوصيات التقنيـة : املواصفات و اخلاصيات التقنية -3     

ادا و اســتن. تنطـوي علــى عنصـر تفضــيلي ألحـد املرتشــحني علـى حســاب املتعـاملني العمــوميني اآلخـرين

أن وضــع مواصــفات أكثــر تعقيــدا مــن املواصــفات املنصــوص عليهــا يف القــانون مــن ف .د.لــذلك قــرر م

 إقصـاءخرق مبـدأ املسـاواة بـني املتعـاملني و حصـر املنافسـة بـني متعـاملني معينـني و  إىلشأنه أن يؤدي 

  . ن املنافسةم اآلخرين

جتــاوزا و يشــكل خرقـا  إذ فقات العموميـةنصـوص عليهــا يف الصـللشــروط امل اإلدارةعـدم احـرتام  -4     

  . واضحا اللتزامات املنافسة بني املتعاملني

                                                 
 .869. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص - 1

 . 110. ، ص2007، اجلسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، 1زائر، طعمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجل - 2
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ــــــث يــــــؤدي  :العــــــروض دون رضــــــا املرشــــــحني نالتماطــــــل يف ســــــريا -5      تشــــــويه املعطيــــــات  إىلحبي

  . االقتصادية هلذه العروض مما يبني أنه خرق بقواعد املنافسة

 اإلدارةكــان تغاضــي   إذا: القانونيــة األوضــاعهــا لــبعض العــروض رغــم عــدم احرتام اإلدارةقبــول  -6     

شـــــكل خرقـــــا يـــــؤدي لتحريـــــك الـــــدعوى ي ال تال ميـــــس بالتزامـــــات املنافســـــة، فهـــــ األوضـــــاععـــــن هـــــذه 

كانــــت تــــؤثر يف صــــحة الصــــفقات العموميــــة فإنــــه يعتــــرب خرقــــا يســــتدعي تــــدخل   إذا، أمــــا اإلســـتعجالية

املقابــل فــإن املخالفــات الــيت تــؤثر علــى مشــروعية عمليــة ب، و علــى إرادة املتعــاملني ابنــاءً  اإلداريالقاضــي 

ال تـدخل ضـمن نطـاق املخالفـات الـيت تكـون حمـال  ،لكن ال تؤثر على مبـدأ العالنيـة و املنافسـة اإلبرام

أن يتجه حنو  ى، أي ال ميكن الطعن فيها عن طريق هذه الدعوى، بل على املدعاإلستعجاليةللدعوى 

  1.الطرق األخرى للقضاء

  :اإلستعجاليةالحكم في الدعوى : ع الثانيالفر 

يتمتـــــع القاضـــــي اإلداري مبجموعـــــة مـــــن الســـــلطات اهلامـــــة الـــــيت تؤهلـــــه للفصـــــل يف الـــــدعوى   

  :االستعجالية ، نتطرق هلا فيما يلي 

  :اإلستعجاليةفي الدعوى  اإلداريسلطات القاضي : أوال

ورات التقليديـة يف نظـام القضـاء ظـاحملهذا النظام القضائي اجلديد يتضـمن جتـاوزا علـى بعـض  إن       

أوامــر  إرســالحــد  إىلالفرنســي، فهــو يعطــي مســاحة واســعة غــري مألوفــة مــن الســلطات تصــل  اإلداري

ميكـن للمحكمـة اإلداريـة أن تـأمر املتسـبب : "إ .م.إ.من ق 946لإلدارة، و هذا ما نصت عليه املادة 

و تنــدرج هــذه الســلطات ". ي جيــب أن ميتثــل فيــهالــذ األجــليف اإلخــالل باالمتثــال اللتزاماتــه و حتــدد 

  2:ضمن زمرتني أو قسمني اإلستعجاليةاملمنوحة للقاضي للبث يف الدعوى 

  Les mesures provisoires: التحفظية اإلجراءات-1

                                                 
  .الطعن باإللغاء ضد القرارات اإلدارية املنفصلة - 1

2 - Patricia GRELLIER BESSMENN, Le mémento des marchés publics des 

travaux, op.cit, p.133. 
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 946مــن القــانون الفرنســي و املــادة  230و لـــ  220 لـــ طبقــا للمــادتني اإلداريميلــك القاضــي  

املتصـلة بعمليـة  اإلجـراءاتكـل القـرارات و   و فـرض الغرامـة التهديديـة ووقـف األمـرإ سـلطة .م.إ.من ق

  . اإلبرام، حناول شرح كل سلطة على حدا

للقيـام بعمـل  اإلدارةقصد إلزام  اإلداريهي سلطة متنح للقاضي  :L’injonction: األمرسلطة  -أ

زمـن طويـل أن القاضــي اإلداري ال معـني أو االمتنـاع عنـه، و مـن املسـتقر عليــه يف فرنسـا و اجلزائـر منـذ 

بــأن تقــوم أو متتنــع عــن آرائــه أو أن حيــل حملهــا مــن أجــل القيــام بعمــل يكــون مــن  اإلدارةيســتطيع إلــزام 

ف .د.توجيــه ديــدات ماليــة، و هــذا أكــد عليــه م إمكانيــةعــدم  إىل إضــافة، اإلدارةصــميم اختصــاص 

حيث أنه ليس لـس الدولـة أن يوجـه : "... و الذي جاء فيه 1970-01-29يف حكمه الصادر يف 

الفرنســـي  اإلداريالتـــارخيي للفلســفة الــيت قـــام عليهــا نشـــاط القضــاء  األصــليرجـــع  إذ ،"1أوامــر لــإلدارة

العاملـــة الـــذي حيظـــر علـــى القاضـــي  اإلدارةو  اإلداريالقائمـــة أســـاس علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــني القضـــاء و 

 إىلالـــــيت ميكـــــن أن يرســـــلها القاضـــــي  ألوامـــــراحيـــــث اعتـــــربت . متامـــــا كـــــل تـــــدخل يف شـــــؤوا اإلداري

ممـا يشـكل خرقـا للمبـدأ السـالف . رجـل إدارة بـاملعىن الـدقيق إىلمـن شـأا أن حتولـه  اإلداريةالسلطات 

تتلقــى منــذ زمــن بعيــد أوامــر  اإلدارةأن هــذا املبــدأ مل يكــن مطبقــا علــى إطالقــه يف فرنســا ألن  إالذكــره، 

نفســه  اإلدارياــال اخلصــب لــذلك، فالقاضــي االعتــداء املــادي مــن جانــب القضــاء العــادي، و يعتــرب 

و املثـال علـى ذلـك توجيـه  ،األفـراد إىل، فهـو ميكـن أن يرسـلها األوامـر إرسـالليس غريبا كليا عن جمال 

أمـــر للتعاقـــد مـــع اإلدارة املخلـــة بالتزاماتـــه بـــإخالء موقـــع التنفيـــذ، متهيـــدا لتنفيـــذ العقـــد علـــى حســـابه و  

  . طرد من يشغل الدومني العام دون وجه حقكذلك يف حالة 

حيث أصدر  1995-02-08و لكن املشرع الفرنسي تدارك هذا الوضع بعد ذلك ليتدخل يف        

و لكــن ضــمن حــدود، فــال توجيــه أوامــر لــإلدارة  اإلداريللقاضــي  أجــازالــذي  1995-01-04قــانون 

                                                 
 . 227، املرجع السابق، ص سعيد سليماين - 1
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 اإلدارةن يــأمر ب اختــاذه مــن جانبهــا، كــأكمــه بــإجراء جيــإذا اقــرتن ح إاللــإلدارة  األمــريوجــه القاضــي 

  . 1كان غري مشروع  إذا اإلعالنبإعادة نشر 

و قـــد وضـــعت هـــذه الســـلطة موضـــع التطبيـــق الفعلـــي عـــدة مـــرات يف فرنســـا، حبيـــث أمـــر رئـــيس        

اجلماعـــــات احملليـــــة بـــــأن تعيـــــد اإلجـــــراء املتعلـــــق بقبـــــول  إحـــــدى" سرتاســـــبورغ"دينـــــة ملاحملكمــــة اإلداريـــــة 

ف قـرارا صـادرا .د.كمـا ألغـى م. ت وفقا ملا ينص عليه القانون لضمان مشروعية هذا اإلجراءالرتشيحا

ألن هــذا األخــري رفــض أن يــأمر  1995-05-05بتــاريخ " Grenoble"عــن رئــيس احملكمــة اإلداريــة 

  .2اإلدارة بأن تراعي االلتزامات املفروضة قانونا

ا علــــى تنفيــــذ ـيســــتطيع توجيــــه أوامــــر لــــإلدارة حلملهــــأمــــا بالنســــبة للقاضــــي اإلداري اجلزائــــري ال        

ف قـراره الصـادر يف .د.مانوين مينعـه مـن ذلـك، و هـذا مـا أكـده ـــق نـصأحكامه، رغم عـدم وجـود أي 

  ". 3...حيث أنه ال ميكن للقاضي اإلداري أن يأمر اإلدارة: "... و الذي جاء فيه 08-03-1999

 اإلداريجـاء بأحكـام تؤكـد علــى إمكانيـة جلـوء القاضــي إ اجلديـد الــذي .م.إ.و لكـن بصـدور ق       

ميكـــن للمحكمـــة اإلداريـــة أن تـــأمر املتســـبب يف : "منـــه 946لـــإلدارة مـــن خـــالل املـــادة  أوامـــرلتوجيـــه 

و بالتــايل ال يوجــد أي مــربر ". اللتزاماتــه، و حتــدد األجــل الــذي جيــب أن ميتثــل فيــه باالمتثــالاإلخــالل 

اللتزاماــا فيمــا خيــص املنافســة جــل االمتثــال أوجيــه أوامــر لــإلدارة مــن قــانوين للقاضــي اإلداري بعــدم ت

  . الشفافية يف إبرام العقود اإلدارية و الصفقات العموميةو 

يف هـــذه الـــدعوى بســـلطة وقـــف إبـــرام  اإلدارييتمتـــع القاضـــي  :Suspension الوقـــفســـلطة  -ب

همـة و خطــرية يف نفــس الوقــت الصـفقات العموميــة و وقــف تنفيـذ أي قــرار يتصــل ـا، و هــي ســلطة م

ألا تعمل على شل العملية العقدية، أما فيما يتعلق بالشـروط الواجـب توافرهـا لتقريـر هـذا الوقـف هـو 

                                                 
 . 874. نوح، املرجع السابق، صمهند خمتار  - 1

  . 874. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، صأشار إليه  - 2
- T.A Strasbourg 26-06-1997, construction industrielles  

ني بن شيخ نقال عن احلس يف قضية بورطل رشيد وايل والية ميلة و من معه، 1999-03-08ج الصادر بتاريخ .د.قرار م - 3
  .268.آث ملويا،املرجع السابق، ص
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وجــود أســباب جديــة تبــيح لــه اختــاذ هــذا القــرار أمــا فيمــا خيــص صــعوبة إصــالح القــرار الــذي ينــتج عــن 

طه ضــمن الشــروط الضــرورية لــذلك، ألنــه ف قــرر صــراحة عــدم اشــرتا.د.إذ م، بــهتنفيــذ القــرار املتصــل 

قيـــودا يتعلـــق بتقريـــر هـــذا الشـــرط يـــؤدي إىل احلـــد مـــن فعاليـــة ســـلطات القاضـــي اإلداري و يضـــع عليـــه 

 و ميكــن هلــا كــذلك: "إ.م.إ.األخــرية مــن ق /946هــذا مــا نصــت عليــه املــادة بضــرورة وجــود الضــرر، و 

) 20(إلجــراءات و ملــدة ال تتجــاوز عشــرين مبجــرد إخطارهــا أن تــأمر بتأجيــل إمضــاء العقــد إىل ايــة ا

حبيث خيضع هذا اإلجـراء للسـلطة التقديريـة الكاملـة للقاضـي اإلداري الـذي يسـتطيع أن يـرفض  ،"يوما

  . هذا الوقف لعدم وجود أسباب جدية لدى املدعى

  

  :هاالغرامة التهديدية إلجبار اإلدارة على تنفيذ أوامر في الحكم بالقاضي اإلداري سلطة  -ج

  :Astreint: تعريف الغرامة التهديدية-

القاضـي يسـتطيع بنـاءا علـى  هي إجـراء اهلـدف منـه ضـمان تنفيـذ األحكـام القضـائية، حيـث أنّ 

ر كــان ملزمــا بــدفع غرامــة نــة، فــإذا تــأخّ ة معيّ هــذا اإلجــراء أن يــأمر املــدين بتنفيــذ التزامــه عينيــا خــالل مــدّ 

ة مــن اإلخــالل بــااللتزام، و بالتـايل يرجــع للقضــاء فيمــا فــرتة زمنيـ  عــن كــلّ ر علــى أســاس مبلــغ معـّني تقـدّ 

  .تراكم على املدين من الغرامات الذي جيوز للقاضي أن ميحو هذه الغرامات أو أن خيفضها

ف يـــــرفض احلكـــــم بالغرامـــــة التهديديـــــة علـــــى اإلدارة يف حالـــــة امتناعهـــــا عـــــن تنفيـــــذ .د.كـــــان م

حيـث أنـه إذا كـان للقاضـي احلـق يف ... " :27/01/1933أحكامه، وهذا ما جاء يف قراره املؤرخ يف 

زامــات املتقابلــة لألطــراف وكــذا التعــويض املســتحق، فإنــه ال ميكــن أن يتعــدى ذلــك تبيــان احلقــوق واالل

"....ويتدخل يف تسيري املصاحل العامة، ويوجه حتت التهديد بعقوبات مالية 
1.  

ته التارخييـة والسياسـية، حيـث نشـأ ف هذا املوقف كان نتيجة تـأثره بظـروف نشـأ .د .تبين م إنّ 

هـذا املوقـف جتسـيدا ملبـدأ الفصـل بـني السـلطات  رتبط ا ارتباطا وثيقـا، كمـا يعـدّ يف أحضان اإلدارة وا

ع الفرنسـي هلـذه الوضـعية ومـنح للقاضـي اإلداري سـلطات تفطّـن املشـرّ  .اليت تبناه رجال الثورة الفرنسـية
                                                 

  .228. سعيد سليماين، املرجع السابق، ص -1
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يــق إمكانيــة احلكــم بالغرامــة التهديديــة علــى اإلدارة مــن تســمح بضــمان تنفيــذ أحكامــه الســيما عــن طر 

حالـة  يف... " :16/07/1980ت عليـه املـادة الثانيـة مـن قـانون أجل محلها على التنفيذ وهذا مـا نّصـ

عدم التنفيذ ميكن للقاضي اإلداري أن حيكـم بالغرامـة التهديديـة لضـمان تنفيـذ أحكامـه ولـو مـن تلقـاء 

، بيد أن "ن قد أعطى سلطة فرض الغرامات التهديدية لس الدولة فقطنفسه وبذلك فإن هذا القانو 

الـذي أعطـى القضـاء اإلداري مبختلـف درجاتـه حـق  08/02/1995املـؤرخ يف  125-90القانون رقم 

قــد قــرن ذلــك بإمكانيــة فــرض غرامــة ديديــة ضــمانا لتنفيــذ األحكــام القطعيــة ،توجيــه األوامــر لــإلدارة 

الفـــراغ  القضـــاء ذاتـــه، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه الفقـــه الفرنســـي مـــن أجـــل ســـدّ الصـــادرة عـــن جهـــات هـــذا 

الصــادر يف  )Barre et Honnetحكــم (ف يف أحــد أحكامــه الشــهرية  .د .ر مإذ قــرّ  .التشــريعي

  .1ه إضافة الغرامة التهديدية لألمر يعترب من قبيل املبادئ العامة للقانونأنّ  10/05/1974

احلكـم علـى د يف العديـد مـن أحكامـه عـدم جـواز اجلزائري فقد أّكـسبة للقاضي اإلداري ا بالنّ أمّ 

ديديــــــة وفقــــــا الجتهــــــاد الغرفــــــة اإلداريــــــة باحملكمــــــة العليــــــا ســــــابقا وجملــــــس الدولــــــة اإلدارة بالغرامــــــة الته

حيـث أنـه يف ... ": الذي جـاء فيـه و  2000-04-10بتاريخ  ج.د.م أكد عليه قراروهذا ما .2حاليا

ـــــــة أو البلديـــــــة بغرامـــــــة  واالجتهـــــــاد القضـــــــائي ال ميكـــــــن النطـــــــق ضـــــــدّ شـــــــريع الوضـــــــع احلـــــــايل للتّ  الوالي

"ديديــة
ة والغرفــة اإلداريــة باحملكمــة العليــا يف تربيــر رفضــها للنطــق بالغرامــة حيــث يســتند جملــس الدولــ.3

   :التهديدية على ما يلي

  .اإلدارة رة ضدّ الغرامة التهديدية غري مربّ  -     

  .لصاحله القضائي عوى التعويض يف حالة رفض اإلدارة تنفيذ االلتزامجيب على العارض رفع د -     

 .اإلدارة قانوين وال ميكن التصريح ا ضدّ  نصّ  عدم استناد الغرامة التهديدية إىل أيّ  -     

  .ةديديئي، ال ميكن احلكم بالغرامة التهشريع واالجتهاد القضايف الوضع احلايل للتّ  -     
                                                 

  .880. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -1
. ، ص2006، دار هومـــة، اجلزائـــر، 2، ط-وســـائل املشـــروعية-احلســـني بـــن شـــيخ آث ملويـــا، دروس يف املنازعـــات اإلداريـــة  -2

222.  
  .229. ع السابق، صسعيد سليماين، املرج -3
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  :جوء إىل الغرامة التهديديةموضوعية وقانونية تربر اللّ رات بينما هناك مربّ 

ر شـرعي وهـذا إذا كان هناك امتناع اإلدارة عن تنفيذ التـزام بعمـل أو امتنـاع عـن عمـل دون مـربّ  -     

  .1ر موضوعيمربّ 

ــــ -      ــــه املــــادتني ر القــــانوين نّصــــا املــــربّ أّم مــــن  946واملــــادة القــــدمي م .إ.مــــن ق 341و 340ت علي

 فقات العموميـةجوء للغرامة التهديدية يف جمال الصصراحة على إمكانية اللّ  اجلديد الذي نصّ  إ.م.إ.ق

 .وذلك يف حالة اإلخالل بالتزامات اإلشهار واملنافسة من قبل املصلحة املتعاقدة

 Les mesures définitives: اإلجراءات القطعية 2-
2  

وإبطـال بعـض الشـروط  ،تعلقـة بـإبرام العقـداإلجراءات القطعية سلطة إلغاء القـرارات املتتضمن   

  .لطة على حدانتعرض لكل س ،التعاقدية

صـدار جمموعـة مـن القـرارات حـني اإلدارة تقـوم بإ إنّ  :قة بإبرام العقـدسلطة إلغاء القرارات المتعلّ  -أ

ام إذ ل جـوهر عمليـة اإلبـر امهـا لعقودهـا، وهـذه القـرارات تشـكّ  عن إرادـا املوضـوعية يف معـرض إبر تعّرب 

ع بسلطة إلغـاء هـذه القـرارات إذا كانـت منطويـة علـى يف هذه الدعوى يتمتّ  حني يبتّ  اإلداري القاضي

خمالفــات اللتزامــات العالنيــة واملنافســة، كمــا هــو احلــال غالبــا يف قــرارات اســتبعاد بعــض املتعــاملني دون 

أا أن تـؤدي إىل تفعيـل سـلطة اإللغـاء الـيت منحـت للقاضـي اإلداري مـن شـ وجه حق، ويف احلقيقـة إنّ 

قـة بإلغـاء القـرارات الــيت تسـاهم يف تكـوين إرادة اإلدارة، وذلـك بعـدما كـان أثــر األحكـام القضـائية املتعلّ 

ال ميكـن  يف هـذه الـدعوى القاضـي نّ أل املنفصـلة،اإلداريـة هذا اإللغاء نظريـا حبثـا وفقـا لنظريـة القـرارات 

ى للقـرارات املنفصـلة وال النسبة لقاضي اإللغـاء عنـدما يتصـدّ أن يلغي قرار توقيع العقد كما هو احلال ب

العقد  وقيع من جانب السلطة املختصة فإنّ د صدور قرار التّ ه مبجرّ إلغاء العقد ذاته، وذلك يرجع إىل أنّ 

                                                 
  .270. صاملرجع نفسه، احلسني بن شيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء االستعجال اإلداري، -1

2  - Patrecia GRELIER BESSMANN, Le mémento des marchés publics des 

travaux, op.cit, p .133. 
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قاضي الدعوى املسـتعجلة  ز الوجود القانوين وإن كان معيبا فإنّ بح مربما، ومع خروج العقد إىل حيّ يص

  .دية يستنفذ سلطاتهقبل التعاق

لـيت ميكـن للقاضـي اإلداري أن يبطـل بعـض الشـروط ا: 1روط التعاقديـةسلطة إبطـال بعـض الشـ -ب

إذ  .إبرامــه، إذا كانــت هــذه الشــروط تنطــوي علــى عنصــر تفضــيلي تســري علــى العقــد الــذي ســوف يــتمّ 

ا أن تعطيـــه ســـلطة ع ـــا القاضـــي اإلداري يف اختـــاذ اإلجـــراءات القطعيـــة مـــن شـــأالســـلطات الـــيت يتمتّـــ

 و أهــمّ  ،للبــث يف املوضــوع وهــذا خيتلــف عــن ســلطات القاضــي يف نطــاق الــدعوى املســتعجلة العاديــة

أو إثبـــات       القاضـــي عنـــدما ينظـــر يف طلبـــات األفـــراد بـــإجراء حتقيـــق أو انتـــداب خـــربة  شـــروطها أنّ 

ىل موضــوع الــدعوى الرئيســية ق إجيــب عليــه أن ال يعيــق القــرار اإلداري، كمــا جيــب أن ال يتطــرّ ، 2حالــة

بواســطتها  إجيــاد دعــوى فعالــة يــتمّ اهلــدف منهــا ، 3ســليمة حــىت تفصــل فيــه حمكمــة املوضــوع الــيت تظــلّ 

 هـذا القضـاء لـيس قضـاء اسـتعجايل ا ينتج عنـه أنّ فصل املوضوع يف نزاع حماط حبالة من االستعجال ممّ 

ع يف ســبيل معاجلــة بعــض اء أعــده املشــر بــاملعىن القــانوين للمصــطلح، وإّمنــا هــو أســلوب خــاص مــن القضــ

  .فقات العموميةاملشاكل اليت ميكن أن تطرأ عند تبادل اإلجياب والقبول يف معرض إبرام الص

عــة املمنوحــة للقاضــي اإلداري مبوجــب هــذه الــدعوى ثــار دة واملتنوّ وأمــام هــذه االمتيــازات املتعــدّ 

 القضـاء الكامـل أم قضـاء اإللغـاء؟ اسـتقر نقاش يف فرنسـا حـول تكييـف هـذه الـدعوى، هـل تنتمـي إىل

سـلطات   اإلداري من قبيل دعاوى القضاء الكامـل، ألـا جتمـع بـني يـدي القاضـي هاالرأي على اعتبار 

ذلـك يبقـى متامـا مـن  ، ألن 4يف طلبـات التعـويض لـه أن يبـتّ  يف هذه الدعوى ال حيقّ  هعلما أن ،كاملة

  :»ليل«احملكمة اإلدارية ملدينة اختصاص قضاء القانون العام، حسب تعبري 

                                                 
1
- Patrecia  GRELIER BESSMANN, Le mémento des marchés publics des 

travaux, op.cit, p. 133. 
، اجلزائـــر، 26حســني فرجيــة، االســـتعجال اإلداري يف أحكــام القضــاء اإلداري اجلزائـــري، جملــة املدرســة الوطنيـــة لــإلدارة، العــدد  -2

 .26. ، ص2003
3- Andre DE LAUBADERE, DELVOLVE et MODERNE, Traité des contrats 
administratifs, op. cit, p. 1022 ets. 

  .878. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -4
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(… Le contentieux de l'indemnisation reste entièrement un contentieux de 

droit commun …)
1
  

ســاع يف ســلطات القاضــي اإلداري قــد دفــع بــالبعض إىل طــرح إشــكالية يف احلقيقــة إن هــذا االتّ 

عجلة أن يبــت مبــا مل يطلبــه اخلصــوم، إذا  ل فيمــا إذا كــان مبســتطاع قاضــي الــدعوى املســتتتمثّــ ،جوهريــة

  ل هذا الطلب نتيجة منطقية ملا طلبوه؟كان يشكّ 

القـرارات  بوقـف كـلّ  اإلداري نعم ميكنه ذلك، كأن يطلب مثال وقف إبرام العقـد فيقـوم القاضـي

  .ل نتيجة منطقية لعملية الوقفعتباره يشكّ اصلة بإبرام هذا األخري، باملتّ 

اإلجراءات الـيت أمـر بـأن تلتـزم  موميـةالعفقات إبرام الصـبـ ة املختصـةلسلطا فيما خيص إجبار اأمّ 

ا القاضي يف جمايل العالنية واملنافسـة، إذ ميكـن أن تكـون مقرتنـة باحتمـال فـرض غرامـة ديديـة علـى 

  .جراء األمر لن يكون له أي فعاليةإ فإنّ  اإلدارة، وإالّ 

  :فيها عندة للحكم وكيفية الطّ ة المحدّ المدّ : ثانيا

م ا كانت الطلبات اليت تقدّ ن يوما، وذلك أي و دة للحكم يف هذه الدعوى هي عشر املّدة احملدّ  إنّ 

، مبعــىن انقضــاء هــذه ة ســقوطوليســت مــدّ  Indicatifة دالليــة مــد  ة ليســت إالّ هــذه املــدّ  أنّ  ، إالّ هــافي

 947ت عليـه املـادة مـا نّصـ، وهـذا 2هـايـد القاضـي عـن النظـر في يف الـدعوى ال يكـفّ  ة دون البتّ املدّ 

مــــن تــــاريخ إخطارهــــا عشــــرين يومــــا تســــري  )20(تفصــــل احملكمــــة اإلداريــــة يف أجــــل «: إ.م.إ.قمــــن 

  .»أعاله 946مة هلا طبقا للمادة بالطلبات املقدّ 

ة قصـرية باملقارنـة مـع املسـائل املعقـدة الـيت ميكـن أن هذه املدّ  يرى جانب من الفقه الفرنسي أنّ و 

  .و الصفقات العمومية العقود يثريها إبرام بعض
 

                                                 

1 - T.A, Lille, 15/04/1994, Préfet de la somme/c/syndicat intercommunal 

d’électrification rural de Roisel-Hah, p. 1044     
 . 878. أشار إليه مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -

2  -  Richer L'AURENT, Droit des contrats administratif, op.cit , p. 144. 
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جمموعة من  ب عليهاإذ يرتتّ  ،تنفيذهاهو  موميةالعفقات إبرام الصالغرض األساسي من  إنّ 

و لكن يف بعض األحيان  .للمصلحة املتعاقدة أو للمتعاقد معها سواء بالنسبة ،احلقوق و االلتزامات

ا يؤدي ممّ  مشروعيتها، أو عدم ،ف ركن من أركان الصفقة العموميةا بسبب ختلّ إمّ  التنفيذهذا  ريتعثّ 

أو عدم تنفيذ املصلحة  ،عن فيها بالبطالن من قبل أحد املتعاقدين أمام القاضي اإلداريإىل الطّ 

دي إىل طلب فسخ ا يؤ ممّ  ،أو يف النصوص القانونية ،دة مبوجب العقداملتعاقدة لاللتزامات احملدّ 

الصفقة العمومية بناءا على طلب املتعاقد معها، ليقوم القاضي اإلداري املختص بالفصل يف هذا 

من أجل إقرار هذا البطالن سواء كان نسبيا أو اليت يتمتع ا الذي نتساءل عن السلطات النزاع 

إضافة إىل السلطات اليت  ؟بة عن هذا البطالن بالنسبة للمتعاقدينوكذلك عن اآلثار املرتتّ  مطلقا؟

واحلاالت اليت يعتمد عليها هذا  ع ا القاضي اإلداري من أجل فسخ الصفقات العمومية؟يتمتّ 

 األخري من أجل احلكم بالفسخ؟

 االمتيازاتب عليها جمموعة من السلطات و الصفقة العمومية صحيحة ترتّ  انعقدتا إذا أمّ 

 االلتزاماتعاقدة و املتعاقد معها غري متساوية يف احلقوق و املت املصلحةاليت جتعل مركز  ،اإلدارية

مصلحة املتعاقد مع املصلحة املتعاقدة غري مصونة أو حممية  بأنّ  االعتقاده ال ينبغي نّ أ إالّ  .املتقابلة

يف  هذه األخريةف إذ له أن يلجأ إىل القاضي اإلداري من أجل محاية حقوقه من تعسّ  قانونا،

املبحثني ض له يف عرّ و هذا ما سنحاول التّ .تقريرها على أسس وضوابط قانونيةو سلطاا  استعمال

وفسخها  تقرير بطالن الصفقة العموميةف على سلطات القاضي اإلداري يف عرّ من خالل التّ  التاليني
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 1ضيو سلطته يف التعو  ،التوازن املايل للعقد من جهة  مث سلطته يف إعادة ا،مو اآلثار املرتتبة عليه

 .من جهة أخرى 3أو بدون خطأ 2سواء على أساس اخلطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

                                                 
،اخللدونية 2نظام التعويض يف املسؤولية اإلدارية،ط:الكتاب الثالث:احلسني بن شيخ آث ملويا، دروس يف املسؤولية اإلدارية -1

  .07.، ص2007، للنشر و التوزيع، اجلزائر
، دار اخللدونيــة 1طاملســؤولية علــى أســاس اخلطــأ، : الكتــاب األول: احلســني بــن شــيخ آث ملويــا، دروس يف املســؤولية اإلداريــة -2

 .07.،ص2007للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

دار اخللدونيــة للنشــر  ،1طاملســؤولية بــدون خطــأ، : الكتــاب الثــاين: احلســني بــن شــيخ آث ملويــا، دروس يف املســؤولية اإلداريــة -3

 .07.،ص2007والتوزيع، اجلزائر، 
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  :و فسخها الحكم ببطالن الصفقات العمومية سلطة القاضي اإلداري في :األولالمبحث 

من أجل حتقيق احلاجيات من تربم  واليت ،هي عقود اخلدمة العامة موميةالعفقات الص إنّ 

وفقا  هاعلى اإلدارة أن تربمتحقيق هذه الغاية كان لزاما لو . 1خالل األشغال العامة وتقدمي اخلدمات

العقود  إذ تعترب من أهم .جوهرية جيب مراعاا اللمبادئ والقوانني اليت تفرض إجراءات وشروط

وهي ال ختتلف عن عقود القانون اخلاص من حيث ضرورة توافر أركان العقد واملتمثلة أساسا  ،اإلدارية

، وإىل جانب  انعقادهصحة وسالمة الق شروط إىل حتمية حتقّ السبب، إضافة يف ركن الرضا، احملل و 

 .ععليها املشرّ  وط املوضوعية واإلجرائية اليت نصّ اإلدارة ختضع يف عقودها إىل تلك الشر  هذا فإنّ  كلّ 

مطالبة القاضي اإلدارة  معيب يؤثر على سالمته جاز للمتعاقد ركان أو ورد عهذه األأحد  ختلف فإذا

كما ميكن للمتعاقد مع املصلحة املتعاقدة أثناء مرحلة التنفيذ طلب فسخ  .2احلكم ببطالنهداري اإل

أو  ،يف تنفيذ االلتزامات اإلخاللأو على أساس  ،ة القاهرةا على أساس القوّ إمّ  ،الرابطة التعاقدية

سلطات القاضي اإلداري  ، وهلذا نتساءل عنعديلقة بسلطة اإلدارة يف التّ جتاوز احلدود القانونية املتعلّ 

سلطات القاضي اإلداري يف ب قذلك نطرح إشكالية جوهرية تتعلّ قبل و  يف احلكم بالفسخ القضائي

دة كما هو تقديرية أم مقيّ  ميلك سلطةوهل  ،حيث توافرها على األركان تفحص الصفقة العمومية من

ويف حالة إبطاهلا كيف يكون هذا  اء يف نظرية القرارات املنفصلة؟سبة لسلطة قاضي اإللغاحلال بالنّ 

  ؟و ما هي مراتبه البطالن

ل لسلطة القاضي اإلداري يف تقرير ض يف املطلب األوّ لإلجابة على هذه اإلشكاليات نتعرّ 

ح ا املطلب الثاين نوضّ أمّ  .بة على إبطال هذه الرابطة التعاقديةواآلثار املرتتّ  ،بطالن الصفقات العمومية

    .يف احلكم بفسخ الصفقات العموميةسلطة القاضي اإلداري 
 

                                                 
1 -  Jean François BRISSON, Les fondements juridique de droit des marchés 

publics, Impremerie Nationnal, PARIS, 2004 , p. 7. 
  .221. سعيد سليماين، املرجع السابق، ص -2
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  سلطة القاضي اإلداري في الحكم ببطالن الصفقات العمومية :األولالمطلب 

القرارات  بكلّ قة املتعلّ و ،السابقة على إبرام الصفقات العموميةضنا للرقابة القضائية بعد أن تعرّ 

ق يف هذا املطلب لسلطات القاضي نتطرّ  .وقيع و البدء يف التنفيذبعة قبل مرحلة التّ اإلجراءات املتّ و 

روط والشّ  ،املنازعات اليت حتدث أثناء مرحلة التنفيذ لعدم توافر األركان األساسية اإلداري يف حلّ 

يؤدي إىل إمكانية إبطاهلا من قبل أصحاب املصلحة يف ا ممّ  ،قة بالصفقات العموميةاملتعلّ كلية الشّ 

  .ذلك

  :ات العموميةالعيوب المتعلقة بالصفق: الفرع األول

جيب  ،وتنتج مجيع آثارها القانونية ،سليمة من الناحية القانونية موميةالعفقات حىت تكون الص
ما مع العيوب اليت ميكن  ها بصفة عامة، وهي تتشابه إىل حدّ مبنأى عن العيوب اليت تفسد أن تكون

عيوب : ب إىل نوعنيتقسيم هذه العيو وعلى هذا األساس ّمت  .لعقد املدينا أن تؤدي إىل إبطال
  :1خارجية وعيوب داخلية

  :العيوب الخارجية :أوال

 واعتبار، االختصاصقواعد  احرتامق مبدى موضوعي يتعلّ  اعتبارتقوم العيوب اخلارجية على 

وسالمة إرادم من العيوب اليت قد  ،طرافق أوال ألهلية األنتطرّ  يهوعل .ق بسالمة الرضاذايت يتعلّ 

  .كل واإلجراءاتاملصلحة املتعاقدة لقواعد الشّ  احرتامملدى ق نتطرّ  مث بعد ذلك .تشوا
  
  :ة من العيوبرادوسالمة اإل العمومية صفقةأهلية أطراف ال -1

، وهذا بوجود شخصني أحدمها الشخص املعنويالعقد اإلداري  ينعقد :صفقةأهلية أطراف ال -أ

والواردة  ذات الطابع اإلدارياملؤسسة العمومية كون الدولة أو الوالية أو البلدية أو  ميكن أن ياألخري

                                                 
، 1994ط، دار الكتـب احلديثـة، القــاهرة، .ب اقــد اإلداري بـني النظريـة والتطبيــق،صـربي أبــو الليـل، أسـاليب التع عبـد الفتـاح -1

 .428. ص
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  ضاء اإلداري الفرنسيسبة للقالنّ ا بأمّ  .وهذا طبقا للمعيار العضوي ،1امل.قالمن  49يف نص املادة 

مع املنتفعني خبدماا  -صناعية كانت أو جتارية – االقتصاديةالعقود اليت تربمها املرافق  نّ كان يعترب أ

دائما من عقود القانون  غري مألوفة، بل تعدّ  استثنائيةشروطا  تنحىت لو تضمّ  عقود إدارية ال تعترب

  بأنّ  17/02/1962دته حمكمة التنازع الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ نفس املبدأ أكّ  و. اخلاص

 .دنيةما ويف مجيع األحوال عقودا مالعقود اليت تربمها املرافق العامة الصناعية والتجارية تعترب دائ كلّ 

د على ذات املبدأ مسايرا بذلك فقد كان للمجلس األعلى فرصة ليؤكّ ضاء اإلداري اجلزائري ا القأمّ 

الديوان  ه من الثابت أنّ حيث أنّ «: 14/02/1969نظريه املصري، وذلك يف قراره الصادر بتاريخ 

ألحكام املادة  ه تطبيقاالوطين لإلصالح الزراعي هي مؤسسة عامة ذات صبغة صناعية وجتارية، وأنّ 

ظر بصورة صحيحة يف ق للمجلس القضائي الفاصل يف املواد اإلدارية أن ينال حيّ  م.إ.قالسابعة من 

   .2»هذه املؤسسة دعوى موجهة ضدّ 

عليه الطابع اإلداري  ليضفي صفقةوجود شخص معنوي عام كطرف يف ال اشرتاط غري أنّ 

ه يأخذ حكم العقد أنّ  إالّ ، خاص طبيعيةليست قاعدة مطلقة، إذ ميكن أن يكون العقد بني أش

  : إلداري، وذلك يف احلاالت التاليةا

ف أحدهم عقدا إداريا إذا تصرّ  انون اخلاصيعترب العقد املربم بني شخصني من أشخاص الق -

ده قرار بناءا على تفويض من جانب هذا األخري، وهذا ما أكّ  عاموحلساب شخص معنوي  باسم

  .Semvat قضية شركة النقل التولوزية ضدّ يف ، 1983ة لسنة حمكمة التنازع الفرنسي

يعترب العقد املربم بني شخصني من القانون اخلاص عقدا إداريا ليس بالنظر إىل أطراف العقد  -

 .3الدولة كاألشغال العمومية النظر إىل موضوعه، وذلك إذا تعّلق بأشغال هي بطبيعتها ختصّ ببل 

                                                 
 .221. سعيد سليماين، املرجع السابق، ص -1
  .216. سعيد سليماين، املرجع السابق، صأشار إليه  14/02/1969قرار الس األعلى الصادر يف  -2

3  - Marceau LONG, G.A.J.A, 2
ème

 édi, DALLOZ ,PARIS, 1999, p. 602. 
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السالفة  موميةالعفقات الصانون من ق 2 ملنصوص عليها يف املادةصفة املصلحة املتعاقدة ا نّ إ

  : ة نذكرها فيما يلية مسائل مهمّ ثري عدّ الذكر ت

  : هي الشخص العام املتعاقد ويأخذ ثالثة أشكال و اختصاصعدم -

كأن تقوم إحدى املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري يف   :اإلقليمي االختصاصعدم  -     

مؤسسة عمومية أخرى تابعة هلذه  اختصاصتدخل يف نطاق  عموميةة فقخطأ إبرام ص" أ"بلدية 

  .البلدية

ها وإنشاء بعد قرار حلّ صفقة عمومية كأن تربم مؤسسة عمومية   :الزمين االختصاصعدم  -

  .مؤسسة عمومية أخرى عوضها

لحة مصسبة للهداف بالنّ الذي يرتبط أساسا بقاعدة ختصيص األ :النوعي االختصاصم عد -

  .داخل النطاق القانوين إالّ  اختصاصاااملتعاقدة، إذ ال ميكن مباشرة 

املصلحة ل املوظف العمومي الذي ميثّ  اختصاصمدى  واملشكل اآلخر الذي تثريه ها أمّ 

  .فقات العموميةيف إبرام الصاملتعاقدة 

لشخص نسبة لبالهلية األأساسا بفكرة ق وتتعلّ  ،ذي يتعاقد مع اإلدارةصفة الشخص ال إنّ 

ثيل الشخص الذي قام ة متق مبدى صحّ تعلّ تالصفة  ا إذا كان املتعاقد شخصا معنويا، فإنّ ، أمّ الطبيعي

القاضي املدين هو  فإنّ  ومن مثّ  .للشخص املعنوي الذي ينوب عنه فقة العموميةالص بالتوقيع على

دفع الفا على إلداري متوقّ ة العقد االنظر يف هذه املسائل، فإذا كان الفصل يف صحّ ب الذي خيتصّ 

وحييلها على  ،يوقف الدعوى املختصالقاضي  فإنّ  ،ق بأهلية الشخص اخلاصلية تتعلّ ي ملسألة أوّ دّ اجل

  .دا للقاضي اإلداريمقيّ  احلكم القاضي العادي ليفصل فيها، ويعترب هذا

  :الرضا ركنق بالعمومية لعيب يتعلّ  اتبطالن الصفق -ب
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إذ  ،1هما املتطابقتنييعبري عن إرادتالتّ ن الطرفاد أن يتبادل م مبجرّ تتّ فقات العمومية الص إنّ 

قبول من طرف املصلحة املتعاقدة  هد، فإذا وافقملقدم من طرف املتعهّ ل اإلجياب يف العرض ايتمثّ 

ال  حيث .2تعاقدفال يعترب سوى دعوة للفقات العمومية ا اإلعالن عن الصأمّ  .الصفقة انعقدت

خاليا  أن يكون الرتاضي صحيحا، جيب لكنتوافر اإلجياب والقبول، ات العمومية فقيكفي لقيام الص

ا من تلك العيوب ابت إرادة املتعاقد أيّ الغلط والتدليس واإلكراه، فإذا ش لة يفاملتمثّ  رادةمن عيوب اإل

  :يلي فيما ذه العيوبض هلنتعرّ سو  .اجاز له طلب إبطاهل

  :الغلط -1

  :الغلطتعريف  - أ

ا واقعة إمّ  حيث يكون هذا األخريم غري الواقع، قوم بالنفس حتمل على توهّ الغلط هو حالة ت

يشرتط يف . تهاهم اإلنسان صحّ تها، أو واقعة غري صحيحة يتوّ هم اإلنسان عدم صحّ صحيحة يتوّ 

: دين اجلزائريامل من القانون 82وفقا لنص املادة أن يكون جوهريا تلك النتيجة الغلط إلحداث 

ا من اجلسامة حبيث ميتنع معه للمتعاقد عن إبرام العقد لو مل يقع يف يا إذا بلغ حدّ جوهر يكون الغلط "

على إرادة  اقوي ه، إذ جيب أن يكون هذا الغلط جوهريا، ويكون كذلك إذا ما كان تأثري "هذا الغلط

  . مع اإلدارةاملتعاقد 

  : حاالت الغلط - ب

  : يكون الغلط جوهريا يف حالتني مها
   .3الشيء ةإذا وقع يف صف -
وقع يف ذات املتعاقد أو صفة من صفاته وكانت هذه الصفة السبب الرئيسي يف  إذا -

 .قدالتعا

                                                 
 .80. األسس العامة للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص عبد العزيز عبد املنعم خليفة، -1
 .140. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -2
  .83 .ص رارات اإلدارية، املرجع السابق،عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية يف جمال العقود اإلدارية والق -3
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  :شروط الغلط - ج
صل بعلم جوهريا وأن يتّ ، أن يكون الصفقة العمومية إبطال يشرتط يف الغلط حىت يؤدي إىل

  ."اإلدارة"املتعاقد اآلخر 
  :أن يكون الغلط جوهريا -

حبيث ميتنع معه املتعاقد عن إبرام الصفقة لو مل  ،ا من اجلسامةيا إذا بلغ حدّ يكون الغلط جوهر 

    :حاالت الغلط اجلوهري فيما يلياملصرية  احملكمة اإلدارية العليا دتحدّ  إذ .يقع يف هذا الغلط

ها  أو جيب اعتبار  ،نويعترب الغلط جوهريا إذا وقع يف صفة الشيء تكون جوهرية يف نظر املتعاقدي"... 

العقد من ظروف أو ملا ينبغي توافره يف التعاقد من حسن نية، فإذا مل يكن مثة غلط  كذلك ملا يالبس

وكانت ذاتية هذا الشيء معروفة  ،املتعاقد يف الشيء اعتبار لّ حم كانتوهرية اليت  يف الصفقة اجل

نة من بيّ  ي علىإرادة الطرفني على قبوله، وهق وتوافقت للمتعاقدين عند التعاقد على وجه حمقّ 

  ".جيوز إبطال العقد للغلط حقيقته، فإنه ال

 يتمّ  امادي اطأ يف الكتابة أو احلساب، ال يعدو أن يكون غلطاخل و ما جتدر اإلشارة إليه أنّ 

   .1موميةالع ة الصفقاتعلى صحّ  هتصحيحه دون تأثري 

   :علم املتعاقد اآلخر بالغلط اتصال -

 ، فإنه يتعّني فقات العموميةمىت يؤدي الغلط إىل إبطال الص هامل أنّ . من الق 82ملادة اتشرتط 

أو كان من السهل عليه أن أو كان على علم به،  ،أن يكون املتعاقد اآلخر قد وقع يف ذات الغلط

  .محاية الطرف اآلخر حسن النية ع بهاملشرّ  هذا الشرط قصد يف أنّ  وال شكّ  ،نهيتبيّ 

عبء إثبات الوقوع يف الغلط يقع على عاتق الطرف  ، فإنّ وتطبيقا للقواعد العامة يف اإلثبات

 اتصلهذا الغلط  يه دفعه للتعاقد، وأنّ وقع ف اجوهري اة غلطإثبات أّن مثّ  جيب عليهو  ،الذي يدعيه

                                                 
 .312 .رجع السابق، صعبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، امل -1
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هذه الوقائع مادية فيجوز إثباا بكافة  ، أو كان يسهل عليه العلم به، ونظرا ألنّ بعلم الطرف اآلخر

  .1طرق اإلثبات

  :دليستّ ال -2

  :دليستعريف التّ  - أ

ه فيـــه الطـــرف اآلخـــر تبطـــل إذا مـــا شـــاب إرادة أحـــد طرفيهـــا غلـــط أوقعـــ فقات العموميـــةالصـــ إنّ 

س اإلدارة علـــى املتعاقـــد معهـــا حلملـــه علـــى ه مـــن غـــري املعقـــول أن تـــدلّ أنّـــ ، إالّ احتياليـــةمســـتعمال طرقـــا 

 ،2تعاقــد معــهللــدفعها لدليس عليهــا ّتــاملتعاقــد مــع اإلدارة هــو الــذي يقــوم بال التعاقــد، حيــث يفــرتض أنّ 

جيــب أن إلبطــال ل كســبب  دليسالّتــ ألنّ  .3هــا وواجبهــا إبطاهلــاالتــايل مــن حقّ ويلحــق أضــرارا بــاإلدارة وب

أحد طريف الصـفقة إذا زاء على هذا اجلجزاء، وال جيوز توقيع  ليكون مبثابة يكون صادرا من أحد طرفيه

 أن يكـــونوبالتـــايل يشـــرتط فيـــه  .دليسخص أجنـــيب بالّتـــكمـــا يف حالـــة قيـــام شـــ  مل يكـــن ســـببا يف ذلـــك

   .يكون هذا الطرف على علم به أو من املفروض أن يعلم به ، أوطرفنيالأحد مستعمل هذه احليل 

  :دليسعناصر التّ  -ب    

  : عنصرين أساسني ومهامن  التدليس  نيتكوّ 

تعاقـدين أو نائبيهمـا تبلـغ مـن طـرف أحـد امل احتياليـةطـرق  اسـتعمالل يف يتمثّـ: املـادي رالعنص -

  .العمومية الصفقة الطرف اآلخر إلبرامب تدفعدرجة من اجلسامة 

يف دفـع الطـرف اآلخـر  االحتياليـةتوافر القصد لدى مسـتخدم الطـرق ق بيتحقّ : العنصر املعنوي -

 .4ظليل لدى املدلسة التّ للتعاقد معه، أي توافر نيّ 

                                                 
 .314. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
 .142. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -2
 .331. ص ،2001، لبنان، 2اخلاصة والعامة، ط  نعيم مغبغب، عقود البناء واألشغال -3
 .391. سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص -4



        الفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذ

 

 75

يسـتوجب إبطـال  وبالتـايل ،وهو وحده الذي يعيب الرضـا incitatifدليس الدافع التّ : دليس نوعانالتّ 

  .ا هو سبب للتعويضببا لإلبطال وإمنّ س ال يعدّ  incidentعارض ا ال، أمّ موميةالع فقاتالص

 :اإلكراه -3

  :تعريف اإلكراه -أ

يفســد الرضــا علــى أســاس الرهبــة إذ الشــخص فينــدفع للتعاقــد،  ثر بــه إرادةتتــأالــذي ضــغط الهــو 

 فقاتتوجــدها الوســائل املاديــة الــيت تســتعمل يف اإلكــراه، ويكــون هــذا األخــري مــبطال للصــالنفســية الــيت 

بعثها املتعاقد اآلخر يف نفسه دون وجـه حـق،  ،نةحتت سلطان رهبة بيّ  إذا ما تعاقد الشخص موميةالع

أن خطـــرا ) عيهاالطـــرف الـــذي يـــدّ (ر للمكـــره وّ تصـــظـــروف ســـة قانونـــا إذا كانـــت الالرهبـــة مؤسّ  وتكـــون

أن اإلكــراه حبيــث يشــرتط يف ، 1عائلتــه يف الــنفس أو اجلســم أو الشــرف أو املــال أو يما يهــدده هــوجســ

 ةفقلـيس للمتعاقـد املكـره املطالبـة بإبطـال الصـاملتعاقدين، فإذا صدر من غريمها، يكون صادرا من أحد 

  .ذا اإلكراهاملتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان من املفروض أن يعلم  ، ما مل يثبت أنّ العمومية

  :عناصر اإلكراه -ب     

  :يقوم اإلكراه على عنصران يتمثالن فيما يلي 

والـــيت مـــن شـــأا ديـــد الطـــرف  ،ل يف الوســـائل املســـتخدمة يف اإلكـــراهيتمثّـــ: ادياملـــ العنصـــر -

  .املكره

يف نفـس  روالـيت تـؤثّ  ،دة عـن الوسـائل املاديـة املسـتخدمةهبـة املتولّـل يف الرّ ويتمثّـ: عنـويامل العنصر -

حتــت تــأثري  فقات العموميــةيقــع عــبء إثبــات إبــرام الصــ و .2املتعاقــد املكــره دافعــة إيــاه إىل التعاقــد

  .عيهكراه على عاتق من يدّ اإل 

                                                 
املرجــع الســابق،  ،إبــرام العقــود اإلداريــة: العقــود اإلداريــة وقــوانني املزايــدات واملناقصــات، الكتــاب األولحممــد مــاهر أبــو العينــني،  -1

  .906 .ص
 .143 .ص عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، -2
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  : نـالغب -4

 أحد املتعاقدين ال تتعادل مع ما حصل التزاماتإذا كانت  فقات العموميةق الغنب يف الصحقّ يت

الطـرف  السـتغالل الطرف املغبون قد أبرم الصـفقة نتيجـة  أنّ يتبّني حيث  ،ماليةمن فائدة  أحدمها عليه

بنـاءا علـى طلـب املتعاقـد املغبـون إبطـال  اإلداري جيـوز للقاضـي و .1جـامح أو هـوى بـّني  اآلخر لطـيش

هـي نـوع مـن أنـواع العقـود اإلداريـة  فقات العموميـةالص ألنّ  ،مل يكن هذا الغنب عاديا نظريا ما الصفقة

ذلـك  السـبب يف ا متفاوتـة يرجـعإّمنـمتسـاوية، غـري  اللتزامـاتنة املتضـمّ و عان اإلذمن عقود  عتربو اليت ت

  .طريف الصفقة العمومية كالل القانوين ركزاملإىل 

  :في الصفقات العمومية قواعد الشكل و اإلجراءاتمخالفة  -2

ــــ ــــائج بالغــــة األمهيــــة علــــى الشــــكل ضــــاء اإلداري الفرنســــيب القيرّت الكتــــايب  يف هــــذا الصــــدد نت

  :ل فيما يليتتمثّ  فقات العموميةللص

  .العقد املكتوب يعترب ثابت التاريخ أنّ  -

 .عن بالتزويرعن طريق الطّ  إالّ  فقات العموميةالصال ميكن إنكار ما تشتمل عليه  -

جيب على املصلحة املتعاقدة أن تتبع بعض الشكليات اجلوهرية واليت  األساس وعلى هذا  

  : بطالنا مطلقا وهي العمومية طالن الصفقةيرتتب على خمالفتها ب

  

  

  :صفقةمبدأ الشكل الكتابي لل - أ      

  :الع .الص .املتضمن ق 236- 10من املرسوم الرئاسي  4ت عليه املادة وهذا ما نصّ 
روط املنصوص عليها شريع املعمول به، تربم وفق الشّ عقود مكتوبة يف مفهوم التّ  فقات العموميةالص«

وم قصد إجناز األشغال أو اقتناء املواد واخلدمات والدراسات حلساب املصلحة يف هذا املرس
                                                 

 .318. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
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من  51املادة  مجيع البيانات املذكورة يف نصّ  تتضمن وثيقة الصفقة العمومية إذ جيب أن،»املتعاقدة

  .الع .الص .ق

  :دفتر الشروط - ب     

 ،روطر دفرت الشّ أن حترّ مية فقات العمو جيب على املصلحة املتعاقدة عند شروعها يف إبرام الص

 وحقوق وواجبات كلّ  ،ة إجنازهاومدّ  ،وموضوعها ،وشروطها ،فات الصفقةح مواصد ويوضّ الذي حيدّ 

وجيب اإلشارة يف هذا الصدد إىل وجود دفاتر الشروط  .واملتعاقد معها املصلحة املتعاقدةمن 

أيضا  وتسمىّ . 1بإعدادهاتقوم الدولة  اليت  Des cahiers des charges typesالنموذجية 

. اق      ن ـاملتضم 236- 10اسي ـوم الرئـمن املرس 10ت عليه املادة وهذا ما نصّ  ،بدفرت العبء

، فقات العموميةروط اليت تربم وتنفذ وفقها الصدوريا الشّ  احملينةح دفاتر الشروط توضّ : "الع .الص

  : وهي تشتمل على ما يلي

املطبقة على صفقات األشغال واللوازم والدراسات واخلدمات املوافق  دفاتر البنود اإلدارية العامة -

  .مرسوم تنفيذيعليها مبوجب 

قة بنوع واحد الصفقات املتعلّ  د الرتتيبات التقنية املطبقة على كلّ التعليمات املشرتكة اليت حتدّ  دفاتر -

 .وزير املعينوازم والدراسات أو اخلدمات املوافق عليها بقرار من المن األشغال واللّ 

 .د الشروط اخلاصة بكل صفقةدفاتر التعليمات اخلاصة اليت حتدّ  -

ا فيما أمّ  .زامات القانونية كانت الصفقة باطلةلتفإذا مل حترتم املصلحة املتعاقدة هذه الشروط واال

طال ا يؤدي إىل إب دإجراءات قانونية، وعدم التقيّ  تباعفإا ملزمة بإ ،بقواعد اإلجراءات قيتعلّ 

هو : من هذه اإلجراءات اجلوهرية ءل إجراوأوّ  .ره القاضي اإلداريحسب ما يقدّ  فقات العموميةالص

                                                 
 .449. عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص -1
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، وذلك من 1فقات العموميةاإلعالن عن الصفقة وكذا اإلعالن عن املنح املؤقت واملنح النهائي للص

  :2يوه موميةالعصفقات إبرام ال عملية أجل ضمان احرتام املبادئ األساسية اليت حتكم

  .مبدأ احملافظة على املالية العمومية -

  . األكثر كفاءة تعاقدينمبدأ اختيار امل -

ع قد أصدر املشرّ ل العمومية وقطاع املياه والري، ولتجسيد هذه القاعدة يف جمال البناء واألشغا

الذي يوجب على مجيع املقاوالت  28/11/1993خ يف املؤرّ  289- 93اجلزائري املرسوم التنفيذي رقم 

ي امتالك شهادة يف ميدان البناء واألشغال العمومية والرّ  موميةالعفقات ليت تعمل يف إطار إجناز الصا

 Certificat de qualification et de qualificationصنيف املهنينيص والتّ التخصّ 

professionnelles.  

  احرتامهــا وإالّ ف وضــمان عّســجيــب علــى اإلدارة عــدم التّ  فقات العموميــةيــة هــذه الصــونظــرا ألمهّ 

دة مبوجــب النصــوص القانونيــة ســلطات مقيّـمـن قبــل القاضــي اإلداري الـذي لــه  كانـت عرضــة للــبطالن

  .3والتنظيمية املعمول ا

  

  

  :العيوب الداخلية :الفرع الثاني

د تسـتمّ ف القـانوين، صـرّ التّ  جبـوهر قتلـك الـيت تتعلّـ فقات العموميـةصيقصد بالعيوب الداخلية لل

  :يلي مافي ما سنتعرض له ، وهذاالتزامهسبب مشروع و ل موضوعه د الذي يشكّ العق حملّ  من

  :الصفقة العموميةقة بمحل العيوب المتعلّ  :أوال

                                                 
 .140. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -1
 .و ما بعدها 288. ، ص2007 اجلزائر، ،2 ط ناصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، -2
 .289. ناصر لباد، املرجع السابق، ص -3
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هـو الشـيء الـذي يلتـزم  االلتـزامحمـل  ألنّ ، ن حتقيقهـاالطرفـا العمليـة القانونيـة الـيت قصـد احملل هـو

أن احملــل ويشــرتط يف  .عــن عمــل االمتنــاع وأ ،القيــام بعمــل ،عيــين ا نقــل حــقّ لقيــام بــه، وهــو إّمــاملــدين ل

ه إذا كانـــت غـــري أنّـــ .طـــالن الصـــفقةب عليـــه با إذا كـــان مســـتحيال ترتّـــأّمـــ ، 1يكـــون موجـــودا و ممكنـــا

اء العمـل مسـؤوال عـن عـدم تنفيـذه وإمنا يكون امللتزم بأد ،الصفقة ال تكون باطلة نسبية فإنّ  االستحالة

كمـا جيـب أن يكـون  .2أو الحقـة هلـا ،سـابقة علـى إبـرام الصـفقة االستحالةء كانت هذه ، سوااللتزامه

أي جيـب أن  ،ق بقابلية احملل للتعامل فيها فيما يتعلّ أمّ  .3أو مبقداره ،أو بنوعه ،الصفقة معينا بذاته حملّ 

املصــلحة املتعاقــدة ملزمــة  نّ ألع التعاقــد بشــأا صــراحة، مينــع املشــرّ  جمــاالت هنــاك فــإنّ  يكــون مشــروعا

ال جيـوز أن تكـون الـيت بعض املسـائل إضافة ل .خمالفة هلذا احلظر تؤدي إىل البطالن ع، وكلّ ة املشرّ بإراد

  .اإلداريةهذا يتناىف مع طبيعة املراكز  واألفراد ألنّ  بني اإلدارة للتعاقد حمالّ 

  :العمومية قة بسبب الصفقةالعيوب المتعلّ  :ثانيا

السبب  إذ يعترب، برام الصفقات العموميةإىل إ اقدةيدفع باملصلحة املتعسبب هو الدافع الذي ال

للنظــام  اخمالفـ غـريو مشـروعا  ،موجـودا ايكـون سـببه أن يشــرتط حيـث .قـوم بدونـهال ت امـن أركاـركنـا 

هـذه الصـفقة باطلـة بطالنـا  كانـت أحد شروط مشـروعيته أوسبب الف ، فإذا ختلّ العامة العام واآلداب

هـذه  ص وقـائععقـد شـركة الرسـائل البحريـة، وتـتخلّ ف ببطالن .د.مو كمثال على ذلك قضى . مطلقا

لــزم شــركات بشــأن تــأمني أخطــار احلــرب والــذي أ 1939ســنة  إصــداره القضــية أنــه مبقتضــى مرســوم متّ 

الـذين سـبق هلـم إبـرام  باسـتثناءطن على األقـل  500ن ذي احلمولة التأمني بتغطية أخطار احلرب للسف

الصـينية،  للهنـد مـع احلـاكم العـام 1939ركة قـد أبرمـت عقـد يف فربايـر وكانـت هـذه الشـعقود التـأمني، 

ن العقـد أي ومل يتضـمّ  ،قة بأخطار احلـربمني واملتعلّ وطه اآلثار املرتتبة على عقد التأنت بعض شر تضمّ 

                                                 
 .123. ، ص1988، مكتبة دار الثقافة، مصر، 2حممود خلف اجلبوري، العقود اإلدارية، ط  -1
 .143. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -2
 .322. عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص -3
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الشــركة  التــزام أنّ  ف.د.م اعتــربوقــد  .هــذا التــأمني مــن جانــب الشــركةأعبــاء تلتــزم ــا الدولــة يف مقابــل 

  .1ة إبرام العقد قائم على غري سبب مستوجب للبطالنظمنذ حل

القاضــي  وعلــى ذلــك فــإنّ  .اال بطالــ ار فســخهيــربّ  ابعــد إبرامهــالصــفقة غيــاب ســبب  كمــا أنّ 

 انعــدامت إىل إذا طــرأت ظــروف بعــد ذلــك أدّ اإلداري يبحــث يف وجــود الســبب وقــت إبــرام الصــفقة، فــ

ف  برفض طلب أحد .د.ويف هذا اخلصوص قضى م .ذلك ليس من شأنه إبطال الصفقة السبب فإنّ 

 ،األراضي الفرنسـية مـن احملتـل األملـاين تطوع لتحرير كان قد أبرم عقد  "Michaux" يدعىاملتطوعني 

إحلاقـــه بالوحـــدة غـــري  علـــى أنّ ف .د.وذلـــك تأسيســـا حســـب رأي مه أحلـــق بوحـــدة غـــري مقاتلـــة أنّـــ إالّ 

سـببه الصـحيح ى إبرامه ليسـت مـن شـأا أن تفقـد ة علبعد إبرام العقد جاءت لضرورات الحقاملقاتلة 

  . 2ر احلكم ببطالنهحلظة إبرامه و ال تربّ  الذي قام عليه

فقات الســبب إذا كــان غــري مشــروع يــؤدي إىل بطــالن الصــ فــإنّ  ،وإضــافة إىل األحكــام الســابقة

أو اآلداب  ،عــامأو النظــام ال ،حيــث يقصــد بعــدم املشــروعية خمالفــة الســبب ألحكــام القــانون .العموميــة

ص والـــيت تـــتخلّ  ،"Roussy"يف هـــذا اـــال قضـــية  ضـــاء اإلداري الفرنســـيومـــن تطبيقـــات الق .العامـــة

مـن املنافسـني  اسـتبعادعمـدة إحـدى البلـديات ومقـاول ـدف ي بـني سـرّ  اتفاقعقد  يف أنه متّ وقائعها 

 العتبــارهكافيــا   "Roussy"قــة بإنشــاء قنــاة مائيــة، وقــد كــان عــرض الســيد اقصــة املتعلّ الــدخول يف املن

ومل يقـم املقـاول بتنفيـذها، وبعـد النهـائي أعمـاال ومهيـة  االسـتالمكمـا تضـمن   تعطـاءاالصاحب أفضل 

إعـادة املبلـغ  "Roussy"العمـدة اجلديـد هـذه املنـاورة وطلـب مـن السـيد  اكتشفوالية العمدة  انتهاء

خــري متســك بالعقــد املــربم مــع ســلفه، ألهــذا ا الــذي دفــع لــه دون وجــه حــق لقــاء أعمــال ومهيــة، غــري أنّ 

س احلكــم مل يؤســ أنّ  إالّ  ،هــذا العقــد إلبطــالدليس والتّــ باالحتيــالض احلكومــة قــد دفــع غــم أّن مفــوّ ور 

الــبطالن علــى فكــرة الباعــث الــذي هــدف إليــه  تأســيسعلــى  اقتصــرا وإّمنــ ،علــى أحــد هــذين األساســني

                                                 
 .145 .السابق، صعبد احلفيظ مانع، املرجع  -1
 .400. سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص -2
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الصـفقة  فـإنّ  لـو أجريـت مناقصـة سـليمة، ومـن مثّ  وهو دفع مبـالغ ماليـة أعلـى مـن املسـتحق ،يناملتعاقد

مـن  هبتـا وإلغـاء مـا رتّ زواهلـ موميـةالع فقاتب على بطالن الصـيرتتّ حيث  .1باطلة لعدم مشروعية سببها

ده البطالن من آثار ماليـة، فقـد وإضافة إىل ما يولّ  .آثار، أي إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل التعاقد

تعويض مـن الطـرف اآلخـر تأسيسـا علـى املسـؤولية التقصـريية  اقتضاءا يف حقّ  صفقةينشأ ألحد طريف ال

   .2أو اإلثراء بال سبب
  

  :العمومية والصحة في الصفقات االنعقادب على مخالفة شروط المترتّ  الجزاء: لثالثا الفرع

قــود لكافــة الع هــو الــبطالن، ويكــون هــذا اجلــزاء االنعقــادخمالفــة شــروط ب علــى املرتتّــ اجلــزاء إنّ 

 االنعــدامثـالث مراتـب مـن الـبطالن، وهـي  انون اخلـاصيعـرف القـنـت مدنيـة أو إداريـة، حيـث سـواء كا

وقــع خــالف حــول مراتــب هــذا الــبطالن، انون العــام ه يف القــ، غــري أنّــالنســيبوالــبطالن املطلــق والــبطالن 

 بطالن؟بة على هذا ال؟ وما هي اآلثار املرتتّ ةاإلداريفما هي أحكام البطالن يف العقود 

 :البطالنأحكام  :أوال

والــبطالن  االنعــداملــة يف لقــد أخــذ الفقــه اإلداري أيضــا بالتقســيم الثالثــي ملراتــب الــبطالن واملتمثّ 

  :نوع ض لكلّ عرّ مث سوف يتم التّ ومن . املطلق والبطالن النسيب
  

 :دامـاالنع -1

العقـد  اعتـربإذ  "PEQUINOT" و "JEZE"ن مهـا األسـتاذا االنعـدامل من أخـذ بفكـرة أوّ 

  :التاليةمنعدما يف احلاالت 

ـــــــــة د و إبـــــــــرام العقـــــــــ - ـــــــــة و الصـــــــــفقات العمومي ـــــــــ: مـــــــــن موظـــــــــف غـــــــــري خمـــــــــتصاإلداري ز األســـــــــتاذ ميّي

"LAUBADERE" تتمثــــل يف عــــدم تــــدخل الســــلطة املختصــــة يف  األوىلالفرضــــية  :بــــني فرضــــيتني
                                                 

 .552. عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص -1
 .323 .عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -2
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و يكــون جمــرد  ام حقيقــي للعقــدو بالتــايل ال يوجــد إبــر  ،دارةممارســة اختصاصــها يف التعبــري عــن إرادة اإل

رتتــب علــى تــدخل الســلطة اإلداريــة حمــل ســلطة أخــرى هلــا احلــق يف إبــرام تأمــا الفرضــية الثانيــة ف .مشــروع

  .1البطالن املطلق العقود اإلدارية و الصفقات العمومية

يف  االختصــاصب علــى خــرق قواعــد اجلــزاء املرتتّــالفقــه الفرنســي حــول تقــدير شــتت ولكــن مــا 

إصــــدار جمموعــــة مــــن القـــرارات تتضــــمن جــــزاءات غــــري ف إىل .د.جلـــوء م وهــــعــــن إرادة اإلدارة  عبـــريالتّ 

اءات تتمثـل هـذه اجلـز . ى أا بطـالن مطلـقمعروفة فهناك من فسرها بأا انعدام و هناك من كيفها عل

 : فيما يلي

 عنـدما حيكـمالقاضـي اإلداري  ن إ: Inopposabilité de contrat: حجيـة العقـدعدم  -أ

     ،أطرافــهبعــدم مشــروعية العقــد بســبب خمالفــة قواعــد االختصــاص، فإنــه يقــرر بعــدم حجيــة العقــد بــني 

و ميكن االستشهاد يف  .أحكام العقدبالتايل عدم استطاعة أي شخص أن يلزم الطرف اآلخر بتنفيذ و 

: ا يلـير فيه جملـس الدولـة مـوالذي قرّ  01/05/1939الصادر يف  "Chassieu" هذا الصدد بالقرار
فقــد قــام ورغــم ذلــك  ،Laurentر أبــدا إبــرام العقــد مــع الســيد الــس البلــدي مل يقــرّ  حيــث أنّ .... «

ف بشـكل غـري مشـروع، العمـدة املـذكور قـد تصـرّ  فـإنّ  وبالتـايل العمدة بتوقيع العقد مع السـيد املـذكور،

أن يطالــــب   Laurentللســــيد  فــــال حيــــقّ  ى هــــذا األســــاس ال آثــــار لــــه، ومــــن مثّ العقــــد املــــربم علــــ وأنّ 

  .»...بالنفقات اليت دفعها يف سبيل تنفيذ العقد 

هـذا اجلـزاء إن  :Imperfection de lien contractuel: نقـص الرابطـة التعاقديـة -ب

القاضــي اإلداري عنــدما ال حتــرتم قواعــد االختصــاص يف جمــال التعبــري عــن إرادة اإلدارة، حيــث مت ره يقــرّ 

القـانوين وفقـا للصـيغة  باالنعـدامنسـمي هـذا اجلـزاء إال أنـه ميكـن أن  .عـداماالنالتشكيك يف وجود مبدأ 

حيــث يتحقــق هــذا اجلــزاء يف حالــة إبــرام العقــد مــن ،"La ferrière"التقليديــة الــيت جــاء ــا األســتاذ 

جانب شخص غريب متاما عن املصلحة املتعاقدة، و يف هذه احلالة نطبق نظرية األوضاع الظـاهرة الـيت 
                                                 

  .382. مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -1
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 يشـــرتط إذ االختصـــاصاحلـــّد مـــن آثـــار انعـــدام العقـــد بســـبب العيـــوب اجلســـيمة يف قواعـــد  تعمـــل علـــى

  :لتطبيقها توفر عنصرين و مها

عبــري ف يف نطــاق التّ الفــرد الــذي يتصــرّ  حيــث أنّ  :visible L'élément :املنظــورالعنصــر  -

رســـة هـــذا خارجيـــة عـــن أهليتـــه ملمافه عالمـــات عـــن إرادة اإلدارة جيـــب أن يظهـــر يف إطـــار تصـــرّ 

  .االختصاص

يعتمـد علـى حسـن النيـة مـن جانـب : L'élément psychologique :النفسـيالعنصـر  -

مــن تقريــر " جيــز"لبيــة مل تقتنــع مبــا ذهــب إليــه األســتاذ غاأل الواقــع أنّ  لكــنّ  .1الغــري املتعامــل مــع اإلدارة

العقـد يف تلـك  داريـة أنّ القـرارات اإل انعـداميف رسالته عن نظرية " Auby"هب األستاذ إذ ذ، االنعدام

يف ذلـك إىل الصـيغ  واسـتندأثر قانوين بني أطرافه،  رتب أيّ يكون منعدما بل غري ائي، وال ي الاحلالة 

د أو جمـرّ       ،د مفاوضـات بسـيطةف ومنها كون العقد يف تلك احلالة يصـبح جمـرّ .د.م استخدمها اليت

فحص األحكام تب هحيث يشري إىل أنّ  "Weil"ذ بعد ائيا، ويؤكد ذلك األستا  يصبحمل ألنهمشروع 

ر و إن كـان يقـرّ  ف.د.م ألنّ لنظريـة، ا هلـذه ال ميكننا تكـوين تعريـف متكامـل لالنعدامدة القضائية املؤيّ 

لك ترتيـــب الـــبطالن املطلـــق ولـــيس ه كـــان يقصـــد بـــذأنّـــ يف العديـــد مـــن أحكامـــه إالّ  باالنعـــداماحلكـــم 

   .مبعناه الفين االنعدام

النجـاح كـان حليفهـا علـى  اإلخفاق قد أمل بـالفكرة علـى مسـتوى العقـد اإلداري، فـإنّ وإذا كان 

يكـون وبالتـايل زا عـن القـانون اخلـاص، و متيّـدا تفـرّ  االنعدامقت فكرة مستوى القرار اإلداري، حيث حقّ 

فهـوم فكـرة الـبطالن مبب االحتفـاظالنسـيب، مـع العقد اإلداري قد عرف فكريت البطالن املطلق والبطالن 

                                                 
  .وما بعدها 384. نوح، املرجع السابق، ص مهند خمتار -1
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من جهة  د اإلجراءات اليت تسبق إبرامه، ولتعدّ من جهة أعمق يف نطاق العقد اإلداري لطبيعته اخلاصة

  :ناإذا توافر شرط فات السلطات الفعلية ال تنتج أثرا إالّ ولكن تصرّ . 1أخرى

  .أن ال تؤذي مصاحل األفراد -     

القاضـي  ردارة علـى أسـاس الظـاهر، ويقـدّ أن ال يوجد خطأ من جانب األفراد املتعـاملني مـع اإل -     

  .احالة على حد ذلك وفقا لكلّ 

  .خمالفة القواعد املتعلقة بشكل العقد حلالة إضافة-      

  .صديقلنظام التّ ت ختضع قرار التصديق على العقد إذا كان نعداما -     

يف  إالّ  ذلـكيكـون ال احلالتني األخريتني االنعدام حيـث  ال يرتب علىالفقه  أنّ ملالحظ ا غري أنّ 

مـــن جانـــب أطـــراف العقـــد فقـــط، ويبقـــى للغـــري ذي  إالّ  و ال ميكـــن إثارتـــهالـــة انعـــدام االختصـــاص، ح

املصلحة طريق دعوى جتاوز السلطة أو دعوى اإللغاء، حيث ميكنه خماصـمة القـرار املسـاهم يف تكـوين 

ل ، وتتمثّـالعمومية صفقةعن ال عبري عن إرادة اإلدارة، والصادر عن موظف غري خمتص كقرار منفصلالتّ 

ا مينــع الغــري مــن دخــول إىل أقصــى احلــدود، ممّــ نســيبك القضــاء اإلداري مببــدأ األثــر الة ذلــك يف متّســعّلــ

  .2حمكمة قاضي العقد

«ف يف قضية .د.ويف هذا الصدد فقد قضى م
Vitalis

بانعدام العقد بسـبب خمالفتـه لـآلداب  »

«العامة، وكذلك يف قضية 
Vuition

ر مبعرفـة الـس البلـدي دون أن يلحقـه قت بامتياز تقرّ يت تعلّ وال »

املزعـــوم هـــو يف احلقيقـــة  العقـــد حيثيـــات هـــذا احلكـــم أنّ  إبـــرام اتفـــاق مـــع عمـــدة املدينـــة، وقـــد جـــاء يف

 .3منعدم

   :المطلقالبطالن  -2

                                                 
، 1997 ،ط، دار أبو اد للطباعة، مصر.ب أمحد فتح اهللا أبو سكينة، النظرية العامة لإلثراء بال سبب يف القانون اإلداري، -1

 .263. ص
 .387 .مهند خمتار نوح، املرجع السابق، ص -2
 .561. عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص -3
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الن جمال البط أنّ  ته، إذإذا مل يستكمل عناصره وشروط صحّ  ،يكون العقد باطال بطالنا مطلقا

القواعــد  هــذا ألنّ  ، وانون اخلــاصســبة إىل جمالــه يف عقــود القــبالنّ  أوســع منــه انون اإلدارياملطلــق يف القــ

ب علــى خمالفتهــا الــبطالن يرتتّــ ، ومــن مثّ ةالعامــ ةلحصــق باملســبة إىل إبــرام العقــود اإلداريــة تتعلّــرة بالنّ املقــرّ 

  .املطلق

غالبية القواعد اليت حتكم عملية  والواقع أنّ  لكال طريف العقد طلب احلكم بالبطالن، حيث حيقّ 

غـري  .فهـا يـؤدي إىل الـبطالن املطلـقختلّ  ق باملصـلحة العامـة، وبالتـايل فـإنّ تتعلّـ موميـةالع فقاتإبـرام الصـ

جـراءات اإلقواعـد و ال هـذه ر أنّ االجتاه القضائي يف اية القـرن املاضـي وبدايـة القـرن احلـايل كـان يقـرّ  أنّ 

ل عــن هــذه ذه ســرعان مــا عــهلــا وحــدها طلــب احلكــم بــالبطالن، ولكنّــ حة اإلدارة وأنّ رة فقــط ملصــلمقـرّ 

ب اجلـزاء املرتتّـ نّ إفـ صلحة العامة، ومبفهـوم املخالفـةحلماية امل هذه القواعد مل تشرع إالّ  را أنّ النظرية مقرّ 

وابط للّضــــ هــــاإتباعلعــــدم  همعــــه لطــــريف العقــــد التمســــك بــــ فهــــا هــــو الــــبطالن املطلــــق ممّــــا حيــــقّ عــــن ختلّ 

  .1قانونارة واإلجراءات املقرّ 

   :نسبيالالبطالن -3

ر ملصــلحة أحــد يقــرّ  نســيبلاالــبطالن  فــإنّ  العامــة،ر حلمايــة املصــلحة إذا كــان الــبطالن املطلــق يقــرّ 

رت لـــه احلمايـــة هـــو الـــذي يطلـــب احلكـــم بـــبطالن الطـــرف الـــذي تقـــرّ  املتعاقـــدين، ويف هـــذه احلالـــة فـــإنّ 

ناقصــي األهليـــة أو إذا شــاب الرضـــا عيــب مـــن بق يتعلّــ نســـيبالــبطالن ال أنّ وإذا كــان األصـــل  .صــفقةال

العيــــوب املــــذكورة ســــابقا، فمــــا هــــو احلــــل يف حالــــة وقــــوع إرادة املصــــلحة املتعاقــــدة يف عيــــب مــــن هــــذه 

  هلا أن تطلب البطالن أم جيوز للغري القيام بذلك؟  العيوب، فهل حيقّ 

                                                 
 .563. عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص -1
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وحيد له بقبول الـدعوى املقامـة مـن طـرف  ف يف حكم.د.لقد سبق يف هذا الصدد أن قضى م

و هنـا  ،قرار إداري منفصل عن العقد ملا شاب إرادة املصلحة املتعاقدة مـن عيـب وقعـت فيـه الغري ضدّ 

  .1ر ملصلحتها فقطالبطالن مقرّ  ها بسبب أنّ نضيف أنه ليس من املعقول أن تتنازل اإلدارة عن حقّ 
  :الصفقات العمومية فيآثار البطالن  :ثانيا

تالشـي كافـة آثـاره، وال يقتصـر هـذا التالشـي علـى زوال  فقات العموميـةالصـب على بطالن يرتتّ 

 ســبة للماضــي، ويعــين ذلــك أنّ مــن آثــار بالنّ  تــهبســبة للمســتقبل، بــل يــزول كافــة مــا رتّ بالنّ  صــفقةأثــر ال

 Le caractère rétroactif de(ة الرجعية للبطالن يعرف بالصفإىل املاضي وهو ما  البطالن يرتدّ 

l'annulation( لتـزام علـى عـاتق طرفيـه، وال يصـلح كأسـاس السـتفادة أيا أيّ ب رتّـلى ذلك ال يوع 

عليهـا  اادة الطـرفني إىل احلالـة الـيت كانـ إعـتعـّني  صـفقة باطلـةال تعقدي، حيث مىت كان قّ حب من طرفيه

  .قبل التعاقد

ا يرية لقضـاء الـبطالن، فقاضـي العقـد إذتلك الرجعية ترتبط بالطبيعة الكاشفة أو التقر  والواقع أنّ 

باسـتنتاج  اهتمامـا يكـون أقـلّ  بالتـايلينتمي للقضاء الكامل و  ألنه، اه ال يلغيهفإنّ  ةباطل صفقةال ر أنّ قرّ 

ذلـك مـا يثـري مشـكلة كيفيـة إعـادة احلـال إىل مـا كـان  النظرية لرجعية البطالن من قاضـي اإللغـاء، ولعـلّ 

عليهــــا بعــــض  بــــأثر رجعــــي تـــردّ  موميـــةالع فقاتقاعــــدة انعـــدام آثــــار الصــــل غــــري أنّ .2عليـــه قبــــل التعاقـــد

  :3ل فيما يليتتمثّ  ستثناءاتاال

دعــــوى الـــبطالن تتقــــادم مبضــــي مخســــة عشــــرة ســــنة، وهــــذا  ع اجلزائــــري أنّ ر املشــــرّ لقــــد قــــرّ  :التقـــادم -1

  .املعامالت ستقراراللحفاظ على 

جـزء مـن الصـفقة، ويف هـذه احلالـة  ال يلحـق إالّ فالبطالن هنـا  :فقات العموميةالبطالن اجلزئي للص -2

 .يقتصر أثر البطالن على هذا اجلزء وحده دون باقي الصفقة اليت تبقى قائمة

                                                 
  .148. عبد احلفيظ مانع، املرجع السابق، ص -1
 .267. أمحد فتح اهللا أبو سكينة، املرجع السابق، ص -2
 .959. حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص -3
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 .النيةال جيوز التمسك بالبطالن على وجه يتعارض مع املتعاقد حسن  :النيةحسن  -3

هــذا  املتعاقــد، فــإنّ  لــنقص يف أهليــة موميــةالعفقات يف حالــة إبطــال الصــ :مصــلحة نــاقص األهليــة -4

 .ه الصفقةما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ هذ إالّ  األخري ال يلزم بردّ 

يف هذه العقود ال ميكن إعمال قاعدة األثـر الرجعـي للـبطالن، حيـث يسـتحيل إزالـة  :العقود الزمنية -5

 زامــهتالذ ف الــذي نّفــبتعــويض الطــر  بالتزامــه يف املاضــي، وهنــا يلتــزم الطــرف املخــلّ  املرتتبــة بعــض اآلثــار

  .اإلثراء بال سبب نظرية ويكون أساس هذا التعويض هو

ا قــد يكــون وإّمنــ ،ب علــى الــبطالناعتبــار الصــفقة كــأن مل تكــن لــيس هــو األثــر الرئيســي املرتتّــ إنّ 

د طلــب التعــويض مــن املصــلحة املتعاقــدة علــى أســاس املســؤولية شــبه العقديــة املقــاول أو املتعّهــ مــن حــقّ 

)La responsabilité extracontractuelle(.  ّباملسـؤولية العقديـة  إذ لـيس للمتعاقـد أن حيـتج

إذا كـان  باملسؤولية التقصريية إالّ  الصفقة أصبحت باطلة ومل ينتج أي أثر، وليس له أيضا أن حيتجّ  ألنّ 

صـلحة امل أإبطـال الصـفقة يرجـع إىل خطـ  أنّ تبـّني  مـا إذا هناك خطأ مـن جانـب اإلدارة، وهـذا يف حالـة

  .1املتعاقدة

يف طلـــب التعـــويض املناســـب  ا عـــن مســـألة التعـــويض فللمقـــاول أو املتعاقـــد مـــع اإلدارة احلـــقّ أّمـــ

الـة علـى ومـن األمثلـة الدّ  انون اخلـاصرة يف القـوذلك استنادا ملا يطبقه القاضي اإلداري من مبـادئ مقـرّ 

الصـفقة معـه ودفعتـه إىل صـرف مبـالغ  ذلك إذا أعطت املصلحة املتعاقدة أمال ألحد املتعهدين يف إبرام 

، ففي هذه احلالة هناك خطأ مـن قبـل اإلدارة يوجـب قة باملشروععداد الدراسات املتعلّ كبرية يف سبيل إ

يعتـرب ضـاء اإلداري الفرنسـي الق رر مـن جـراء عـدم التعاقـد، كمـا أنّ د الذي حلقه الضّ تعويض هذا املتعهّ 

، 2سبب وجيه للحكم عليهـا بـالتعويضر معقول لوضات دون مربّ بقطع املفا قيام املصلحة املتعاقدة أنّ 

ب ية املقاول الذي يبدأ يف تنفيذ عقد باطل بالتعويض إذا ترتّـف يقضي بأحقّ .د.إضافة إىل هذا فإن م

                                                 
 .404. سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص -1
 .148. حلفيظ مانع، املرجع السابق، صعبد ا -2
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 ميـــسّ  يكـــون هنـــاك ســـوء نيـــة وأالّ  علـــى هـــذا التنفيـــذ فائـــدة للمصـــلحة املتعاقـــدة معـــه، ولكـــن بشـــرط أالّ 

عمــال املنفــذة ضــرورية بــل يكفــي أن دا هــذا فإنــه ال يشــرتط أن تكــون هــذه األبــاآلداب العامــة، ومــا عــ

  .1للتعويض فال حملّ  فدتستها املصلحة املتعاقدة، فإذا مل تستفيد من

أن يكــون التنفيــذ مبوافقــة املصــلحة املتعاقــدة، وال يشــرتط أن ضــاء اإلداري الفرنســي ويشــرتط الق

ل يف عـدم اعــرتاض املصــلحة املتعاقــدة علــى نية، وتتمثّــتكـون املوافقــة صــراحة، بــل يكفـي أن تكــون ضــم

ن يبـــدأ يف مـــن قبـــل املقـــاول كـــأ جســـيما إذا كـــان البـــدء يف التنفيـــذ بنـــاءا علـــى خطـــأ عمـــال، أّمـــهـــذه األ

  . ايل ال جيوز له طلب التعويضو بالتّ  األشغال رغم إخطاره من قبل املصلحة املتعاقدة بعدم ذلك

بب تطبيقـا لقاعـدة به العقدية صراحة على فكرة اإلثراء بال سـف املسؤولية الش.د.س مولقد أسّ 

ثرى أحد على حساب الغـري، وتقـوم هـذه النظريـة علـى ذات األسـس الـيت تقـوم عليهـا أنه ال جيب أن ي

  : ل هذه األسس فيما يلي، وتتمثّ انون املدينيف الق

  .إثراء املدين -

 .افتقار الدائن بسبب هذا اإلثراء -

 .ين هلذا اإلثراءانعدام السبب القانو  -

  

  

  

  :سلطة القاضي اإلداري في فسخ الصفقات العمومية: المطلب الثاني

؛ وذلك نظرا ملا 2بإرادا املنفردة دون حاجة إىل إذن من القضاءلإلدارة سلطة فسخ الصفقة 

  :1أساسيتني يف حالتني يكون ذلكع به من امتيازات السلطة العامة و تتمتّ 
                                                 

1 - Catherine BERGEAL, Frédérie LENICA, Les contentieux des M.P, 

Impremerie Nationale, PARIS, 2004, p. 131.  
  .222. سعيد سليماين، املرجع السابق، ص -2
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رت املصلحة ي حيكم املرافق العامة إذا ما قدّ ف الذبدأ العالنية والتكيّ مراعاة مل: احلالة األوىل -

 La résiliationى بالفسخ التقديريباملصلحة العامة وهذا ما يسم املتعاقدة أنه ميسّ 

dixrétionnaire 2.  

ت بالتزاماته التعاقدية وهذا ما نصّ وتكون يف حالة إخالل املتعاقد مع اإلدارة : احلالة الثانية -

 .السالف ذكره 236-10من املرسوم الرئاسي  112يه املادة عل

و إمنا  ،يف فسخ الصفقة من تلقاء نفسه وباملقابل هناك املتعاقد مع اإلدارة الذي ليس له احلقّ 

ض إذ سوف حناول أن نتعرّ  ك،جيب عليه أن يلجأ للقاضي اإلداري املختص من أجل احلكم بذل

إىل جمموعة من األسباب واحلاالت اليت  ستناداالقضائي افسخ الفيما خيص  هذا األخريلسلطات 

  :التنفيذ يف الفرعني التاليني ةمستحيل العمومية صفقةال هذه جتعل من

 :تعريف الفسخ القضائي: الفرع األول

اءا على طلب املتعامل بن خلطأ اإلدارة فقات العموميةكم بفسخ الصميلك القاضي اإلداري احل   

حيث ال حيكم القاضي اإلداري ذا  ض هلا املصلحة املتعاقدة،اجلزاءات اليت تتعرّ أخطر  وهو  املتعاقد،

دارة دون سبب ذلك مثال عدول اإلرة لو من األخطاء املربّ  خلطأ جسيم ترتكبه اإلدارة، اجلزاء إالّ 

أو توقيع مث وقف األعمال  التنفيذلبدء يف ل را كبرياأو تأخرها تأخّ  معقول عن موضوع الصفقة،

ة هي التعويض الكامل للمتعامل املتعاقد ه نتيجة مهمّ ب علييرتتّ  إذ عقوبات مالية،فرض اءات و جز 

ض له و هذا ما سوف نتعرّ  .3عن األضرار اليت حلقت به إضافة للحكم بفسخ الرابطة التعاقدية

 .فصيل يف الفرع التايلبالتّ 

  :حـاالت الفسخ القضائي: الفرع الثاني

                                                                                                                                                         
  .103. ، ص2005ائر، اجلز  ط، دار العلوم للنشر والتوزيع،.حممد الصغري بعلي، العقود اإلدارية،ب -1

2-Andre DE-LAUBADERE, Traité de droit administratif, L.G.D, PARIS, 1999, 

p. 828. 
 .632 .ص ،2007مصر،  دار الكتب املصرية، ط،.أسس اإلدارة العامة، ب زكريا املصري، -3
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) احملكمة اإلدارية(قة العمومية رفع دعوى أمام القضاء اإلداري من طريف الصف ميكن أليّ 

املصلحة املتعاقدة  ، مع العلم أنّ 1لتزاماتباالة التعاقدية يف حالة اإلخالل للمطالبة بفسخ الرابط

لقضاء وذلك عن طريق إصدار قرار إداري يقضي بفسخ الرابطة لجوء بإمكاا فسخ الصفقة دون اللّ 

حىت ولو كانت هذه السلطة غري منصوص عليها يف العقد الفسخ بقى سلطتها بالتعاقدية، حيث ت

فت اإلدارة يف ها متارس حتت رقابة القاضي اإلداري، والذي حيكم بالتعويض املايل إذا تعسّ لكنّ 

  .2استعمال هذا احلق

ا احلاالت اليت يعتمد عليها القاضي اإلداري للحكم بفسخ الرابطة التعاقدية هي حالة أمّ 

اإلدارة يف تعديل  ة القاهرة وكذلك الفسخ يف مقابل حقّ اإلخالل بااللتزامات التعاقدية و القوّ 

  .حداحالة على  حليل لكلّ ق بالتّ الصفقة، نتطرّ 

  :3التعاقدية لتزاماتباالإلخالل الفسخ ل -أوال

بتنفيذ الفسخ حبكم قضائي بناءا على طلب اإلدارة أو املتعاقد معها إلخالل الطرف اآلخر  إنّ 

فسخ العقد بقرار إداري استنادا إىل خطأ  ما دامت اإلدارة متلك حقّ  ،التزاماته مضمون للطرفني

لكي تضمن عدم رجوع  الفسخ إالّ  دية، فال تلجأ إىل القضاء لتقريراملتعاقد يف تنفيذ التزاماته العق

  .فعسّ قرارها بالفسخ مشوبا بالتّ   أنّ ملتعاقد عليها بالتعويض، إذا تبّني ا
  

حكم لقاضي اإلداري للحصول على لجوء سبة للمتعاقد مع اإلدارة فالبد من اللّ ا بالنّ أمّ 

ختتلف  وهي ،ت اإلدارة بالتزاماا إخالال جسيماالصفقة العمومية إذا أخلّ قضائي يقضي بفسخ 

تزاماا اإلخالل بال ، أوبأداء املقابل املادي إخالهلاك املالية لتزاماتاالباختالف طبيعتها فهناك 

                                                 
 . 104. حممد الصغري بعلي، العقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
 .122. ، ص2007، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1القانون اإلداري واملؤسسات اإلدارية، ط طاهري حسني، -2
  .150. ، ص2003ط، منشأة املعارف، مصر، .ب عبد احلميد الشواريب، العقود اإلدارية، -3
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 ،سخ الصفقة إذا كان اإلخالل جسيماب عليه فبتمكني املتعاقد معها من البدء يف التنفيذ، إذ يرتتّ 

  .1ا حلقه من خسارة وما فاته من كسبإضافة إىل التعويض عمّ 

  :الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة - ثانيا

ح بلوضـع اجلديـد الـذي يصـع االنظريات األخرى بأا تتناسب مـ ة القاهرة عنختتلف نظرية القوّ 

 إىل تعتـرب الوسـيلة الوحيـدة الـيت تـؤدي حيـث املتعاقـد مـع اإلدارة مسـتحيال، مـن قبـل لتزاماتلالالتنفيذ 

  .ل من التزاماتهلتحلّ معها لإعفاء املتعاقد 

و هـو  ،ل عـن إرادة األطـراف املتعاقـدة وغـري ممكـن توقعـهة القاهرة بأا حادث مسـتقّ تعرف القوّ 

عريـف نسـتنتج العناصـر األساسـية اسـتنادا هلـذا التّ و  ،ورة مطلقة دون تنفيذ االلتزامات التعاقديةحيول بص

  :هي كالتايل لنظرية  وا هلذه املكونة

  .حبيث يكون خارج ومستقل عن إرادة األطراف l’extériorité :احلادث األجنيب اخلارجي-أ

جيــب أن تكــون بعيــدة عــن   l’imprévisibilité :ع أو حــادث غــري مرتقــبوقّــالتّ  يــةإمكان عــدم -ب

ف يف العديد من أحكامه .د.د مأكّ إذ  ا أن تساهم يف حدوثها،أمن شالظروف واحلوادث اليت  كلّ 

واعتـــربت  ،احلــادث غــري املرتقــب أو غـــري املتوقــع ال ميكــن أن يقــوم مبواجهـــة املتعاقــد يف وقــت إبرامــه أنّ 

ر تشـريع اجتمـاعي جديـد ال ميكـن أن تعتـرب مجيعهـا  و احلرب أو قيـام إضـراب أو صـد قرارات الس أنّ 

ع صـدور وف مضطربة وميكـن توقّـنه يف زمن العقد كانت الظر أع عندما يثبت الواقع كحادث غري متوقّ 

  .2ه احلوادثمثل هذ

                                                 
1  - René CHAPUS, Droit administratif général, T.1, 9

ème
, Montchrestien, 

PARIS, 1995, p.1062. 
، 1997، املؤسســة احلديثــة للكتــاب، لبنــان، 1حممــود عبــد ايــد املغــريب، املشــكالت الــيت يواجههــا تنفيــذ العقــود اإلداريــة، ط -2

  . 22 .ص
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تعاقـد و مانعـا مـن قبـل امل هعـدم إمكانيـة صـدّ جيـب  : l’irrésistibilité :ال ميكن دفع احلـادث -ج

مطلقـة و هـذا مـا جيعـل سـلطة القاضـي  سـتحالةاالكـون التعاقديـة، حبيـث ت لتزاماتالاجذريا من تنفيذ 

  :ز بني نوعنية القاهرة اليت متيّ ضييق من تقدير وجود القوّ اإلداري شديدة التّ 

  .لعدم التنفيذ بالتايل ؤديتوهي  ب عليها،غلالتّ ال ميكن القاهرة اليت  ةالقوّ  -

ائيــا وهــذا مــا  املــايل للعقــد ا أن تقلــب التــوازنا و لكــن مــن شــأرة الــيت يســهل جتاوزهــة القــاهالقــوّ  -

ر يف لفـــظ كلمـــة الفســـخ بانتظـــار أن لكـــن القاضـــي اإلداري قـــد يتـــأخّ  .العقـــد قضـــائيا يـــؤدي إىل فســـخ

 ،صـفقة للمصـاحلة مـن أجـل إعـادة توازنـهيستكمل تدخله مبحاولة دعوة األطراف املتعاقـدة إىل تـرميم ال

النـوع  املصلحة العامة تفـرض و تقبـل هـذا القاضي اإلداري و لكنّ  ختصاصامن مع العلم أا ليست 

انون اخلـاص  ختتلـف عـن نظريـا يف القـ قانون العامة القاهرة يف الجيعل نظرية القوّ  وهذا ما .من التدخل

 لـىغط علّضـللقاضـي اإلداري مـن أجـل ا كامتيـازل  دخّ حيـث يعتـرب التّـكما ختتلف يف اآلثار القانونية، 

  .1 عليه احلكم بفسخ العقد ليس إالّ سبة للقاضي املدين الذي يتعّني الطرفني املتعاقدين ال يؤخذ به بالنّ 

  :في تعديل الصفقة العمومية دارةاإل الفسخ في مقابل حقّ  -ثالثا

فإذا كان . اصاخلانون ز العقد اإلداري عن غريه من عقود القمظاهر متيّ  عديل أهمّ سلطة التّ  تعدّ 

كمـا ميكنـه تعـديل أحكـام خر،الطـرف اآل اجتـاه نفراديـةاا منهما بسلطة ع أيّ عقد املدين ال يتمتّ ف الأطرا

ن العقـد اإلداري وخالفـا للقواعـد املعمـول ـا ذا التعديل، فإ خرقد بإرادة واحدة وإلزام الطرف اآلالع

  .ميكن للمصلحة املتعاقدة تعديله بإدارا املنفردة انون اخلاصيف جمال الق

عديل من جانب العقود اإلدارية قابلة للتّ  كلّ   يكاد فقه القانون و القضاء املقارن جيمع على أنّ و 

إذا اقتضت  املصلحة املتعاقدةاملرافق العامة، فتستطيع  سري اإلدارة ، وأساس ذلك يعود حلسن

أو        دة ياالتزامات املتعاقد معها بالزّ  منل املصلحة العامة و حسن سري املرفق العام أن تعدّ 

لو حىت ص عليه يف العقد، بل هو ثابت لإلدارة النّ  مل يتمّ لو  حىت وهذا احلق ثابت لإلدارة. النقصانب
                                                 

  .43. حممود عبد ايد املغريب، املرجع السابق، ص -1
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إذا كانت تقوم على فكرة املساواة بني  انون اخلاصعقود الق ذلك أنّ  عليه القانون صراحة، مل ينصّ 

 صلحةاملل يفضذلك يقوم على فكرة تل ان العقد اإلداري وخالففإ .طريف العقد دون متييز أو مفاضلة

  .مع اإلدارة املتعاقد على مصلحة العامة

ع وجب أن تتمتّ  ،العامةصلحة املل جهة الطرف الذي يسعى إىل حتقيق وملا كانت اإلدارة متثّ 

دون أن يكون للمتعاقد ل يف أحقيتها يف تعديل العقد بإرادا املنفردة جتاه املتعاقد معها متثّ ا متيازبا

لصفقة واستوجبته املصلحة من اإلطار العام لعديل ضطاملا كان التّ  االعرتاضأو  االحتجاج ا حقّ معه

ل عديل ليست مطلقة بل متارس ضمن إطار حمدود و ضوابط دقيقة تتمثّ سلطة اإلدارة يف التّ و  العامة،

  : 1فيما يلي

عديل تباشرها سلطتها يف التّ اإلدارة وهي متارس  أنّ  ال شكّ : عديل موضوع العقدال يتعدى التّ  أن -1

خذ من سلطة على حنو يراعي موضوع العقد األصلي و أن ال يتجاوزه، فال جيوز جلهة اإلدارة أن تتّ 

 ذلك أنّ  ،وإال كنا أمام عقد جديد ،قد وإرهاق الطرف املتعاقد معهاالتعديل ذريعة لتغيري موضوع الع

نه راعى يف فإ دة،جال حمدّ آبتنفيذ مضمون العقد يف  ماتز وااللع اإلدارة قبل التعاقد معها املتعاقد م

ذلك ال يناسب  نّ فإ غيري املوضوعي أو اهليكلي للعقد،أقبلت على التّ  ذافإ ذلك قدراته املالية والفنية،

ر على املتعاقد معها، ومن هنا وجب أن يكون التعديل من حيث املدى واألثر نسبيا حيث ال يؤثّ 

  .العقد األصلي

اإلدارة وهي تباشر سلطتها يف تعديل العقود  أنّ  الشكّ : عديل أسباب موضوعيةللتّ أن يكون  -2

دف ضمان حسن سري املرافق العامة  عديلللتّ عوامل تدفعها هناك بل  ،فراغ اإلدارية ال تتحرك من

 نة قد تتغّري ظروف معيّ  اإلدارة تتعاقد يف ظلّ  نّ أل ،ن وجهأحس علىوتلبية اخلدمة العامة للجمهور 

أو         بعد توقيع العقد خاصة يف العقود اإلدارية اليت تأخذ زمنا طويال يف تنفيذها كعقد األشغال 

                                                 
  .146. ، ص2007جلزائر، ، جسور للنشر والتوزيع، ا1عمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، ط -1
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تعديل العقد مبا يتماشى و الظروف  لإلدارة حبقّ  عرتافاالالظروف وجب  تغّريتإذا التوريد، ف

  . 1اجلديدة و مبا يراعي العقد األصلي

ة حني تقبل على تعديل اإلدار  نّ إ :اعد العامة للمشروعيةعديل يف حدود القو أن يصدر قرار التّ  - ج

تها فتصدر السلطة املختصة قرارا إداريا مبوجبه تعلن عن نيّ  وسيلتها هي القرار اإلداري، نّ صفقة ما فإ

أن تتوافر يف هذا القرار سائر أركان القرار اإلداري ليكون  و بالتايل جيبيف تعديل صفقة عمومية، 

العالقة بينهما  أنّ  ، إالّ وتعاقدية نفراديةافها الفقه إىل نوعني صنّ  مال اإلدارة وإنّ أع إنّ . 2مشروعا

أساس أعمال جديدة توجه للمقاول على  نةعديل أو القرارات املتضمّ قائمة، كالقرارات اخلاصة بالتّ 

  .املصلحة املتعاقدة يف اإلشراف و التوجيه حقّ 

 هناك إذ ،داريانون اإلعديل مل يسلم ا مجيع فقهاء القسلطة اإلدارة يف التّ  كر أنّ واجلدير بالذّ 

ر و تربّ  متيازاالشغال العامة وعقد  من العقود كعقد األحصرها يف نوع معّني و املؤيد، و  الرأي املنكر

وكذلك  ،ددخل لتعديل بنود العقالتّ  لإلدارة حقّ ال تسمح ن شروطا الئحية يتضمّ  هذا األخري أنّ 

 االتفاق إذا متّ  إالّ  عديل،التّ  باشرة حقّ ا يف غري العقدين املذكورين ال جيوز ممّ أ ل،احلال يف عقد األشغا

مظاهر و  زاتحد أهم مميّ د اإلدارة من أمثل هذا الرأي من شأنه أن جيرّ  و احلقيقة أنّ  .يف العقد عليه

صلحة العامة، وجب أن ز العقد اإلداري مبوضوعه و بعالقته باملرفق العام وبامليّ العقد اإلداري، فطاملا مت

العقد اإلداري  نّ فإ وإالّ عديل إلدارة و على رأسها سلطة التّ باملقابل بالسلطات املمنوحة ل يتميز

  .3سيقرتب من العقد املدين

- 03- 11خ يف ف املؤرّ .د.ل يف قرار مـعديبسلطة التّ  رنسيالفداري اإل اءـضرف القـعتقد ا و

 Compagnie général française desللحافالتيف قضية الشركة العامة الفرنسية  1910

                                                 
  .146. عمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص -1
، 1975مصــر، علـي عبـد العزيـز الفحــام، سـلطة اإلدارة يف تعـديل العقــد اإلداري، رسـالة دكتـوراه، كليـة احلقــوق، عـني مشـس،  -2

 .20. ص
  . 149. رجع السابق، صعمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، امل -3
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tramways،  ّ10    يف لروان" فيلدو للغاز "قضية الشركة اجلديدة  ف يف.د.م رإضافة لذلك قر -

01 -1902 
1

 .  

عنوان  وردت حتت 106إىل  102 وادامل من و حتديدا 236- 10للمرسوم الرئاسي  جوعوبالرّ 

 103رت املادة إبرام مالحق وفسّ املتعاقدة  صلحةلمل 102فأجازت املادة  ،(l’avenant)امللحق 

ادة يربم يف مجيع احلاالت إذا كان هدفه زيوثيقة تعاقدية تابعة للصفقة و " :هاملقصود بامللحق بأنّ 

   ."ة بنود تعاقدية يف الصفقةأو عدّ  اخلدمات أو تقليلها أو تعديل بند

شريع اجلزائري يف املادة لقانوين يف التّ عديل جتد أساسها اسلطة التّ  أعاله نستنتج أنّ  ومن النصّ 

ل بندا أو بنودا أن تعدّ  موميةالعفقات أجازت لإلدارة ويف مجيع الص واليت ،من املرسوم الرئاسي 103

  :خيضع للشروط التالية عديلهذا التّ  يادة أو النقصان، غري أنّ ا بالزّ إمّ 

  .أن يكون مكتوبا طاملا كانت الصفقة األصلية مكتوبة -

عديل اجلوهري جيعلنا أمام صفقة التّ  نّ أل ل إىل املساس اجلوهري بالصفقة،عديال يؤدي التّ  أن -

  .جديدة

من  106 د يف املادةيادة أو النقصان على أن يراعي فيه السقف املايل احملدّ عديل بالزّ ق التّ أن يتعلّ  -

هي من اختصاص جلنة  يتسبة للصفقات الالصفقة األصلية بالنّ  من % 20وقدره  ،املرسوم الرئاسي

من الصفقة األصلية بالنسبة للصفقات اليت هي من   %10و ،ابعة للمصلحة املتعاقدةالصفقات الت

طة و مدونة على إجراء أو سلطة ع بسلحىت يبعث املشرّ ، و اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات

لحق لفحص هيئات على عدم إخضاع امل 236-10من املرسوم الرئاسي  106يف املادة  عديل نصّ التّ 

  .الرقابة القبلية

د أكّ سعى إىل التّ ي الذي  ،عديل ختضع لرقابة القاضي اإلداريسلطة التّ  ومن البديهي القول أنّ 

عالقته  من مدىكذلك عديل مع مقتضيات حسن سري املرفق العام و  تناسب موضوع التّ  من مدى
                                                 

  .121. طاهري حسني، املرجع السابق، ص -1
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هناك كان ا إذا  ر عمّ ر ضوء ذلك يق وعلى باحلدود املالية املنصوص عليها تشريعيا،بالصفقة األصلية و 

ثبت للقاضي اإلداري ذلك جاز له أن حيكم فإذا  ،1عديل من عدمهف يف ممارسة سلطة التّ تعسّ 

و  ،على جتاوز املصلحة املتعاقدة حلدودها يف تعديل الصفقة العمومية ابفسخ الرابطة التعاقدية بناء

إضافة إىل فسخ  حلقه من خسارة وما فاته من كسب ااملايل عمّ  ميلك املتعاقد املطالبة بالتعويض

  .2الصفقة

  

  

  

  

  

  
            :سلطة القاضي اإلداري في إلزام اإلدارة بالتعويض: المبحث الثاني

عويض عن تلك بالتّ  اإلداري جاز له مطالبة القاضي ،ضرر تعاقد مع اإلدارة أيّ حلق املإذا 

 ،موميةالعفقات ض مسار تنفيذ الصليت تعرتّ احلوادث ااألضرار اليت تكون نتيجة لبعض اإلجراءات و 

ليل على وقوعها حىت ميكن أن على أن يقيم هذا األخري الدّ  ب فيها،شريطة أن ال يكون هو املتسبّ 

أو ، لتزاماااكأن تقصر اإلدارة يف تنفيذ   ،خلطأعلى أساس اويض عله بالتّ  القاضي اإلداري يقضى

رر رغم عدم ا أصابه من ضويض املتعاقد معها عمّ سؤولة عن تعبدون خطأ حبيث تكون اإلدارة م

نظرية اإلثراء بال سبب و  على أساس اهنا إمّ  ،عويضويكون أساس التزام اإلدارة بالتّ  .أي خطأ وجود

   .عتبارات العدالة ورغبة اإلدارة يف احلفاظ على التوازن املايل للصفقةالا إمّ 
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سلطات القاضي اإلداري يف لض تعرّ بني التاليني حبيث ننه يف املطلنبيّ نحاول أن سو هذا ما 

األول و كذلك سلطات هذا األخري يف تقرير لكامل على أساس اخلطأ يف املطلب تقرير التعويض ا

  . يف املطلب الثاين عويض بدون خطأالتّ 

  :طئهاعويض عن األضرار الناجمة عن خبالتّ  إلزام اإلدارة سلطة القاضي اإلداري في :المطلب األول

 االتزامباحالة إخالل املصلحة املتعاقدة  قوم مسؤولية اإلدارة العقدية على أساس اخلطأ يفت

 استعماهلاأو إساءة  لقانونية املنظمة هلا،صوص االتعاقدية الواردة يف الصفقة العمومية أو يف النّ 

و نذكر  ،1د املدنية و التجاريةز عن غريها من العقو ع ا وجتعلها تتميّ اليت تتمتّ  ستثنائيةاالا السلط

 إالّ  لصفقة،و سلطة فسخ ا ات املختلفةعديل و توقيع اجلزاءمنها سلطة الرقابة و اإلشراف و سلطة التّ 

 ب جمموعة من األضرار للمتعاقدا يرتّ ممّ  ،هذه السلطات ستعمالاف يف املصلحة املتعاقدة قد تتعسّ  نّ أ

وعلى هذا األساس حناول من خالل هذا  ،هذا األخريعويض من قبل لطلب التّ  تكون حمالّ واليت 

  :لية العقدية يف الفرعني اآلتينيعويض على أساس املسؤو ي اإلداري يف التّ تبيان دور القاضاملطلب 
  :إخالل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية: الفرع األول

و اليت يقابلها التزام  التزاماا،تلتزم املصلحة املتعاقدة بتنفيذ  إبرام الصفقة العموميةوجب مب

 بة حلقّ د مسؤوليتها املرتّ يولّ  االلتزاماتذه و إخالل اإلدارة  املتعاقد معها بتنفيذ التزاماته التعاقدية،

العقدية  سؤوليةاملتقوم و  ،وما فاته من كسب ا أصابه من ضرراملتعاقد يف احلصول على تعويض عمّ 

اخلطأ  انتفىفإذا  .طأ الناتج عن عدم قيام املدين بتنفيذ التزاماتهمصلحة املتعاقدة على أساس اخللل

العقد  ختالفباعة ختتلف ملتعاقدة عديدة ومتنوّ املصلحة ا لتزاماتوا، املسؤولية العقدية نتفتا

اليت تقع على عاتق املصلحة  و ،هاق ألمهّ نتطرّ  فقات العموميةصدد دراسة الصنا بو مبا أنّ  ،اإلداري

                                                 
  .58. ص ،العينني، املرجع السابق بوأحممد ماهر  -1
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 لتزاماالو  بأداء املقابل املايل لتزاماال وهيللمتعاقد معها سبة  حقوقا بالنّ وهي باملقابل تعترب ،تعاقديةامل

  .1بتمكني املتعاقد من البدء يف التنفيذ

  :بتمكين المتعاقد معها من البدء في التنفيذ لتزاماتهاباإخالل اإلدارة : الأوّ 

األعمـال   ملتعاقد مع اإلدارة فيها بإـاءلتزم احيث ي ،هي عقود إدارية زمنية موميةالعفقات الص

ق عليـه أحكـام الغرامـة التأخرييـة ن تطبّـأصـبح عرضـة أل و إالّ  دة بالصـفقة،دّ ة زمنية حملة إليه يف مدّ املوكّ 

ة إىل عــدّ  لتــزاماالف هــذا يصــنّ  حيــث. خــر علــى حســابهمتعامــل آأو فســخ الصــفقة أو تنفيــذها بواســطة 

  :صور ميكن تناوهلا فيما يلي

 : عدم تسليم المصلحة المتعاقدة موقع التنفيذ للمتعاقد معها -1

التعاقـــدي و ذلــك عـــن طريـــق  لتزامــهابتمكـــني املتعاقــد معهـــا مــن تنفيـــذ  تلتــزم املصـــلحة املتعاقــدة

د بتسليم موقع العمل جمـرّ  لتزامهااال يكفي إلعفاء اإلدارة من ، إذ فق عليه يف الصفقةتسليمه املوقع املتّ 

ع الـيت حتــول دون قيـام املتعاقـد مــع اإلدارة يكـون هـذا املوقـع خاليــا مـن املوانـ ل جيــب أنبـ ،القيـام بـذلك

 علـى اإلدارة تسـليم موقـع العمـل ويتعـّني  .ماديـة ع قانونية أوواء كانت تلك املوانالتنفيذ س يف بدءالمن 

وترجــع الســلطة التقديريــة يف ذلــك للقاضــي اإلداري د حــىت ال يــؤثر علــى زمــن تنفيــذها، دّ يف املوعــد احملــ

  .2النزاع عليه املعروض

مبصـر يف هـذا الشـأن ذهبـت احملكمـة اإلداريـة العليـا  املصـلحة املتعاقـدةويف حتديد إطار مسـؤولية 

ا أن متكــن املتعاقــد معهــا هــمهأالعقــد اإلداري يولــد يف مواجهــة اإلدارة التزامــات عقديــة ..... " :إىل أنّ 

قــد ل للمتعاعقـدي يف جانبهــا خيـوّ  ل خطــأن هــذا يشـكّ م ـذا االلتــزام فـإبـدء يف العمــل فـإذا مل تقــمـن ال

"ا أصابه مـن إضـرارعويض اجلابر ممّ للتّ  استحقاقه ال عنمعها احلق يف طلب فسخ العقد فض
يكـون و  .3

                                                 
  .159 .ص املرجع السابق،  اجلزائر،، الصفقات العمومية يفعمار بوضياف -1
  .96. ص ،عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية يف جمال العقود و القرارات اإلدارية، املرجع السابق -2
مقتبس من مرجع عبد العزيز عبد املنعم خليفة،  .2000-01-27جلسة  ،4631 رقمطعن  احملكمة اإلدارية العليا املصرية، -3
 . 96. رجع نفسه، صامل
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املعروضـة أمامـه ر اإلدارة يف الوفاء بالتزامها تسليم املوقع حسب مقتضيات القضية تقدير القاضي لتأخّ 

  .ل املتعاقد معهاالواجب التنفيذ خالهلا من قبدة ة احملدّ املدّ و 

   :1عدم تقديم المصلحة المتعاقدة الدفعة األولى مقدما -2

غالبــا مــا تكــون  ملســاعدة املتعاقــد مــع اإلدارة علــى التنفيــذ،ما م الدفعــة األوىل مــن املــال مقــدّ تقــدّ 

، ومتـــنح هـــذه الدفعـــة صـــفقةذه القيمـــة هـــي جـــزء مـــن قيمـــة الإجنـــازه مـــن عمـــل وهـــ شـــهرية بقـــدر مـــا متّ 

بتقــدمي  إالّ  إيــداعها وال يــتمّ  ،للتنفيــذاملتعاقــد جــاهز  اإلدارة أنّ د ، ويبــدأ يف دفعهــا عنــدما تتأّكــشــروطب

ون عنــدما اد قيمــة الدفعــة يكــداســرت  ا فيمــا خيــصّ أّمــ ،املتعاقــد خلطــاب الكفالـــة املصــرفية مــن أحــد البنــوك

إخـــراج خطـــاب  آخـــر قســـط مـــن الدفعـــة يـــتمّ  ادداســـرت نـــة مـــن األعمـــال، وبعـــد نســـبة معيّ  ينجـــز املتعاقـــد

  .بشهر على األقلّ  صفقةة الالكفالة، وجيب أن يكون ذلك قبل اية مدّ 

  :خال من العوائقعاقدة لعدم تسليمها موقع الصفقة مسؤولية المصلحة المت -3

ل املتعاقـد ويزيـل عوائـق أخـرى، فيبـذل جاهز ملباشرة العمـل دون أن يتـدخّ  جيب أن يكون املوقع

خـــال مـــن  غـــري و إمجـــاال تســـليم املوقـــع ،ة غـــري أصـــليةخـــارج بنـــود الصـــفقة مســـتغرقا مـــدّ  اجهـــدا إضـــافي

ا ل للمتعاقـــد يف طلـــب التعـــويض عّمـــخطـــأ عقـــديا و إخـــالال بأحـــد التزامـــات اإلدارة، خيـــوّ  العوائـــق يعـــدّ 

  .ة العقد األصليةجة جلهد إضايف أو متديد مدّ رر نتيميكن أن يلحقه من ضرر سواء كان هذا الضّ 
  :مسؤوليـة المصلحة المتعاقدة لعدم تقديمها للتراخيص الالزمة -4

حمتــوى  ف تنفيــذ العقــد اإلداري يف بعــض األحيــان علــى جهــات أخــرى غــري طــريف العقــد ويتوقّــ

اخــيص الــيت مــن الرتّ املــرور وغريهــا أو اهلــدم  ،الــردم ،رافقــات هــو مــنح تــراخيص كرتاخــيص احلفــهــذه املو 

عقــود األشــغال العامــة شــيء ضــروري يف  فمــثال .كــون احلصــول عليهــا مــن جهــات حكوميــةغالبــا مــا ي

وافقـــة إســـرتادية وفـــتح ملريـــد و احلصـــول علـــى هـــذه الرتاخـــيص للبـــدء يف التنفيـــذ، وكـــذلك حتتـــاج عقــــود التّ 

خـيص أصـال، ر إصـدار الرتّ لتــعذّ ة طويلة نظرا إذ تستغرق مدّ ، تمادات ولكن هذا ليس باألمر اهلّني عاال
                                                 

  .264 .محيدي ياسني عكاشة، املرجع السابق، ص -1
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ة فهـي عدة املتعاقـد معهـا بإرادـا احلـرّ ل اإلدارة ملســاويكـون تـدخّ  .ة التنفيـذفيما ينعكس سلبا علـى مـدّ 

يف تلبيـة طلبـه هـذا،  تقاعسـتو  ولكن يف حالة طلب املتعاقـد ذلـك ،صريح ليست ملزمة بذلك بنصّ 

 التنفيـذة د ويف هذه احلالة تكون اإلدارة ملزمة بتمديد مدّ ب عليها املسؤولية املشرتكة بني طريف العقرتتّ ي

  .ل اإلدارة جزءا منهاوإذا كانت هناك أعباء مالية إضافية على املقاول تتحمّ  ،مبا يتناسب وخطئها

  :1للتنفيذ للمواد الضروريةالمتعاقدة عدم تقديم المصلحة  -5

دون موانـع فـق عليـه هـا مكـان التنفيـذ املتّ ال يكفي أن تقوم املصلحة املتعاقدة بتسليم املتعاقـد مع

تلـك املـواد اآلليـات الـيت  إذ تعتـرب ، عليها تقـدمي كافـة املـواد الضـرورية للتنفيـذتعّني مادية أو قانونية، بل ي

رت يف ت أو تـــأخّ ل بإعـــدادها وجتهيزهـــا وتســـليمها للمتعاقـــد فـــإذا أخلّـــ، إذ تتكّفـــالتنفيـــذ بـــدوا ال يـــتمّ 

  .ق الضررعويض إذا حتقّ والتزامها بالتّ  ب مسؤوليتهاذلك، ترتّ 

  

  :الماليةإخالل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها : ثانيا

  :اإلخالل بالتزام أداء المقابل المادي للصفقة – 1

يلتـزم فيـه املتعاقـد تنفيـذ العمـل أو اخلدمـة موضـوع الصـفقة  معاوضـة تعترب الصفقة العمومية عقد

ــــل املــــايل باألشــــكال وق عليهــــا، و تلتــــزم اإلدارة املعيّ فــــروط املتّ تبعــــا للمواصــــفات والّشــــ ــــدفع املقاب ــــة ب  ن

  . 2ها القانوندحدّ  يتلاالكيفيات 

أكد من حسن التنفيذ امة وجب التّ باملال العام وحبقوق اخلزينة العوثيقة  صلةهلا لصفقة ا أنّ ومبا 

ود األشـغال العامـة أو تسـليم من األعمال يف عق نتهاءاالد الدفع مبجرّ  إذ يكون مستحقّ  ،اخلدمة داءوأ

وريـــد فـــإذا أقـــدمت املصـــلحة املتعاقـــدة علـــى تعـــديل املقابـــل املـــادي فـــق عليهـــا يف عقـــود التّ األصـــناف املتّ 

                                                 
  .98. عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية يف جمال العقود و القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص عبد العزيز -1
 .160. عمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص -2
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ك خطــأ عقديـــا تقــوم معــه املســؤولية العقديــة للمصــلحة لــل ذبإرادـــا املنفــردة شــكّ  موميــةالعفقات للصــ

  . املتعاقدة

املتعامـــل نظـــري تنفيـــذه ملوضـــوع الصـــفقة العديـــد مـــن الصـــور يأخـــذ املقابـــل املـــايل الـــذي يتقاضـــاه 

وم مـن املرسـ 79 إىل 73 وادلت املـفّصـ ع الصفقة، حيـثحسب طبيعة ونو ..) .السعر، الثمن، الرسم(

ع ــذه املسألــــة نظــرا خلطورـــا خاصـــة يف املشـــرّ  اهتمـــاما يعكــس كيفيـــات الــدفع ممـّــ  236-10الرئاســي 

جـــب أن ، إذن ال عةيرتفـــع مبلـــغ الصـــفقو د املهـــام أيـــن تتعـــدّ  قةود األشـــغال العامـــة موضـــوع الصـــفعقـــ

 و حـــقّ    مـــن جهـــة  العامـــة اخلزينـــةقـــوق حب ق، فـــاألمر يتعلّـــمـــادة لكيفيـــات الـــدفع 19ع خيصـــص املشـــرّ 

بعـــد  ي بـــأن ال يتقاضـــى املقابـــل املـــايل إالّ جهـــة أخـــرى، إذ القاعـــدة العامـــة تقضـــ ل املتعاقـــد مـــناملتعامـــ

التســـوية املاليـــة  مـــن املرســـوم الرئاســـي أنّ   74و  73ادة نـــت املـــو بيّ  ،1ل العامـــةاإلجنـــاز الفعلـــي لألشـــغا

  : ةال التاليالذي يأخذ أحد األشك بدفـع قسط للمتعامل املتعاقد مّ تللصفقة ي

يــدفع  مبلــغ كــلّ هــو  ": 74/1 يف املــادة 236-10 رئاســيرســوم الاملنــّص : L’avance :التســبيق -1

املتعاقـــد مل  ا يعـــين أنّ ّممــ "بـــل للتنفيــذ املـــادي للخدمـــةاوبــدون مق، قـــدقبــل تنفيـــذ اخلــدمات موضـــوع الع

ذا خـــذ هـــو يتّ  ،اشـــرة التنفيــــذيباشـــر بعـــد يف تنفيـــذ موضـــوع الصـــفقة و ذلـــك ـــدف مســـاعدته علـــى مب

   :من نفس املرسوم 77و 76 ادتنيت عليه املوهذا ما نصّ التاليني كلني سبيق أحد الشّ تّ ال

بلـغ مـن املـال يوضـع حتـت وهـو عبـارة عـن م: L’avance forfaitaire :ايفاجلـز  تسـبيقال -أ

مــن   %15ى أقصــ ل املتعـــاقد قبــل بــدء تنفيــذ الصــفقة علــى أن ال يتجــاوز قيمتــه كحــدّ ف املتعامــتصــرّ 

عليهـا يف  االتفـاق ة واحدة كما ميكن توزيعه علـى فـرتات يـتمّ يل للصفقة، وميكن أن يدفع مرّ السعر األوّ 

   .ةالصفق

                                                 
قـــة بـــااللتزام د اإلجـــراءات املتعلّ الـــذي حيـــدّ  21/07/1997املـــؤرخ يف  268،97مـــن املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  7أنظـــر املـــادة  -1
 .مرين بالصرف ومسؤوليامنفقات وتعينها و بضبط صالحيات األبال
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هـــو عبـــارة عـــن : l’avance surapprousionnement :وينعلـــى التمـــ التســـبيق  –ب 

 ثبـت للمصـلحة املتعاقـدةإذا  ،ذيـالتنف البـدء يف ل املتعاقـد قبـلف املتعامبلغ من املال يوضع حتت تصرّ م

 ق، كــأن يتعلّــوع الصــفقةوضــالقــانوين مــع الغــري ــدف تــوفري املــواد م ارتباطــهد مبوجــب وثــائق وعقــود تؤّكــ

يطالــب ديــد أو اخلشــب أو اإلمسنــت و ادة احلمــ مــا يثبــتم املقــاول و يقــدّ  العامــة شــغالألااألمــر بعقــد 

ا يقتضــي يعتـرب ســلفة، ممّـ ســبيقالتّ  إنّ النظــر عـن شــكله فـ و بغـضّ  .1مــوينلـى التســبيق علتّ اب بنـاءا عليهـا

  :روط التاليةده بالشّ من طرف اإلدارة و تقيّ  دهسرتداا

مـن  78ادة واردة باملـ استثنائيةيف حالة  ل للصفقة إالّ ألوّ عر االسّ من  % 15دى جيب أن ال يتع -

ب على رفـض املصـلحة املتعاقـدة قواعـد الـدفع إذا كان يرتتّ " :املذكور أعاله 236-10املرسوم الرئاسي 

فإنـه ميكـن  ،ةضرر أكيد ـذه املصـلحة املفـاوض علـى الصـفق رة على الصعيد الـدويلأو التمويل املقرّ /و

مــن هــذا املرســوم و  65احملــددة يف املــادة يقا جزافيــا يفــوق النســبة بتقــدم اســتثنائيا تســ هلــذه املصــلحة أن

  .الصرحية من الوزير الوصي أو الوايل حسب احلالة ةذلك بعد املوافق

  ".متنح هذه املوافقة بعد استشارة جلنة الصفقات املختصةو 

يف أي وقـت و يف أيـة ) التمـوين  و علـىاجلـزايف(لشـكلي  يلامجـملبلـغ اإلى اكما جيـب أن ال يتعـدّ   -

  .ةمن املبلغ اإلمجايل للصفق % 50ة مرحلة يكون عليها التنفيذ نسب

ــــة بقيمــــ - ــــك جزائــــري أو أجنــــيب أو صــــندوق ضــــمان  ســــبيقالتّ ة جيــــب تقــــدمي كفال صــــادرة عــــن بن

  .فقات العموميةصال

قـــدة إىل املتعاقـــد ه اإلدارة املتعاســـديد الـــذي تقـــوم بـــهـــو التّ : L’acompte :ابالـــدفع علـــى احلســـ –2

بعض املساكن مثال أو  شغالملقاول بإجناز جزء من أام امعها، مقابل تنفيذ جزئي ملوضوع الصفقة كقي

روط خيضـع الـدفع علـى احلسـاب للّشـو  ،عقـد التوريـد يفالتجهيـزات املكتبيـة  لـإلدارة بعـضتسليم املـورد 

  :ةالتالي
                                                 

 .162 .ص عمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، املرجع السابق، -1
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 تـتالءميف العقد على فرتة أطول ص نية النّ القاعدة أن يكون الدفع على احلساب شهريا مع إمكا -

ب على اإلخالل ذا الشرط من طرف اإلدارة، و يرتتّ  ،مع طبيعة الصفقة على أن ال تتجاوز الشهرين

وم مـــن املرســـ 85املتعاقـــد يف املطالبـــة بفوائـــد التـــأخري، طبقـــا للقواعـــد و اإلجـــراءات الـــواردة باملـــادة  حـــقّ 

  .236-10اسي رئال

ميكـن ": همنـه علـى أنّـ 74/3ت عليـه املـادة ما يثبت التنفيـذ اجلزائـي و هـذا مـا نّصـضرورة تقدمي  -

ات أو خــدمات، إذا أثبــت القيــام بعمليــاز صــفقة أشــغال حــمــن  م الــدفع علــى احلســاب لكــلّ أن يقــدّ 

  ."ةجوهرية يف تنفيذ هذه الصفق

من  62/3د عرفت املادة لق: Le reglement pour soldeاب ة على رصيد احلسسويالتّ  -3

الــدفع املؤقــت أو النهــائي للســعر :"ســوية علــى رصــيد احلســاب بأــاالتّ  236-10املرســوم الرئاســي رقــم 

سـوية علـى رصـيد احلسـاب، تأخـذ يف لتّ ا إنّ و عليـه فـ ،"بعد التنفيذ الكامـل و املرضـي ملوضـوع الصـفقة

  :الواقع صورتني

 تسـتهدف "  :منـه علـى مـا يلـي 87ت املـادة حيـث نّصـ: سوية علـى رصـيد احلسـاب املؤقـتالتّ  -أ

دفـع املبـالغ املسـتحقة للمتعاقـد بعنـوان  الصـفقة،التسوية علـى رصـيد احلسـاب املؤقـت إذا نصـت عليهـا 

  :العادي للخدمات املتعاقد عليها مع اقتطاع ما يلي ذالتنفي

   .لالضمان احملتم اقتطاع -

  .ءاتضاالقبقى على عاتق املتعامل عند مجالية اليت تاإلالغرامات  -

 مل تســرتجعها الــيت ،اأنواعهــ اخــتالفتســبيقات و الــدفع علــى احلســاب علــى بعنــوان ال الــدفعات -

  ".ِلِ◌ِ◌◌ٍ عداملصلحة املتعاقدة ب

 :املرســوم الســالف ذكــره مــن 75ت املــادة حيــث نّصــ :ســوية علــى رصــيد احلســاب النهــائيالتّ  -ب

ّــ" االت الــيت كوــا و شــطب الكفــالضــمان  طاعــاتقتا ب علــى تســوية حســاب الرصــيد النهــائي ردّ يرتت

   ."اءاالقتضعند  املتعاقد لماملتعا
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  :1ماديها بأداء المقابل الي الوفاء يإلتزامتأخر المصلحة المتعاقدة ف – 2

ر أخلتزم أيضا بعدم التّ تال يقع على عاتقها فقط التزام بأداء املقابل املادي بل اقدة املتعاملصلحة 

مســؤوليتها عــن تعــويض املتعاقــد معهــا دون حاجــة منــه  يرتــبل خطــأ ، إذ يشــكّ االلتــزاميف الوفــاء ــذا 

ة عـن اـالس ادر عديـد مـن القـرارات الصـدتـه الو هـذا مـا أكّ . ب علـى ذلـك هناك ضرر ترتّ  إلثبات أنّ 

و نأخـــذ علـــى ســـبيل املثـــال القـــرار الصـــادر عـــن جملـــس قضـــاء تلمســـان يف ) الغـــرف اإلداريـــة(القضـــائية 

 هــــا أنّ ي يتضــــمن جمموعــــة مــــن الوقــــائع أمهّ و الــــذ 29/09/2007تــــاريخ ب 00766/07 الـــــقضية رقــــم

فـق عليهـا يف نـة و لكـن مل تقـم املصـلحة املتعاقـدة بتقـدمي املبـالغ املاليـة املتّ از أشـغال معيّ ام بإجنـاملدعي قـ

 القضـائيالـس دفع باملتعاقد رفع دعوى قضائية يطالب فيهـا ـذه املبـالغ حيـث قـرر ا د ممّ الوقت احملدّ 

ر و أخاء التّــــرّ ن جــــعــــويض عــــن كافــــة األضــــرار الالحقــــة مــــ املتبقـــــي إضــــافة إىل التّ بــــأداء املقابــــل املــــايل

  .2اطلالتم

  : التأمين النهائي دّ ر لتزامها بر اإلدارة باتأخّ  -3

فــق عليـه كاحتيــاط مــايل يوضــع البتــه أن يــدفع مبلـغ الضــمان املتّ طيلتـزم املتعامــل املتعاقــد و قبـل م

ة إذ وتثـور مسـؤولية اإلدارة التعاقديـ .3ادة قانونا مصادرته يف األوضاع احملدّ ارة بإمكاف اإلدحتت تصرّ 

مــن  انتهائــهرغــم وفــاء املتعاقــد معهــا بالتزاماتــه التعاقديــة فــور  ،أمني النهــائيالتّــ ت عــن أداء أو ردّ امتنعــ

لك تعارض مع مبدأ حسن يف ذ ألنّ ن أداءه رت عكما تثبت املسؤوليـة اإلدارية إذا تأخّ   ،تنفيذ الصفقة

  .4ةالنية و الواجب توافره يف جمال العقود اإلداري

  :االستثنائية اتهالسلط استعمال المصلحة المتعاقدة غير المشروع :الفرع الثاني

                                                 
 .102 .سؤولية اإلدارية يف جمال العود و القرارات اإلدارية، املرجع السابق، صعبد العزيز عبد املنعم خليفة، امل -1
 .00766/07رقم القضية ) الغرفـة اإلدارية(عن جملس قضاء تلمسان  29/09/2007القرار الصادر يف  -2
 .176 .ص املرجع السابق، عمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، -3
 .105 .املسؤولية اإلدارية يف جمال العقود و القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص عم خليفة،عبد العزيز عبد املن -4
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 االستثنائيةروط عن مبدأ الشّ  نتجمصلحة املتعاقدة سلطات واسعة يف مواجهة املتعاقد معها تلل

اإلدارة مـن  تربمه ازا لتلك العقود عمّ ود اإلدارية، واليت تعترب عنصرا مميّ اليت تنطوي عليها كافة العق

لسلطات ال صور تتمثّ  .التوازن بني التزامات املتعاقدينساواة و ود مدنية تقوم على مبدأ املعق

وجيه التّ  الرقابة و ها يفها اإلدارة املتعاقدة من كوا طرفا يف الصفقة العمومية حبقّ اليت تستمدّ  االستثنائية

عة على املتعاقد لسلطتها يف توقيع جزاءات متنوّ افة باإلض ،بإرادا املنفردةد ها يف تعديل العقوحقّ 

إىل ترتيب  اال جيب أن يؤدي استعماهل هأنّ  هذه السلطات إالّ  استثنائيةوعلى الرغم من  .امعه

ة صوص القانونيبالنّ دة يف ذلك حنو مشروع متقيّ على  و بالتايل تستخدم ،مسؤوليتها العقدية

عويض على للمطالبة القضائية بالتّ  عملها غري مشروع و يكون حملّ  عدحترتمها مل  اه إذألنّ  ،والتنظيمية

  :1يوعة لسلطات املصلحة املتعاقدة فيما يلشر ض للممارسة غري املإذ سوف نتعرّ  ،أساس اخلطأ
  :فرااإلدارة غير المشروع لسلطتي الرقابة و اإلش استعمال :أوال

العقدية  هاملتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزامات أنّ املصلحة املتعاقدة ق شراف حتقّ يقصد بسلطة اإل

تنفيذ العقد وتوجيه ل لدخّ اإلدارة يف التّ  ل يف حقّ ا سلطة الرقابة فتتمثّ فق عليه، أمّ على النحو املتّ 

  .دفق عليها يف العقطريقة التنفيذ يف حدود الشروط و ضمن الكيفيات املتّ  اختيارو  وامراأل

فهـي ثابتـة لـإلدارة  ،النصـوص التعاقديـة الحيث جتد هذه السلطة أساسها يف فكرة املرفـق العـام 

 ،علــى خمالفتهــا االتفــاقمــن النظــام العــام ال ميكــن  تــرب هــذه الســلطةتععليهــا العقــد و  لــو مل يــنصّ  حــىت

رت حلمايــة املــال نــازل عنهــا حيــث قــرّ لجهـــة اإلداريــة التّ كمــا ال ميكــن ل رت للمصــلحة العامــة،رّ ألــا قــ

ل العامــــة بــــالنظر اد ذلــــك أكثـــر يف عقــــود األشــــغويتجّســــ ،ةفـــق العامــــاالعـــام و ضــــمان حســــن ســــري املر 

ة وعلــى ذلــك فعقــد األشــغال العامــ ،ة زمنيــة طويلــةيســتغرق مــدّ  اذهنفيــت نّ ألاخلاصــة و نظــرا  تهــالطبيع

                                                 
 .108. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسؤولية اإلدارية يف جمال العقود و القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
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ـــ نفيـــذ فيكـــون مبثابـــة املـــدير احلقيقـــي للعمـــل منـــدوب اإلدارة لإلشـــراف علـــى التل دخّ بطبيعتـــه يفـــرض ت

   .1دوب اإلدارةول إىل جهة تنفيذ التعليمات الصادرة عن منقاواملشرف العام عليه و ينقلب امل

التوازن بني ممارسة اإلدارة لسلطتها وضمان حقوق املتعاقد معها جيوز للمقاول  إجياد دف و

عوى أن يرفع دال أو شغاألتنفيذ  ق بتعليمة ختصّ ر يتعلّ جوء للقضاء اإلداري دف إلغاء قراعين اللّ امل

  .اتجتة عن تنفيذ هذه التعليمتعويض عن األعباء املالية النا

و "     :بقوهلـا 16/02/1978لذلك ذهبت احملكمة العليا يف مصر يف قرار هلا صادر بتاريخ 

الن اإلدارة إصدار خوّ قاول يـاملمن عقد حفر آبار املربم بني جهة اإلدارة و  12-11إن كانت املادتان 

ه يشرتط لذلك أن تكون هذه التعليمات الزمة لتنفيذ العمل على الوجه أنّ  إالّ  ،األوامر و التعليمات

هذه   أنّ إذا تبّني ا نفذها املتعاقد معها، أمّ لتنفيذ لهذه التعليمات الزمة   أنّ الصحيح، فإذ تبّني 

ض على هذه رت عاملقاول أن ي ل العمل كان من حقّ و فق مع أصتتّ ورا ال ن أمالتعليمات تتضمّ 

  ."....ل أا ختالف أصول العمالتعليمات و أن يبّني 

إىل  إطالقها يؤدي ألنّ  ،وجيه والرقابة ليست مطلقةسلطة اإلشراف والتّ  د لنا أنّ ما يؤكّ  وهو

وريد ا التّ أمّ . املالية باملتعاقد معها خاصة من الناحية ا يضرّ ممّ األوامر  يفو مبالغتها اإلدارة  فسّ تع

نقوالت مبق فاألمر يتعلّ  ،لة من األوّ شدّ  خر أقلّ آخذ سلطة اإلشراف مظهرا فرض أن تتّ طبيعته تف

أو         مندوب اإلدارة رفض استالم املواد  ف اإلدارة ومن حقّ زم املتعاقد بأن يضعها حتت تصرّ تيل

ق املسؤولية العقدية حيث تتحقّ . يها يف العقدفق علصفات املتّ اات اليت ال تنطبق عليها املو املعدّ 

                                     :لإلدارة يف حالتني مها

خروجها عن حتقيق الغرض احلقيقي من منح املصلحة املتعاقدة هذه السلطة وهي حتقيق  -     

  .قد معها عن األضرار اليت حلقت بها يؤدي إىل تعويض املتعااملصلحة العامة، ممّ 

                                                 
 .ص   ،1973 مصـر، جامعـة القـاهرة، ،كليـة احلقـوق،هلة دكتورارسـا عثمان عباد، مظاهر السلطة العامة يف العقود اإلداريـة، -1

32. 
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عملها غري مشروع يرتب إثارة مسؤوليتها  ، حيث يعدّ إلشرافالرقابة و ا جتاوز حدود حقّ  -

  .العقدية على أساس اخلطأ

  :1غير المشروع لسلطة التعديل ستعمالاال: ثانيا

استعماهلا لتلك السلطات  نّ إف ،ي من السلطات املمنوحة لإلدارةكان تعديل العقد اإلدار   إذا

لذلك  رة،ار غري املربّ ىل جمموعة من األضر إحيث يؤدي ذلك  قيد، يقا من كلّ ن يكون طلأال جيوز 

حيث ختضع هذه السلطة  ،التعويض هعقديا يرتتب علي أل خطيشكّ  غري املشروع ستعمالاالهذا  نّ إف

  :وابط نذكرها فيما يليموعة من الضّ 

 اإلداري املتضمننطوي القرار إذا مل ي :عديل حتقيق املصلحة العامةة بالتّ عدم استهداف اإلدار  -

 إنهف .عديلالتّ ة هذا شرطا لصحّ  و الذي يعدّ  ،تعديل العقد اإلداري على نية حتقيق املصلحة العامة

  . باملتعاقد معها اإلضرارد جمرّ  ذا القرار قصدت ألا ل خطأيشكّ 

م عملية ذ تنظّ إ ،هايف ظلّ  صفقةال هبرمت هذأليت ر هو تغري الظروف ااملربّ  :عديلالتّ ر عدم توافر مربّ  -

ص لّ ن تتمأرادت أما كلّ  اهلن تعدّ أال تستطيع املصلحة املتعاقدة و بالتايل  قانونية ط، بضوابعديلالتّ 

   .من بعض االلتزامات التعاقدية

فال جيوز  ،على االلتزامات التعاقدية الّ إعديل التّ  ال ينصبّ  :عديل مبوضوع العقدعدم اتصال التّ  -

ىل تغيري إعديل لتّ ن يؤدي اأحبيث ال جيب  ،العقد جنبية عنأ التزامات بزيادة ةتعاقدامل مصلحةلل

فسخ الرابطة التعاقدية، كما سبق يف طلب  احلقّ  اإلدارةمر الذي يعطي للمتعاقد مع موضوع العقد األ

خالل إعلى  ابناء ات العموميةبفسخ الصفق اإلداريي ضنا يف املطلب اخلاص بدور القاضن تعرّ أ

ض الكامل عن كافة األضرار اليت حلقت باملتعامل عويإضافة للتّ  ،عديلها يف التّ املصلحة املتعاقدة حبقّ 

  .املتعاقد

                                                 
 .114 .ص املرجع السابق، ،يف جمال العقود و القرارات اإلدارية املسؤولية اإلدارية ،عبد العزيز عبد املنعم خليفة -1



        الفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذ

 

 108

ن أب عليها جي ،عقديا أعديل خطها يف التّ ل حقّ حىت ال يشكّ  :شروعيةعديل نطاق املجتاوز التّ  -

  .مول ااملع صوص القانونيةطار املشروعية وفقا للنّ إمتارس هذه السلطة يف 

نفردة رادا املإبذا كان جيوز للمصلحة املتعاقدة تعديل الصفقة إ :صعدم صدور التعديل من خمتّ  -

  .1صذا صدر عن غري خمتإعديل ذا التّ  ه ال يعتدّ نّ أ الّ إ ،مع تعويض املتعاقد معها

يادة  يتجاوز بالزّ ن الأن ذكرناها وهي أع حدودا سبق وضع املشرّ  :القانونية قواعدعديل للجتاوز التّ  -

جلنة الصفقات  ختصاصامن  صلية اليت تعدّ من الصفقة األ  %20ر و النقصان السقف املايل وقدّ أ

اللجنة الوطنية  ختصاصامن الصفقات اليت هي من   %10و ،التابعة للمصلحة املتعاقدة

  .2للصفقات

 الّ إ ،حتقيقا للمصلحة العامةعديل تّ الة يف ار داإل رغم تقرير حقّ  :روط التعاقديةعديل بالشّ مساس التّ  -

عديل التّ  ن ميسّ أال جيوز  معها، ومن متّ مبصاحل املتعاقد  عديل ميسّ ن يكون هذا التّ أه ال جيب نّ أ

  .ساسهاأعاقد على التّ  روط اليت متّ من الشّ  روط التعاقدية مثل املزايا املالية وغريهاالشّ 

   :جزاءاتالغير مشروع لسلطة توقيع ال االستعمال :ثالثا

مهاله إت ذا ثبإ ،توقيع جزاءات على املتعاقد معهارها سلطة عامة املتعاقدة باعتبا املصلحة متلك

و أ        جال التنفيذ، ومل حيرتم شروط التعاقد آو عدم مراعاته أ صفقةحكام الأو تقصريه يف تنفيذ أ

  .غريها من صور اإلخالل املختلفة خر وآتنازل عن التنفيذ لشخص 

 عرتافواال ،واطراد بانتظامسري املرافق العامة ضمان ىل فكرة إسلطة توقيع اجلزاء أساس ود ويع

جباره إاملتعاقد معها و على هلا مبمارسة مجلة من السلطات من بينها سلطة توقيع اجلزاءات للضغط 

ل دون ب جوء للقضاء،للّ جال وكيفيات التنفيذ دون احلاجة د باآلشروط العقد والتقيّ  احرتامعلى 

  :ىلإنونيا وميكن تصنيف هذه اجلزاءات عليها قا صّ حاجة للنّ 

                                                 
 .117 .ص ،املرجع السابق ،يف جمال العقود و القرارات اإلدارية املسؤولية اإلدارية ،عبد العزيز عبد املنعم خليفة -1
 .الع.الص.املتضمن ق 236-10من املرسوم الرئاسي  106ت عليه املادة و هذا ما نصّ  -2
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  :عدم مشروعية الجزاءات المالية - 1

  .مني النهائيأو عدم مشروعية مصادر التأا صورة عدم مشروعية الغرامات مّ إخذ اجلزاءات املالية تتّ 

   :عدم مشروعية غرامة التأخير -أ

ذا  إغري املشروعة  التأخريحيث تكون غرامة  ،ت املاليةاجلزاءا توقيع ممارسة سلطة املصلحةمتلك 

 سبةذا جتاوزت النّ إرام العقد، كما تكون غري مشروعة كان القرار صادرا عن غري السلطة املختصة بإب

دارة يف حالة املتعاقد مع اإللها على مقدار الغرامة اليت يتحمّ  الصفقة  نطويتوهذا ما مل  احملددة

 ،1دارةصاب اإلأخري مع الضرر الذي أن تتناسب غرامة التّ أ،كما جيب تزامهخريه عن الوفاء بالأت

بتاريخ  012781وىل الغرفة األ(اجل  .دال .كر على سبيل املثال القرار الصادر عن مونذ 

رقم  06بلدية برحال فهرس  شغال الري بعنابة ضدّ أ العام املؤسسة الوطنية لالجناز 20/01/2004

  .2) منشورقرار غري( 012781 امللف

  :مشروعية مصادرة الضمانعدم  -ب

م   على املتعامل املتعاقد أن يقدّ يتعّني " :236-10املرسوم الرئاسي  منه 97/1وفقا للمادة 
استثناء ب ،75سبيقات املنصوص عليها يف املادة التّ  زيادة على كفالة ردّ  ،ذ الصفقةكفالة حسن تنفي

ف د قائمتها بقرار وزاري مشرتك بني الوزير املكلّ حتدّ  بعض أنواع صفقات الدراسات و اخلدمات اليت
  ".والوزير املعينباملالية 

  :حيث ختضع الكفالة للقواعد األساسية التالية

 ذأجل تنفي إذا مل يتعدّ  ،ذميكن للمصلحة املتعاقدة أن تعفي املتعامل معها من كفالة حسن التنفي -

  .  أشهر )3( الصفقة ثالثة

                                                 
 .123 .ص املرجع السابق، املسؤولية اإلدارية، عبد العزيز عبد املنعم خليفة، -1
  .230 .ص ابق،املرجع الس يف اجلزائر، موميةالعفقات الص هذا القرار مقتبس من مرجع عمار بوضياف، -2
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ل طلب دفع على احلساب يف أجل ال يتجاوز تاريخ تقدمي أوّ  التنفيذحسن جيب تأسيس كفالة  -

  .1من املتعامل املتعاقد

لتزامه يف امليعاد غري ار املتعاقد يف الوفاء بد تأخّ مان رّ الضّ يكون قرار اإلدارة مبصادرة  من مثّ و 

لتزامه اء املتعاقد مع اإلدارة بعدم وفا كما أنّ  اإلدارة ميكنها توقيع الغرامة التأخريية، حيث أنّ  مشروع،

مل تقم اإلدارة بفسخ  ما يف مصادرة الضمان، التعاقدي مهما بلغت جسامته ال يعطي لإلدارة احلقّ 

  . 2ها على حسابهذالصفقة أو تنفي

  :عدم مشروعية استعمال وسائل الضغط-ج

 ذدفعه إىل تنفيبغية  غط على املتعاقد معها،املتعاقدة جمموعة من وسائل الضّ  املصلحة متلك
ل يف وتتمثّ  استجابة ملقتضيات املصلحة العامة و تلبية الحتياجات اجلمهور، موميةالعفقات الص

  :الوسائل التالية

وذلك على حساب املقاول  :نهتوقيف املقاول يف عقد األشغال العامة و سحب العمل م-أ

ن ما فاته على ذلك تعويض يتضمّ  بيرتتّ  إذ خيضع هذا القرار لرقابة القاضي اإلداري، حيث ل،األوّ 

  .من كسب وما حلقه من خسارة يكون للقاضي السلطة التقديرية يف تقديره

من حيث  نظرا إلخالله بشروط العقد سواء :الشراء على حساب املورد يف عقود التوريد -ب

  .داريإذ خيضع هذا القرار أيضا لرقابة القاضي اإل ر عن تسليمها،مواصفات التوريدات أو التأخّ 

  :اإلدارة غير المشروع لسلطة إنهاء الصفقات العمومية استعمال: رابعا

لة لإلدارة إاء الرابطة التعاقدية و قطع العالقة بينها و أو السلطة املخوّ  االمتيازيستهدف هذا 
على  ، و يفرتض يف هذه احلالة أن يقدم املتعامل املتعاقدحتقيق املصلحة العامة بني املتعامل املتعاقد

ف قاعدة وجوب اإلعذار .د.ر مل لإلدارة ممارسة هذه السلطة، حيث قرّ خطأ جسيم خيوّ  ارتكاب
ن حكما صرحيا يعفي اإلدارة من توقيع اجلزاء يف غري حاالت الغرامة التهديدية، ما مل تتضمّ  قبل

                                                 
 .76. حممد الصغري بعلي، العقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -1

 .125. ص ،املرجع السابق ،املسؤولية اإلدارية، عبد العزيز عبد املنعم خليفة -2
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على  236-10 من املرسوم الرئاسي 112ع يف املادة عليه املشرّ  جوء لإلعذار، وهذا ما نصّ اللّ 
قرار اإلدارة  و يعدّ  نة،ة معيّ خالل مدّ  بالتزاماتهوجوب توجيه إعذار للمتعامل املتعاقد دف الوفاء 

  :باعتباره خطأ يف حالتني ب مسؤوليتها اإلداريةبإاء الصفقة للمصلحة العامة غري مشروع يرتّ 
  .غايتهاإلداري الفسخ  أو قرار اإلاء إذا فقد -1
   .مراعااو  احرتامها على املصلحة املتعاقدة عد املشروعية اليت يتعّني عن قوا إذا خرج -2

رر الذي حلق حالة من هاتني احلالتني وجب تعويض املتعاقد تعويضا جيرب الضّ فإذا ثبت وجود 
  1.هذه السلطة استعمالف املصلحة املتعاقدة يف به بسبب تعسّ 

عن األضرار الناجمة عن عويض التّ رة إلزام اإلدادور القاضي اإلداري في  :المطلب الثاني

  إخاللها 

  :بالتوازن المالي للصفقة و عن إثرائها بال سبب

خطأ  أيّ ا أصابه من ضرر رغم عدم نسبة تكون اإلدارة مسؤولة عن تعويض املتعاقد معها عمّ 

ارات العدالة ا العتبا نظرية اإلثراء بال سبب، وإمّ عويض هنا إمّ لتزام اإلدارة بالتّ ويكون أساس ا .إليها

ض له يف الفروع ورغبة اإلدارة يف احلفاظ على التوازن املايل للصفقة، وهذا ما سوف حناول أن نتعرّ 

  :التالية

  :عويض على أساس نظرية اإلثراء بال سببالتّ : األولالفرع 

أي ما  ،على حسابهتكون املصلحة املتعاقدة مسؤولة عن تعويض املتعاقد معها عن إثرائها 

، كما مرحلة التنفيذال نافعة هلا قام ا املتعاقد وكانت راضية عن قيامه ا أثناء يه من أعمحصلت عل

لمتعاقد مع اإلدارة مطالبة سبة للصفقة، إذ ميكن ليف حالة قيامه بأعمال غري مطابقة أو إضافية بالنّ 

ت اإلضافية على هذه األعمال واخلدما عن مبالغ مالية إضافية فهكلّ ا  رية بالتعويض عمّ خهذه األ

  : أساس قاعدة اإلثراء بال سبب، حيث تظهر يف حالتني ومها

                                                 
 . 76. حممد الصغري باعلي، العقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
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 :1عمال اإلضافيةالتعويض على أساس اإلثراء بال سبب عن األ :أوال

عمال اإلضافية هي أعمال مل يرد ذكرها بالصفقة، وهي أعمال مرتبطة بالعمل األصلي على األ

رتباط بني ق االأن حيقّ إذ جيب . ن موضوع الصفقةعكس العمل اجلديد، الذي يكون بطبيعته غريبا ع

األعمال  :"مبصر بقوهلاوهذا ما ذهبت إليه احملكمة اإلدارية العليا  ،العمل األصلي والعمل اإلضايف

يادة يف الكمية أو  أن تكون من ذات نوع وجنس األعمال األصلية، حبيث تكون الزّ اإلضافية يتعّني 

اسبة املالية مع املتعاقد األصلي عن ذات الفئات واألسعار اخلاصة حجم العقد قابلة للتنفيذ أو احمل

يثور اإلشكال يف حالة الطلب  حيث ال .نوع من األعمال اإلضافية املماثلة لألعمال األصلية بكلّ 

، ولكن "سبة لتعويض املتعاقد مع اإلدارة، حيث يكون يف صورة مقابل ماديالكتايب أو الشفوي بالنّ 

ن ذلك، فهنا أي طلب يتضمّ  حالة قيام املتعامل املتعاقد ذه األعمال بدون توجيه خيتلف األمر يف

ا أنفقه يف سبيل هذه األعمال بشرط أن هذا األخري إىل القضاء من أجل املطالبة بتعويض عمّ  أيلج

  .2تكون هذه األعمال الزمة وضرورية للعمل األصلي

  :األعمال غير المطابقة عويض على أساس اإلثراء بال سبب عنالتّ  :ثانيا

املتعاقد مع اإلدارة  قام ااملطابقة يف نطاق العقود اإلدارية هي تلك األعمال اليت غري عمال األ

أو        فق عليها بالعقد سواء من ناحية املواصفات الفنية روط املتّ فق مع الشّ يف حني أا ال تتّ 

تفق عليه بالعقد، ال األعمال اليت خترج عن إطار ما باإلدارة غري ملزمة بأداء مقا واألصل أنّ  .الكمية

من  على أساس ما قام بهتعويض المن هذا األصل ميكن للمتعاقد مع اإلدارة املطالبة ب استثناءاه أنّ  إالّ 

  :أعمال غري مطابقة بشرطني

  .ستفادت منها املصلحة املتعاقدةأن تكون تلك األعمال قد ا  -1

 .عمالاقد لتلك األداء املتعأعرتاضها على عدم ا  -2

                                                 
  . 141. ية اإلدارية، املرجع السابق، صعبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس املسؤول -1
 .2/07/01149: رقم القضية ،عن جملس قضاء تلمسان 2007-10-06 بتاريخ انظر القرار الصادر -2
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لتزام اإلدارة بتعويض املتعاقد معها يف تلك احلالة إىل املسؤولية العقدية، اوال ميكن أن يستند 

ذت تقع خارج إطار األعمال اليت نفّ  حيث ال ينسب لإلدارة خطأ عقدي، هذا باإلضافة إىل أنّ 

  .1الطرفني فق عليهالعقد ملخالفتها ملا اتّ 

  :في إطار الحفاظ على التوازن المالي للصفقة العمومية عويضالتّ  :الثاني الفرع

 البالغأثري قد ينجم عن تنفيذ الصفقة أحداث أو وقائع من شأا إرهاق املتعامل املتعاقد والتّ 

مراكز األطراف يف عقود  وازن املايل، فإذا كانتاملطالبة بإعادة التّ  على مركزه املايل مبا يعطي له حقّ 

ل املتعامل قد يتحمّ  امالع عقود القانونذلك يف ل ااوية أو متكافئة، فإنه وخالفمتس اصاخل انونالق

قه املالية عرتاف له حبقو رض مراعاة هذا الطارئ اجلديد واالا يفع، ممّ غري متوقّ املتعاقد عبئا ماليا 

  .لتزاماتهعلى تنفيذ اتشجيعا له 

لفضل يف إظهارها إىل ا رنسيالف داريإلاضاء وازن املايل نظرية قضائية يعود للقوتعترب نظرية التّ 

15-03-1910العربات الكهربائية بتاريخهلا قضية كان أوّ   إذ ،ز الوجودحيّ 
إقرار هذه  ويعود سرّ  ، 2

له  د به، وال حيقّ تنفيذ ما تعهّ ه و احلاالت بالوفاء بالتزامات املتعاقد مع اإلدارة يلزم يف كلّ  النظرية أنّ 

ر الفقه والقضاء وعليه فقد استقّ  .3أسعار بعض املواد مثالرتفاع اة وقف عن آداء اخلدمة حبجّ التّ 

 توافق وتوازن ومعادلة بني عاملنيهذا الوضع العام يتطلب إجياد  على أنّ ) فرنسا، مصر(ان ـاإلداري

  :مها

املتعامل املتعاقد مبواصلة تنفيذ الصفقة ملا هلا من أثر على املصلحة العامة واحتياجات  لتزاما  -1

توقفه عن تنفيذ الصفقة من شأنه اإلخالل مببدأ استمرارية املرافق العامة  مهور، ذلك أنّ اجل

  .من جهة

                                                 
  . 139 .عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص -1

2
 - Lay (M) Weil, G.A.J.A, 12 ème édition , Dalloz ,PARIS ,1999, p.134. 
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ومنع أي اختالل يف التوازن املايل للعقد، من  ل اإلدارة أو املصلحة املتعاقدة لسدّ ضرورة تدخّ  -2

حقوق وسلطات من  ع به منبة عن األحداث املستجدة نظري ما تتمتّ خالل حتمل األعباء املالية املرتتّ 

  .1جهة أخرى

سليم ا للحكم م وال يكفي التّ العاساس األفكرة التوازن املايل للصفقة العمومية، هي  على أنّ 

عويض ا جيب دراسة تطبيقات حاالت التّ املتعاقد وأوضاعه، وإمنّ  عويض الذي يستحقّ على مدى التّ 

  :وهذه احلاالت هي خطأ، أيّ رتكاب دون ا

  .املادية غري املتوقعة نظرية الصعوبات   -1

 .رينظرية عمل األم   -2

 .نظرية الظروف الطارئة  -3

املدعمة يل مع ذكر بعض األحكام القضائية ق لكل حالة على حدا بنوع من التفصإذ نتطر 

  .جل تعويض املتعاقد مع اإلدارةهلذه الفكرة من أ

   2:نظرية الصعوبات المادية :أوال

ف بغية  .د .قضايا م أنشأاعة من النظريات اليت توقّ نظرية الصعوبات املادية غري امل إنّ 

  .لتزاماته التعاقديةاضه ملخاطر تعوق تنفيذ أثناء تعرّ  تصحيح وضع املتعاقد مع اإلدارة

عريف ا و أساسها وشروط تطبيقها و اآلثار ق هلذه النظرية من خالل التّ حيث سوف نتطرّ 

  :بة عليها فيما يلياملرتتّ 

خصائص ا تكون هلادية صعوبات م تتضمن هذه النظرية :رية وأساسهاتعريف بالنظال -1

ا له أن يطالب بتعويض كامل عمّ  ز، جاا أن جتعل من تنفيذ العقد مرهقا، من شأاستثنائية

  .به هذه الصعوبات من أضرارتسبّ 
                                                 

  . 88 .حممد الصغري بعلي، العقود اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
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ة العقود اإلدارية ولكن يتمحور تطبيقها بصورة د أساسها ونطاق تطبيقها يف كافّ حيث جت

ه ال توجد نّ دا أمؤكّ  "لوبادير" وهذا ما ذهب إليه الفقيه العامة،ة يف جمال عقود األشغال خاصّ 

ه مل ير مانعا مىت توافرت شروطها لكنّ  ،1تطبيقات قضائية هلذه النظرية خارج نطاق األشغال العامة

" جيز"فقيهني فق مع ما ذهب إليه رأي المن تطبيقها يف جمال العقود اإلدارية األخرى وهذا الرأي يتّ 

عة ف يف تشجيع هذا االجتاه بتطبيق نظرية الصعوبات املادية غري املتوقّ .د.د موقد تردّ  ،"بيكنو"و 

يف حكم صدر بتاريخ  دض على أساسها املتعهّ أن يعوّ  فرفضخارج إطار عقود األشغال العامة 

املاء  املمدودة حتتيف مطالبته بنفقات الكابالت  ستناداالد هّ مسح هلذا املتع حيث 21/04/1944

  .عإىل نظرية عدم التوقّ 

س ذلك يف البنية د وجهات النظر يف األساس الذي تقوم عليه هذه النظرية فالبعض يؤسّ تتعهّ 

آخرون فعلى أساس مبدأ التعاون الذي حيكم املتعاقدين  أّما ،املسؤوليةعلى أساس املشرتكة و آخرون 

  .قة بني اإلدارة واملتعاقد معهاسود العاليليت جيب أن بينما يراها فريق رابع يف مبدأ العدالة ا

  :شروط تطبيق هذه النظرية -2

املتعاقد يف احلصول على تعويض كامل من اإلدارة ليست  ب عليها حقّ الصعوبات اليت يرتتّ  نّ إ

 بل هي صعوبات جيب د الصعوبات العادية اليت ميكن أن تواجه املتعاقد عند تنفيذ العقد اإلداري،جمرّ 

  :يتلشروط إلمكانية تطبيقها و هي كاآلأن تتوافر على جمموعة من العناصر و اخلصائص و ا

  :األطراف املتعاقدةإرادة عة هي واقعة مادية خارجة عن نظرية الصعوبات املادية غري املتوقّ  -

ق مة تتعلّ تنتج هذه الواقعة املادية ظواهر طبيعية، فنجدها مثال يف عقود األشغال العا :واقعة مادية- 

   .مبواقع العمل حيث تظهر صخور قاسية أو طبقات مياه حتول دون السري احلسن لعملية التنفيذ

جيب أن تكون أجنبية عن إدارة األطراف  :األطراف املتعاقدةإرادة عن  ةالواقعة املادية خارج -

منه نتج ة يف جزء صعوب بعويض إذا كان الفعل الذي سبّ ض طلب التّ فالقاضي اإلداري يرف املتعاقدة،
                                                 

1
  .659. زكرياء املصري، املرجع السابق، ص - 
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عة هي أجنبية وبة غري املتوقّ هذه الصعإضافة إىل ضرورة أن تكون  ،حد األطراف املتعاقدةإرادة أعن 

ون بصدد تطبيق هذه كيف هذه احلالة ال نعويض للمتعاقد ولكن يف التّ  عن اإلدارة ال تعطي احلقّ 

  .1كون بصدد نظرية فعل األمريالنظرية ولكن ن

 .توقعة عند إبرام الصفقةغري املوبات املادية ه الصعال تكون هذ -     

اهلام إذ  اإلداري وهنا يربز دور القاضي عة،توقّ مغري املادية الصعوبات جيب أن تكون هذه  -

ملعرفة  يخ إبرام الصفقة اجلهد الضروري عليه أن يبحث ما إذا كان املتعاقد قد بدل يف تار يتعّني 

  .ومدى قابليتها للتنفيذ بنفسه عن طبيعة األعمالى يكون قد حترّ  و هذه الصعوبات،

ر هذا االختالل بقيمة املبالغ يقدّ  :ةأن تؤدي هذه الصعوبات إىل اختالل التوازن املايل للصفق -     

  .اإلضافية اليت أنفقت نتيجة ملواجهة هذه الصعوبات املادية

  :بة عن هذه النظريةاآلثار المترتّ  -3

  :اليةب عليها النتائج التّ ه النظرية يرتتّ فرت شروط تطبيق هذاذا تو إ

املتعاقد ملزم  نّ أل ،ر وقف تنفيذ العقدعة ال يربّ املتوقّ صعوبات غري الظهور  إنّ  :لتزام املتعاقد بالتنفيذا -

ق ستحالة التنفيذ فال تطبّ ت هذه الصعوبات إىل اولكن إذا أدّ  بالتنفيذ رغم وجود هذه الصعوبات

  .ة القاهرةية القوّ ا نظر هذه النظرية وإمنّ 

عويض يف هذه احلالة كامال عن مجيع يكون التّ :كاملالعويض تّ الاملتعاقد يف احلصول على  حقّ  -

وهي ختتلف عن نظرية  .فق عليهاإىل املبالغ املتّ لها املقاول بدفع مبلغ إضافة األضرار اليت يتحمّ 

عنها إخالل يف ب يرتتّ جتماعية سبب ظروف سياسية أو اقتصادية أو االظروف الطارئة اليت تطبق ب

  .2التوازن املايل للعقد

  :ل األميرنظرية فع :ثانيا

                                                 
1- 48 .يد املغريب، املرجع السابق، صحممود عبد ا.  
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  :نظرية فعل األمير تعريف -1

ي إىل عمال الصادرة عن املصلحة املتعاقدة اليت تؤدّ ل األمري مجيع اإلجراءات واأليقصد بفع

بتعويض املتعاقد معها عن  ةاملصلحة املتعاقد، وعندئذ تلتزم هذه التعاقدية االلتزامات زيادة أعباء

  .1اء ذلكاألضرار اليت تلحق به من جرّ 

من املرسوم الرئاسي  115املادة  شريع اجلزائري يف نصّ وازن املايل أساسه يف التّ وجيد مبدأ التّ 

نظيمية شريعية والتّ ى النزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصفقة يف إطار األحكام التّ تسوّ «: 236- 10

ه جيب على املصلحة املتعاقدة دون املساس بتطبيق هذه األحكام أن تبحث مل، غري أنّ اجلاري ا الع

إجياد التوازن : مبا يأيتاحلل  زاعات اليت تطرأ عند تنفيذ صفقاا،كما مسح هذاي للنّ ودّ  عن حلّ 

  .»من الطرفني بة على كلّ كاليف املرتتّ للتّ 

 فقة  النزاعات الناجتة عن تنفيذ الص الودي حلسم مبدأ احللّ  فضلحني  عوحسنا فعل املشرّ 

ا يدفعه ص للطرفني إمكانية تعديل األحكام املالية للمتعامل املتعاقد، ممّ ، وكذلك عندما رخّ 2موميةالع

أن تتوافر ثالثة  ظرية جيبلتزاماته ومبواصلة التنفيذ، وحىت نكون أمام تطبيق هذه النّ أكثر إىل تنفيذ ا

  :شروط وهي كما يلي
   :شروطها -2

ب يف اخللل املايل للمتعامل املتعاقد عن اإلرادة املتعاقدة نفسها، سبّ أن يصدر العمل الذي ت -

عمال وتطبيق نظرية فعل ة أخرى، فال ميكن يف هذه احلالة إفإذا صدر العمل أو القرار عن جهة إداري

يف  عاد للمتعاقد احلقّ عديل ونتج عن ذلك آثار مالية، ها يف التّ مارست اإلدارة حقّ  كذلك إذااألمري،  

 بعيد يف حتديد اخلط  حدّ تساهم إىل إذ يتهاهذه الفكرة رغم أمهّ . بة بإعادة التوازن املايل للعقداملطال

بالقبول من القضاء اإلداري وحىت تاريخ  مل حتظ اوقع، فإّ الفاصل بني نظرييت فعل األمري وعدم التّ 
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عن أفعال صدرت عن إدارة أجنبية عن الصفقة،  عويض الكاملف طلبات التّ .د.حديث نسبيا قبل م

ة د جه بدقّ ف موقفه وحدّ .د.م ، إذ حسمالةاحل ذهصراحة عدم املباالة  بدىويف بعض القرارات أ

خذة من دابري واإلجراءات املتّ سبة للتّ بالنّ  فعل األمري إالّ  نظرية عمالإلحيث أصبح ال جمال  حديثا

  .1»طولون«يف قضية مدنية  1949- 03-04ة يف قراره بتاريخ خاصّ املتعاقدة نفسها، و  املصلحة جهة

فإذا  :ظام العامأن يكون العمل القانوين الصادر عن املصلحة املتعاقدة مشروعا غري خمالفا للنّ  -

جــوء للقضــاء ومســاءلتها طبقــا ألحكــام صــدر العمــل عنهــا وكــان غــري مشــروع جــاز للطــرف اآلخــر اللّ 

  .املسؤولية التقصريية

أثري علـى ا يؤدي إىل التّـممّ ، 2والتأثري عليها الصفقة قتصادياتأن يؤدي العمل إىل ضرر وقلب ا -     

يـادة الكبـرية فـإذا نـتج مـثال عـن تعـديل الصـفقة الزّ . ب لـه ضـررا ماليـااملركز املـايل للمعامـل املتعاقـد فيسـبّ 

اإلدارة عـادة   التـوازن املـايل، لـذا فـإنّ ه يفسـبة للمتعامـل جـاز لـه املطالبـة حبّقـيف حتمل األعباء املاليـة بالنّ 

تــوافقي ودي، وهــو مــا حــرص  الوضــع الغالــب حلــلّ  يفوهــي متــارس ســلطتها يف تعــديل الصــفقة تطلــب 

ــــثالث جــــاز  .236-10مــــن املرســــوم الرئاســــي  115املــــادة  يفع املشــــرّ  ــــوافرت هــــذه الشــــروط ال فــــإذا ت

قرارها أو  مبوجبل اإلدارة فه تدخّ ع اجلديد الذي خلّ للمتعامل املتعاقد املطالبة باملبالغ الناجتة عن الوض

  .عملها

  :النتائج القانونية لفعل األمير -3

لتــزام املصــلحة هــذه النتــائج ا أهــمّ  ساســية، يبــدو أنّ عــن تطبيــق هــذه النظريــة نتــائج قانونيــة أ ينــتج

عويض هناك آثار  التّ إضافة إىلأصابت املتعاقد نتيجة هذا الفعل و  ضرار اليتعويض عن األاملتعاقدة بالتّ 

  : أخرى هي
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را لعـــدم تنفيـــذ مـــربّ حيـــث يعتـــرب ســـتحالة تنفيـــذ الصـــفقة، ى إىل امـــا إذا كـــان فعـــل األمـــري أدّ  حالـــة -

  .لتزام بالتنفيذر هذا األخري من االتعاقد أي يتحرّ الصفقة من قبل امل

ا ، ممّــصــعبابــل جعلــه  ســتحالة التنفيــذ مــن قبــل املتعاقــدإذا كــان فعــل األمــري مل يــؤد إىل ا حالــة مــا -

 وبات املفروضة عليه السـيما غرامـةل عذرا للمتعاقد بأن يطلب إعفاؤه من التنفيذ أو ختفيض العقيشكّ 

 .أخريالتّ 

علــى املتعاقــد بصــورة تتجــاوز حــدود املاليــة حالــة مــا إذا كــان فعــل األمــري يــؤدي إىل زيــادة األعبــاء  -

 .فقة من القاضي اإلداريطلب فسخ الص ا يفسح اال حبقّ إمكانياته ممّ 

ســباب  دت األوبنــاءا علــى مــا ســبق يســتطيع املتعاقــد أن جيمــع بــني بعــض هــذه النتــائج إذا تعــدّ 

عــويض الكامــل دون أن يكــون لتّ م هــي االنتيجـة األّهــ عــويض الكامــل والفســخ ولكــنّ كاحلصـول علــى التّ 

  .1ستحالة يف التنفيذهناك ا

  : فكرتني أساسيتني مهاعويض إىليرجع أساس التّ : عويضأساس التّ  -أ

 د عليــه قــرارفعــل اإلدارة وهــذا مــا أّكــ وازن املــايل نتيجــةاألســاس الــذي تقــوم عليــه هــو اخللــل يف التّــ -

  . Compagnie française de trammyasيف 1910-03-21: ف بتاريخ.د.م

فعلهـا، وهـذا مـا ظهـر  بت علىارة اليت ترتّ ة عن اآلثار الضّ إذ تصبح اإلدارة مسؤولفسري الثاين ا التّ أمّ  -

« »باردي«ف .د.واضحا يف قضية نظرها م
Bardy

«2.  

  :عويضنظام التّ  -ب

 إذ ،دعويض الكامــل عــن األضــرار الــيت حلقــت باملتعّهــالتّ بــفعــل األمــري يفســح اــال للمطالبــة  إنّ 

، وـذا 3يضـاء اإلداري الفرنسـد يف أحكـام كثـرية صـادرة مـن القطبيـق الفعلـي هلـذا املبـدأ وتـردّ ستمر التّ ا

                                                 
  .119. حممود عبد ايد املغريب، املرجع السابق، ص -1
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عويض اجلزئـي، وعلـى العكـس وقع الـيت تعطـي فقـط احلـق بـالتّ ز نظرية فعل األمري عن نظرية عدم التّ تتميّ 

  .عويض تقرتب من نظرية خطأ اإلدارةمن ذلك فهي جمال حساب التّ 

عويض الكامل للمتعاقد عن كافة األضرار اليت حلقت بـه مـن يشتمل مبدأ التّ : عويض الكاملآثار التّ  -

لهــا املتعاقــد النفقــات الــيت أنفقــت وحتمّ  افــةك  علــى أوال املتعاقــد ضعــوّ رة ومــا فاتــه مــن كســب، فيخســا

املتعاقـد أن جينيهـا لـو مل خيتـل تـوازن الصـفقة  انية تشمل املبالغ اليت كان من حقّ نتيجة فعل األمري، والثّ 

  .نتيجة نظرية فعل األمري

قــة يف حالــة ويض ال ختتلــف يف شــيء عــن مثيالــا املطبّ القواعــد العامــة لتقــدير التعــ إنّ : تقيـيم الضــرر -

عليهـا  عـويض قـد يـنصّ طريقة حسـاب التّ  املسؤولية اإلدارية إلخالهلا بالتزاماا التعاقدية، وهنا نشري أنّ 

  .قانون أو عندما يكون منصوص عليه يف الصفقةوجب القانون عندما يكون فعل األمري مب

د مــثال ضــرائب أو رســوم خاصــة بســيطا عنــدما يــدفع املتعّهــعــويض ويف بعــض احلــاالت يكــون التّ 

قيمـة الضـريبة أو الرسـوم املدفوعـة، وقـد صـدر عـن  عـويض بـردّ وضعت أثناء تنفيذ الصفقة، فيتلخص التّ 

د بـدفع الفـرق بـني سـعر الضـريبة أو الرسـم القـدمي القضاء اإلداري يف حاالت كثرية بـاحلكم علـى املتعّهـ

  .1واجلديد
  :الظروف الطارئةنظرية  :ثالثا

  :تعريف النظرية -1

ال يف جملـس الدولـة الفضـل تعترب نظرية الظروف الطارئـة نظريـة قضـائية كـان للقضـاء الفرنسـي ممـثّ 

إذ نـــتج عـــن نشـــوب احلـــرب العامليـــة األوىل  "بـــوردو"يف ظهورهـــا مبناســـبة فصـــله يف قضـــية اإلنـــارة ملدينـــة 

ا دفـع ل األعبـاء املاليـة اجلديـدة ممّـّمـم يعـد باسـتطاعته حتب ضـررا للملتـزم فلـا سبّ ممّ  ارتفاع أسعار الفحم

 بنــاءا عليــهو . املــايل بعنـوان الظــروف الطارئـةن واز ه يف التّـعــرتف لـه حبّقــ، حيـث اف. د. جــوء إىل مبـه للّ 

ــ ســبة لنظريــة فعــل ب يف اخللــل املــايل بالنّ بّ العمــل املتســ عــن نظريــة فعــل األمــري إذ أنّ  هــذه األخــريةز تتمّي

                                                 

 .124 .حممود عبد ايد املغريب، املرجع السابق، ص -1



        الفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي اإلداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذ

 

 121

صــدر عــن اإلرادة املتعاقــدة، بينمــا يف نظريــة الظــروف الطارئــة لــيس لــإلرادة املتعاقــدة أي يــد يف ياألمــري 

  .دث مصدر اخللل املايلااحل
   
ا هـي األخـرى ال يـد ز نظرية الظروف الطارئة عن القوة القاهرة، فهذه األخرية رغـم أّـما تتميّ ك

، و هذا خالفا لنظريـة الظـروف الطارئـة الـيت ا إال أا جتعل تنفيذها مستحيالألطراف العقد يف حدوثه

  .1املتعامل املتعاقد املطالبة بإعادة التوازن املايل جتعل تنفيذ الصفقة ممكنا لكنه مرهق، ويبقى من حقّ 
  :النظريةهذه شروط تطبيق  –2

  : روط التاليةالنظرية وجب توافر الشّ لتطبيق هذه 

  :لتنفيذوقوع حوادث استثنائية غري متوقعة أثناء ا -أ

واد املســتعملة يف تنفيــذ رتفــاع أســعار بعــض املــعــة الظــروف االســتثنائية غــري املتوقّ مــن قبيــل ا وتعــدّ 

ره أطــراف العقــد ويضــعونه رتفــاع البســيط و الطبيعــي أمــر يقــدّ اال ، ذلــك أنّ 2رتفاعــا غــري عاديــااملشــروع ا

عة و مرتفعــة كمــا هــو احلــال يف رتفــاع يســري بــوترية متســار ا لــو كــان االوقــت التعاقــد، أّمــعتبــار بعــني اال

فرنـــك  23م الفرنســـي مـــن رتفـــع ســـعر الفحـــف املـــذكورة ســـابقا، حيـــث ا.د.وضـــة علـــى مالقضـــية املعر 

عتبـــار املـــايل تثنائيا و طارئـــا موجبـــا إلعـــادة االســـظرفـــا ا يعـــدّ ذلـــك  نّ فرنـــك فرنســـي، فـــإ 73فرنســـي إىل 

  .االنتهاء وقيع أو بعدشريطة حدوثه أثناء تنفيذ الصفقة و ليس قبل التّ 

  :  أن يكون احلادث الطارئ خارجا عن إرادة الطرفني –ب

 لـــه يفبــت تدخّ  حتــت عنـــوان الظــروف الطارئـــة إذا ثوازن املــايلال يســتفيد املتعامــل مـــن إعــادة التّـــ

بة يف ظهور هـذا سبّ تة هي املتكون اإلدار  كذلك احلال ينبغي أن الإحداث السبب أو الطارئ اجلديد و 

حتـــت عنـــوان اإلخـــالل بأحكـــام  اإذا كانـــت هـــي الســـبب يف ذلـــك جـــاز مســـاءلتهالطـــارئ اجلديـــد، فـــ

  .روف الطارئةية ال نظرية الظّ املسؤولية التقصري 
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  : جيب أن ينتج عن احلادث الطارئ خسائر مألوفة –ج

قتصــاديات الوضــع  االقتصــادي للمتعاقــد، حيــث تلحــق بــه خســائر  جيــب أن يــؤدي إىل قلــب ا

علـــى زيـــادة الضـــرائب أو تقبـــل علـــى  ن تقبـــل الســـلطة املختصـــةعـــة، كـــأتوقّ رية غـــري طبيعيـــة و غـــري مكبـــ

ق بــاملواد املســتعملة يف تنفيــذ املشــروع أو تصــدر نظامــا ســتحداث رســوم جديــدة، وبنســب عاليــة تتعلّــا

ختالفــا جوهريــا أو تقبــل علــى رفــع الرســوم الشــبكة القدميــة ان شــبكة لألجــور ختتلــف عــن جديــدا يتضــمّ 

  .املستعملة  يف املشروعاجلمركية أو املواد 

  :  عأن يكون احلادث الطارئ غري متوقّ  جيب -د

عــه، كحــدوث أزمــة اقتصــادية أو صــدور نصــوص أن ال يكــون بوســع أطــراف الصــفقة توقّ  ينبغــي

وازن املـــايل، لـــذلك للمتعامـــل املتعاقـــد املطالبـــة يف الّتـــ ممـــا يســـمحقانونيـــة أو تنظيميـــة جديـــدة و غريهـــا، 

نظريـة الظـروف الطارئـة تقـوم علـى فكـرة العدالـة  إنّ «: ية العليـا يف مصـر إىل القـولذهبت احملكمة اإلدار 

  .1»دة اليت هي قوام القانون اإلداريارّ 

وقـــف تطبيقـــا ملبـــدأ نفيـــذ و عـــدم التّ روط يلـــزم املتعامـــل املتعاقـــد مبواصـــلة التت هـــذه الّشـــفــإذا تـــوافر 

ق غرضـه ووصـل إىل ملايل، فـإن حتّقـعتبار لوضعه اعادة االيا إلله املطالبة ودّ  املوازاة حيقّ ، و بستمراريةاال

بإعـادة االعتبـار لوضـعه املـايل  جـاز لـه املطالبـة قضـاءً ، وإال االتفـاقنفد هذا تفاق مع اإلدارة املتعاقدة ا

ت وال ميكـن أن ق بـذلك تعـويض مؤقّـ، ليتحّقـ2روط املـذكورة سـابقاثبـات تـوافر الّشـعليه عـبء إ و يقع

ا ودائمـا يكـون للطـرفني أقيت من طبيعة الظـرف الطـارئ، فـإن كـان مسـتمرّ التّ  ئمة، ألن بصفة دا يستمرّ 

ا أن يربمـــا صـــفقة جديـــدة علـــى أســـاس املعطيـــات اجلديـــدة، أو يطلـــب مـــن القاضـــي اإلداري فســـخ إّمـــ

  .الصفقة العمومية
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ــ مــة القضــاء عويض فقــد قضــت حمكق بالوقــت الــذي ميكــن فيــه للمتعاقــد املطالبــة بــالتّ وفيمــا يتعّل

عويض خـالل تنفيـذ الصـفقة أو بعـد وفائـه بالتزامـه يستوي أن يطالب املضرور بـالتّ «: هبأنّ مبصر اإلداري 

  .1»التعاقدي

                                                 
 .590 .، صاملرجع السابق الباسط، القانون اإلداري،حممد فؤاد عبد  -1



 

 

130

 

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA  DE TLEMCEN 
DAIRA  DE NEDROMA 
COMMUNE DE NEDROMA 
 

 AVIS D'APPEL D'OFFRE 
NATIONAL OUVERT 

 

 La commune de NEDROMA lance un avis d’appel d’offre national ouvert pour la 

réalisation des projets qui suivent : 
  

01 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX AU CENTRE LOCALITE 
KHORIBA 
02 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DE LA ROUTE ACCES AIN 
ZEBDA 
03 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DE LA VOIRIE A HAI 
ABDELMOUMEN 
04 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DE LA VOIRIE A TRAVERS 
DIVERS  

QUARTIERS DE LA COMMUNE 
 

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à  retirer les cahiers des 

charges auprès du  secrétariat général de la commune contre le paiement de 1.200.00 DA . 

 

Les offres doivent être  accompagnées des pièces exigées par la réglementions en 

vigueur :  
 

 * L’OFFRE TECHNIQUE : 

� Déclaration à souscrire 

� Certificat de qualification 

� Etat des moyens humains et matériels) 

� Pièces fiscales ( extrait de rôle,carte d'immatriculation fiscale) 

� Pièces parafiscales ( mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBAPTH) 

� Statut de l'entreprise ou registre de commerce 

� Casier judiciaire  

� Planning des travaux  

� Les références professionnelles fournies par les maîtres de l’ouvrage antérieurs 

pour des travaux similaires réalisés durant les trois dernières années 
  

* L’OFFRE FINANCIERE : 

� Soumission  

� Bordereau des prix unitaires  

� Devis quantitatifs et estimatif 

 

Les offres techniques et financières doivent être mises dans deux enveloppes 

séparées  
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Les deux enveloppes doivent être mises sous double enveloppe, celle de l'extérieur 

ne devra comporter que la mention :        
Soumission à ne pas ouvrir 

« INTITULE DU PROJET CONCERNE » 
 

La date limite de dépôt des offres est fixée à 10 jours fermes à compter  de la 

première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou au BOMOP à 12 H. 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui 

aura lieu le même jour à 14 H. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 

jours . 

Les Plis doivent être déposés au niveau du secrétariat général de l'A.P.C 
 

 

 

Nédroma Le : ….…… 

 

 

Le Président de L’A.P.C 
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REBPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
WILAYA  DE TLEMCEN 
DAIRA  DE NEDROMA  
COMMUNE  DE NEDROMA 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES 
 

Conformément aux dispositions de l’article 43 alinéa 02 du décret 

présidentiel N° : 02/250 du : 24/07/2002 modifié et complété par le décret 

présidentiel N° : 03/301 du : 11/09/2003 complété et modifié par le décret 

présidentiel n° : 08-338 du 26 octobre 2008, portant réglementation des marchés 

publics, la commune de Nedroma informe l’ensemble des participants à l’appel 

d’offre concernant : 
01 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX  
    AU CENTRE LOCALITE KHORIBA 
02 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX  
    DE LA ROUTE ACCES AIN ZEBDA 
03 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX  

DE LA VOIRIE A TRAVERS DIVERS QUARTIERS DE LA COMMUNE 

04 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX  
    DE LA VOIRIE A HAI ABDELMOUMEN 

qu’à l’issu de la procédure d’évaluation et d’analyse des offres, les 

marchés sont attribués provisoirement aux soumissionnaires ci-dessous : 

 

 

     Tout soumissionnaire contestant le choix peut introduire un recours 

dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent 

avis.                                                               Le Président de L’ A.P.C  

  

N° Intitulé de l’opération 
Entreprise 

choisie 
Montant du 

marché 
Délai 

d’exécution 
Critères du 

choix 

01 

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT EN BETON 

BITUMINEUX AU CENTRE 

LOCALITE KHORIBA 

TEBBAL 

BOUMEDIENNE 

8.539.373,70 DA 

( T.T.C ) 

01 MOIS ET 

 20 JOURS 
Moin disante 

02 

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT EN BETON 

BITUMINEUX DE LA 

ROUTE ACCES AIN ZEBDA 

TEBBAL 

BOUMEDIENNE 

7.397.793,00 DA 

( T.T.C ) 

01 MOIS ET 

 15 JOURS 
Moin disante 

03 

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT EN BETON 

BITUMINEUX DE LA 

VOIRIE A TRAVERS 

DIVERS QUARTIERS DE 

LA COMMUNE 

TEBBAL 

BOUMEDIENNE 

8.404.888,05 DA 

( T.T.C ) 

01 MOIS ET 

 15 JOURS 
Moin disante 

04 

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT EN BETON 

BITUMINEUX DE LA 

VOIRIE A HAI 

ABDELMOUMEN 

SARL STARR 
7.903.350,00 DA 

( T.T.C ) 

02 MOIS ET 

 15 JOURS 
Moin disante 
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�ور�ـــ� ا��زا�ر�ـــ� ا�د��راط�ــ� ا�����ــ�ا��  
�ـ�نو��� ��  

  دا�رة �دروـ� 
  ��د�� �دروـ�

  

  
  

  

  
 ��ر، ��دت ا������ي�ن ��ر  ا����� ��رو��  �� �� أ�
	ن و��رة،�
�!  ، ��  ا���� ا�را�� ا���د	

د ز�ودي : ا%ظر� ا������ ���ر ا���د	 �#ت ر"�� ا��	د ����ب ر��س ا���س ا����" ا���دي، ر��س ا����� : 
 .  

  
�)ـر ا'��ـ�ع ا��ـ�دة -* :  
 

 ا@NJOG ا@K;LM ا@;J?يBCD     : EFGH ا@?<= >;:غ �
� P>PQ ?GRH       :STHUGL@ات اPTWOX@وا =Z[@ا SLط:]H EFGH 
 H EFGH[:طSL ا@UGارد ا@WD ?GRH     :ST_:G:ض �
� KbBc dTاھBf     :S>?J;@ا Sg>Ph EFGH 
 SRJCG ا@o:LXG?ةEFGH ا@:     Uf?j klmCHن �
�   
  

    
  

  :(�ـ, ا+ظـر(ـ� ا���ـ��ـ� ��ـروع * 
  

" "��  "�دروـ� - �ن 6��� –أ��3ل �د/�م وإ/ـ�دة ا'/���ر �در�� ��رك ا�
  

 ��! ا%ظر� +��ت ا��روض +�� 	����د إ����ح ا����، و��د إ�راء ���	 :   

  .ر��ت ا���� �� ا�	وم وا���ر وا��� +/�.ه  

  ر��س ا�����
  

  

  

  

  ا���ور�ـــ� ا��زا�ر�ـــ� ا�د��راط�ــ� ا�����ــ�

9�ظ�  دة ا'���ز  ا��رض ا���رح   ���� ا���و��  ا�ر6م  
  ��ف +��ل  أ��ر) 03(4.4   دج 4.556.775,60  ف. ع  01
  "CNAS"��ف 	��:9   	و��) 15(��ر	ن و  دج 4.811.075,00  ع. ب  02
  ��ف +��ل  	و��) 70(  دج 3.239.051,40  ر. ب  03
   دج 3.936.933,00  ي. ب  04��A)05 (ف +��ل  أ��ر��  

  �دون �دة  دج 4.061.476,80  ح. س  05
ا��:ر	! ��D+���ب C	ر 

�E��  
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  و��� ���ـ�ن
  دا�رة �دروـ� 
  ��د�� �دروـ�

  �ـم ا��ـروض���)ر �
  

 ��ر، ��دت �ن ��ر ��ي 	ن��روا� ا�را��و��  �� �� أ�
	ن و��رة،�، ��  ا���� ا�را�
�و	م ا��روض�� د :����": إ������ ���ر ا���د	 �#ت ر"�� ا��	د ا���� ا���د	�ر��س ا���س : 

  ا����" ا���دي ، ر��س ا����� 
�)ـر ا'�ـ�ـ�ع ا��ـ�دة - * :  

  
>ل ا���س ا����" ا���دي:   ;��د ;�ـ�ري � 
 ا+�ن ا���م ����د��:   /�د ا���د 9ح �
د �ر�ـ�م �� ر��س ��ط�� ا��<ن وا�����زات ا��و��:   أ
�  أ�ن ;ز��� ا���د��:   ��ود �طـ�ب
:ط@ـ? :��د �   :��  ر��س ��ط�� ا+��3ل ا��و

  

  *- �ــدول ا+/ـــ�ل -*

  
  :��ـو�ـم ا��ـروض ا���ـ��ـ� �ــ�ـروع * 

 " �ـدرو� -�ـن 6���–أ�3ـ�ل �د/�ـم وإ/ـ�دة ا'/��ـ�ر �در�ـ� �ـ�رك ا��ـ�" " 
    

�رض ا�ر"	س	 ،��  ا%��Eء �#Eر �#�	ل ا��روض ا���د �ن  ��د اا����ح ا����
 �
�ق �����Dع ��  �ر�	ب ا��+ن وا����	زات ا���و�	طرف ���ط�Dش �م ا��، و��د ا��

 ��	��+   :ا��روض #�ب ا%و�و	
9�ظـ�ت  دة ا'���ز  ا��رض ا��دم  ���� ا���و��  ا�ر���  
    	و��) 70( دج 3.239.051,40  م. ب  ا+و�?
   دج 3.936.933,00  ي .ب  ا�>������A)05 (أ��ر   

    �دون �دة  دج 4.061.467,80  ح. س  ا�>��>�
    أ��ر) 03(4.4   دج 4.556.775,60  ف. ع  ا�را���
��    	و��) 15(��ر	ن و  دج 4.811.075,00  ع. ب  ا�;�

  
 ���Dز ھذه ا%��Kل" �را�! �#�د"ا��رض ا���دم �ن طرف ���و� ا���� J�ول  و���رح

: +و�9 :�#ب أJل �رض A.ل �دة إ���ز أJ:�ھ� دج  � :3.239.051,40��J ��+ Nدره ����ل 
  .	و��) 70(

   .ر��ت ا���� �� ا�	وم وا���ر وا��� +/�.ه 
  ر��س ا���س ا����" ا���دي

  
�ور�ــ� ا��زا�ر�ــ� ا�د��راط�ــ� ا�����ــ�ا��  

  و��� ���ـ�ن
        دا�رة �دروـ� 
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  ��د�� �دروـ�

�)ـر  إ��ــ�ع 
  
 �و��رة و�� ا�را�� وا���ر	ن � �� �� أ�
	ن  ��ر ن ��ر ��ي، ��  ا���� ا�را�

��ت إ������ ���ر ا���د	 �#ت ر"�� ا��	د  وا��:ف
:�� د : ، ��دت ا���� ا���د	�
  ر��س ا���س ا����" ا���دي، ر��س ا����� : :����" 

     
�)ـر ا'��ـ�ع ا��ـ�دة-*         :  

>ل ا���س ا����" ا���دي:   /�د ا��@�ظ ��وج � 
�� ا����6دة:   /�د ا���د 9ح ��:>ل ا� 
 أ�ن ;ز��� ا���د��:   ��ود �ط�ب �
د �ر��م  �� ر��س ��ط�� ا��<ن وا�����زات ا��و��:   أ
 ا��ؤول ا�<�ف ��+��� �دى ا�����:   :ط@? �د�ون �

  
  *- �ــدول ا+/ـــ�ل -*

  
�ـ�و�ـ� '��ـ�ز �ـروع إ;��ـ�ر ا�* :  

 " "��  "�درو�  -�ن 6���–أ��3ل �د/�م وإ/�دة ا'/���ر �در�� ��رك ا�
  

�رض ا�ر"	س ��  ا%��Eء �#Eر ��و	م ا��روض و��د ا����ش �م 	 ،�د إ����ح ا�����

 ��و�� �� 	J�

�ق �����Dع ��  ��! ا��/�	رة D�رام إ��Dز  "ب م": ا���D :" د/�م أ��3ل�

 "��A.ل �دة دج  3.239.051,40: ����ل ���J ��+ Nدره وإ/�دة ا'/���ر �در�� ��رك ا�

  .+و�9 :�#ب أJل �رض  �و�) 70(: إ���ز أJ:�ھ� 

  

  .وا���ر وا��� +/�.ه  مر��ت ا���� �� ا�	و

  
      

  ير��س ا���س ا����" ا���د
  

  

  

  

  

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

 
WILAYA  DE  TLEMCEN 
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DAIRA   DE  NEDROMA 
COMMUNE  DE NEDROMA 
 

 
PROJET : AMENAGEMENT D’UN AIRE DE 

JEUX  
A BENKEMILA – NEDROMA - . 

 
 

AVENANT  DE  CLOTURE  
 
 

Passé entre : 
 

Le contractant : Monsieur S.M , le président de l’APC de 

NEDROMA désigné par le terme « maître de l’ouvrage ».  
 

D’une Part  
ET :  
 

Le co-contractant : H.A domicilié à NEDROMA 

(W.TLEMCEN) désigné par l’expression « ENTREPRENEUR » 

 

D’autre Part  
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1er : OBJET DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant de clôture a pour objet :  

1 – d’inclure les travaux supplémentaires dans le cadre de la convention  

2 – d’inclure les travaux supplémentaires hors convention 

3 – de retrancher les travaux en moins dans le cadre de la convention  

 
ARTICLE 02 : MONTANT DE L’AVENANT.  
 

Le montant du présent avenant est comme suit : 
* Montant des travaux supplémentaires dans le cadre de la convention en T.T.C  =  +  

222.002,82 DA  
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* Montant des travaux supplémentaires hors convention en T.T.C  = +  368.199,00 DA  
* Montant des travaux en moins en T.T.C             =  -  372.738,60 DA 
* Montant de l’avenant en T.T.C                   =  +  217.463,22DA 

 
Le montant de l’avenant en augmentation est arrêté à la somme en T.T.C 

à : 

DEUX CENT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE 
TROIS DINARS  

ET 22 Cts . 
 
ARTICLE 03 : NOUVEAU MONTANT 
 

Le nouveau montant en augmentation est comme suit : 

* MONTANT INITIAL EN T.T.C     =   2.282.377,50 DA 
* MONTANT DE L’AVENANT EN T.T.C  =  +  217.463,22 DA 
* NOUVEAU MONTANT EN T.T.C   =   + 2.499.840,72 DA 
 
Le nouveau montant est arrêté à la somme en T.T.C à :  

DEUX MILLIONS QUATRE CENTS QUATRE VINGT DIX NEUF 
MILLE HUIT CENT QUARANTE DINARS ET 72 Cts  

 

 
ARTICLE 04 : AUTRES CLAUSES 
 

Toutes les autres clauses de la convention à l’exception de celles relevant 

du présent avenant restent inchangées. 

 

 
FAIT A NEDROMA : ……………….……..  

 

 
MAITRE D’OUVRAGE                         
L’ENTREPRENEUR  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

WILAYA   DE TLEMCEN  
DAIRA   DE NEDROMA 
COMMUNE  DE NEDROMA 

 

AMENAGEMENT D’UN AIRE DE JEUX  
A BENKEMILA – NEDROMA - . 

 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION  

 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

N° DESIGNATION DES TRAVAUX U QUANT P.U MONTANT 

01 Remblai et déblai de la plate forme sur une 

épaisseur de 50cm 
M3 467 200,00 93.400,00 

02 Fourniture de sable Djebel sur une épaisseur de 

15cm y compris réglage, arrosage et compactage 
M3 63 500,00 31.500,00 

03 Gros béton dosé à 350kg/m3 pour plots M3  2,472 4.500,00 11.124,00 

04 

F/P de grille métallique suivant le choix du M.O 

en panneau de dim.(3x2M de hauteur) constitué 

avec de cornière série-lourd Ø 800 encrée sur plot 

en béton d’une profondeur de 60cm y compris 

peinture anti-rouille et de finition 

ML 1,70 5.300,00 9.010,00 

05 Maçonnerie en parpaing de 20cm M2 55,89 800,00 44.712,00 

 TOTAL (H.T) = 189.746,00 

T.V.A (17 %) = 32.256,82 

TOTAL (T.T.C) = 222.002,82 

 

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE :  

DEUX CENT VINGT DEUX MILLE DEUX DINARS ET 82 CTS . 

 
 
 
MAITRE DE L’OUVRAGE                                  SERVICE TECHNIQUE                             
 
ENTREPRENEUR 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
WILAYA   DE TLEMCEN  
DAIRA  DE NEDROMA 
COMMUNE  DE NEDROMA 

 

 
AMENAGEMENT D’UN AIRE DE JEUX  

A BENKEMILA – NEDROMA - . 
 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
HORS  CONVENTION  

 
 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

 

N° 
DESIGNATION DES 

TRAVAUX 
U 

QUAN
T 

P.U 
MONTAN

T 

01 
Mur en béton banché pour 

soutènement et arrêt de remblai 
M3 52,45 6.000,00 314.700,00 

    TOTAL (H.T)   = 314.700,00 

    T.V.A (17 %)  = 53.499,00 

    TOTAL (T.T.C) 
= 

368.199,00 

 

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME EN T.T.C DE :  

       TROIS CENT SOIXANTE HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX 

NEUF DINARS  
 

 
MAITRE DE L’OUVRAGE          SERVICE TECHNIQUE             ENTREPRENEUR 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

 
WILAYA   DE TLEMCEN 

DAIRA  DE NEDROMA 
COMMUNE  DE NEDROMA 

 

AMENAGEMENT D’UN AIRE DE JEUX  
. -NEDROMA  –A BENKEMILA  

 

TRAVAUX EN MOINS 
 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

N° DESIGNATION DES TRAVAUX U 
QUA
NT 

P.U MONTANT 

01  
Ouverture des saillies sur mur  pour encrage et 

amorce  poteaux 
M2 30 200,00 6.000,00 

02 
B.A dosé à 350kg/m3 pour semelles, avant 

poteaux, longrines, raidisseurs, chaînage et 

corniches y compris remblai des vides 
M3 7,07 18.000,00 127.260,00 

03 
Enduit en ciment lisse sur mur côté int. Et ext. Y 

compris piquage des parties lisse 
M2 24,57 400,00 9.828,00 

04 
Exécution d’une chape en béton légèrement armé 

en treillis soudé ép. =7cm+ hérissonnage 
M2 150 700,00 105.000,00 

05 
Enduit tyrolien teinté dans la masse suivant le 

choix du M.O sur enduit lisse côté façade 
M2 52,46 200,00 10.492,00 

06 Peinture vinylique sur mur M2 600 100,00 60.000,00 

 TOTAL (H.T) = 318.580,00 

T.V.A (17 %) = 54.158,60 

TOTAL (T.T.C) = 372.738,60 

 

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE :  

TROIS CENT SOIXANTE DOUZE  MILLE  SEPT CENT TRENTE HUIT 

DINARS ET 60 CTS . 

 
  
  

         MAITRE DE L’OUVRAGE ENTREPRENEUR             SERVICE TECHNIQUE 
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	�� ا���ا��� 
   :العامـةالكتب  :أوال

  
 :العربيةباللغة  - أ

  

ح اهللا أبو سـكينة، النظريـة العامـة لإلثـراء بـال سـبب يف القـانون اإلداري، بـدون طبعـة، دار أمحد فت -1

 .1997أبو اد للطباعة، مصر، 

ن املطبوعـات ديـوا بـدون طبعـة، أمحـد حميـو، املنازعـات اإلداريـة ، ترمجـة فـائز أجنـق وبيـوض خالـد، -2

  .1992اجلامعية، اجلزائر، 

املســؤولية علــى أســاس : الكتــاب األول: احلســني بــن شــيخ آث ملويــا، دروس يف املســؤولية اإلداريــة -3

  .2007اخلطأ، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

نظـــام التعـــويض يف : ثالـــثالكتـــاب ال: احلســـني بـــن شـــيخ آث ملويـــا، دروس يف املســـؤولية اإلداريـــة -4

  .2007املسؤولية اإلدارية، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

املسـؤولية بـدون خطـأ، : الكتـاب الثـاين: احلسني بن شـيخ آث ملويـا، دروس يف املسـؤولية اإلداريـة -5

  .2007الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

وسـائل املشـروعية، الطبعـة الثانيـة، دار : حلسني بن شـيخ آث ملويـا، دروس يف املنازعـات اإلداريـةا -6

  .2006هومة، اجلزائر، 

، هومـــةبـــدون طبعـــة، دار ، اإلداري املنتقـــى يف قضـــاء االســـتعجالاحلســـني بـــن شـــيخ آث ملويـــا،  -7
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  .1966-47عدد ريدة الرمسية، يف اجلالصادر م ل واملتمّ املعدّ اإلجراءات املدنية 

قـــانون الصـــفقات العموميـــة الصـــادر يف ملتضـــمن ا 1967 جـــوان 17املـــؤرخ يف  90-67ألمـــر رقـــم ا -

 .1967-52اجلريدة الرمسية، عدد 

  .املدين املعدل و املتمم املتضمن القانون 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر رقم -

يعــدل و يــتمم قــانون البلديــة صــادر يف اجلريــدة  2005جــوان  18املــؤرخ يف  03-05األمــر رقــم -

   .2005-50الرمسية عدد 
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يعـــدل و يـــتمم قـــانون الواليـــة صـــادر يف اجلريـــدة  2005جـــوان  18املـــؤرخ يف  03-05األمـــر رقـــم -

  .2005-50الرمسية عدد 

  :المراسيم الرئاسية-4

املتضـمن قـانون الصـفقات العموميـة  2002جـوان  24املؤرخ يف  250-02املرسوم الرئاسي رقم  -

  .2002-52الصادر يف اجلريدة الرمسية، عدد 

-02م املرســوم الرئاســي ل ويــتمّ يعــدّ ، 2003ســبتمرب  11املــؤرخ يف  301-03الرئاســي  املرســوم -

  .2003-55عدد  ،اجلريدة الرمسيةاملتضمن لقانون الصفقات العمومية الصادر يف  250

-02م املرســوم الرئاســي ل ويــتمّ ، يعــدّ 2008أكتــوبر  26املــؤرخ يف  338-08املرســوم الرئاســي  -

  .2008-62دد ع ،، اجلريدة الرمسية250

، 250-02امللغـي للمرسـوم الرئاسـي  2010أكتـوبر  27املـؤرخ يف  236-10املرسـوم الرئاسـي  -

  .2010-58اجلريدة الرمسية، العدد 

  :المراسيم التنفيدية -5

املتضـمن قــانون الصــفقات العموميــة الصــادر  1982أفريــل  10املــؤرخ يف  145-82املرسـوم رقــم  -

  .1982-15يف اجلريدة الرمسية، عدد 

  .واألفراد م للعالقات بني اإلدارةاملنظّ  1988 جويلية 04املؤرخ يف  131-88املرسوم رقم  -

املتضـــــمن قـــــانون الصـــــفقات  1991نـــــوفمرب  09املـــــؤرخ يف  434-91املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  -

  .1991-57العمومية الصادر يف اجلريدة الرمسية، عدد 

يوجب على مجيع املؤسسات الـيت  1993 نوفمرب 28يف املؤرخ  289-93املرسوم التنفيذي رقم  -

تعمــل يف إطــار إجنــاز الصــفقات العموميــة للبنــاء واألشــغال العموميــة والــري امــتالك شــهادة التخصــص 

  .1993-79والتصنيف املهنيني الصادر يف اجلريدة الرمسية، عدد 
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اإلجــراءات املتعلقــة  دالــذي حيــدّ  1997جويليــة  21املــؤرخ يف  268-97املرســوم التنفيــذي رقــم  -

  .بااللتزام بالنفقات وتعينها و بضبط صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤوليام

م املرسـوم التنفيـذي رقـم ل ويـتمّ يعـدّ  2005أفريـل  07املؤرخ يف  114-05املرسوم التنفيذي رقم  -

 الـــذي يوجـــب علـــى مجيـــع املقـــاوالت الـــيت تعمـــل يف إطـــار 1993نـــوفمرب  28املـــؤرخ يف  93-289

ــــةالع فقاتإجنــــاز الصــــ يف ميــــدان البنــــاء واألشــــغال العموميــــة والــــري وامــــتالك شــــهادة التخصــــص  مومي

  .2005-26عدد  ،اجلريدة الرمسيةالصادر يف  والتصنيف املهنيني
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Résumé :  

Les différents rôles du juge administratif statuant dans les affaires des 

marchés publics divergent selon l’étape d’apparition du litige. A la signature, ce 

dernier se contente d'annuler les décisions administratives indépendantes, il peut 

donner des ordres à l’administration et infliger les pénalités contraignantes à celle 

ayant transgressé les règles de publicité et de concurrence.  

En ce qui concerne l’étape de l'exécution, le juge administratif a la faculté 

d’annuler et de résilier les marchés publics en se conformant à la loi et de 

prononcer une réparation afin de préserver l’équilibre financier du marché public. 

Mots clés :  

marché public, instance de résiliation, référé, réparation, conclure, exécuter. 

 

 Abstract : 

The different rules of the administrative judge who is giving a decision in 

publics deals affairs differs according to the step of action apparition. At the time 

of the signature, he only has to call off the independent administrative decisions; 

he can also order administration and impose a restricting penalty payment to the 

one that infringed the ruIes of publicity and competition.  

With regard to the execution step, the administrative judge can cancel or 

call off the publics deals conforming to the law and pronounce compensation so 

as to preserve the financial balance of the public deal. 

Keywords: 

public deal, the cancellation action, summary procedure, compensation, make, 

execute. 

 
 


