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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
                                                                                              

فة بتسيري مصاحلها       و تعترب السلطة اإلدارية بصفة عامة الذراع األمين للدولة كوا هي املكلّ       

يق النشاط اإلداري اليت متارسه وفق أسلوبني ممتلكاا و تنفيذ رغباا و حتقيق أهدافها، و هذا عن طر 

ني، يعتمد األسلوب األول على توجيه أوامر إىل املواطنني من طرف اإلدارة و هو ما يعرف باسم مهمّ 

الذي ميكن تعريفه على أنه عمل قانوين صادر باإلرادة املنفردة لإلدارة قصد إنشاء أو  ، والقرار اإلداري

ح ا السلطة ع اليت تتسلّ . موجود، و يعترب هذا األسلوب أجنع أساليب القاتعديل أو إلغاء مركز قانوين

اإلدارية من أجل الوفاء بالتزاماا املتعددة، و على خالف هذا األسلوب فإن األسلوب الثاين يعتمد 

هذا  ف الرضائي أو اإلتفاق الوّدي بني اإلدارة و األفراد سواء كانوا طبيعيني أو معنويني، وعلى التصرّ 

مع  عن طريق إبرام العقود قصد إشباع احلاجات العامة للمواطنني، و عملية اإلبرام هذه ميكن أن تتمّ 

األجانب على خالف القرار اإلداري الذي ال ميكن أن يصدر إّال يف مواجهة املواطنني، فنظرية العقد 

كها سبيل التفاهم و الرضا اإلداري تقوم أصال على متكني اإلدارة من حتقيق املصلحة العامة مع سلو 

  .بينها و بني املتعاقد اآلخر
                                                                                   

بعد أن كان دور الدولة يف القرن  و هذا و قد تزايدت أمهية العقود اإلدارية يف الوقت الراهن،      

ن العشرين مقتصر على التدخل يف حدود ضيقة جدا لشيوع اإلقتصاد التاسع عشر و حىت بداية القر 

ى إىل بقاء دور الدولة ما أدّ ، و هذا احلر الذي كان مرتوكا للنشاط اخلاص من خالل التنافس بني أفراده

دورا حمافظا، حيث اقتصر تدّخلها على الدفاع اخلارجي و البوليس و األشغال العامة و إدارة ممتلكاا، 

تغّري الوضع و أصبح من الضروري جدا على الدولة أن  1914نه و منذ احلرب العاملية األوىل سنة غري أ

ل التكنولوجي و الصناعي السريع و ما واكبه من ظهور تتدخل يف خمتلف النشاطات الكائنة، فالتحوّ 

بني الطبقة الغنية  ى إىل اتساع اهلّوةاإلحتكار الرأمسايل الذي سعى إىل حتقيق أقصى ربح بأقل تكلفة أدّ 

تأثري  و الطبقة الفقرية، مما أدى بالنتيجة إىل فقد املساواة ملعناها احلقيقي فاسحا اال واسعا لزيادة

اضطلعت الدولة بدور إقتصادي و اجتماعي  حيثالفردية املطلقة  على حساباملدرسة اإلشرتاكية 

تفاقم حجم املشكلة و  1929لعاملية سنة األزمة اإلقتصادية ا ظهور ، و معهبقاس نإجيابية م أكثر

مما دفع بالدولة إىل لعب دور  ،فقدت املبادرات الفردية دورها القيادي كأساس إلشباع احلاجات العامة

   و اقتصادي مهم حيث أصبحت تقيم املشاريع اإلنتاجية و تنشأ إجتماعي
 



 المقدمة                                                 طرق إبرام الصفقـات العمومية و كيفية الرقـابة عليها في ظل القـانون الجزائري

 - 2 -

  

لة الذي انعكس إجيابيا على العقود ى إىل اتساع رقعة نشاط الدو متتلك اإلستثمارات مما أدّ  الشركات

  .اإلدارية
                                                                                

أّما أمهية نظرية العقد اإلداري يف اجلزائر فقد شهدت تطورا ساير تطور النظام اإلقتصادي املّتبع يف       

و        تكن للعقود اإلدارية أمهية كبرية ألن النشاط التجاري النظام اإلشرتاكي مل ظل البالد، ففي

 سوىالصناعي و الزراعي مت إسناده يف هذه احلقبة الزمنية إىل القطاع العام و مل يبق للقطاع اخلاص 

مما يعين بأن كل الروابط اليت كانت تنشأ يف دائرة النشاط  ، و هذا ما يعينق جداجمال حمدود وضيّ 

انت تتم بني األجهزة اإلدارية للدولة و املؤسسات و الشركات العامة التابعة للدولة، و اإلقتصادي ك

طات مادامت هذه الشركات واملؤسسات تعمل باسم الدولة و حلساا و تباشر نشاطها وفقا للمخطّ 

رف واحد والربامج املوضوعة من طرف اهليئات املركزية فإنه ال وجود لطريف العقد اإلداري و إمنا هناك ط

د هذه الفرضية أن مجيع األجهزة و هو الدولة يقوم بتقسيم املهام على أجهزته و مؤسساته، و ما يؤكّ 

تتحّمل نفقاا و هي اليت و أن اخلزانة العمومية  ،املؤسسات السابقة الذكر تعمل لتحقيق أهداف الدولة

بدأت العقود  1989صدور دستوربمسالية  ولكن مع تغّري النهج اإلقتصادي للدولة إىل الرأ ،1جتين أرباحها

اإلدارية بالظهور على الواجهة بصورا األصلية و احلقيقية و ازدادت أمهيتها أكثر فأكثر إىل أن بلغت 

 ساري املفعولو الذي مازال   1999ذروا مع إطالق مشروع التنمية املستدامة من طرف الدولة سنة 

  .إىل وقتنا الراهن 
                                                                          

فهناك عقود األشغال العامة و عقود التوريد  و  ،و جمال العقود اليت تربمها اإلدارة متعّدد و متنوّع      

عقود اخلدمات و عقود العمل إىل غريها من هذه العقود ، غري أنه وكقاعدة عامة فإن الفقه اإلداري 

خ .ق  القسم األول بعقود اإلدارة اليت ختضع للقا، يتعلّ 2عقود يف الوقت احلاضر إىل قسمنيهذه الم يقسّ 

« contrat de doit  privé de l’administration »، م .و هي العقود اليت تربمها اإلدارة وفقا ألحكام القا

   للقضاء قة ااإلختصاص حبّل املنازعات املتعل رجعشأا يف ذلك شأن سائر األفراد و ي

  ـــــــــــــــــ
     ، دار الفكر العريب،                       5.، ط-دراسة مقارنة–سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية .د-1

  .10 .ص ،1991القاهرة، 

، كلية احلقوق - إدارة و مالية: فرع–ستري بن علية محيد، مفهوم و حمتوى العقد اإلداري يف القضاء اإلداري اجلزائري، رسالة ماج-2

  .45.، ص2001-2000، اجلزائر، -بن عكنون–
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الشخص اخلاص،  ازاا كشخص عام وتنزل إىل مستوىالعادي، ويف هذه العقود تتنازل اإلدارة عن امتي

  العقود اإلدارية       ع و يطلق عليها اصطالح.فهي ختضع للقا القسم الثاين من عقود اإلدارةأما 

 « contrats administratifs »، و  ع يتمتع بامتيازات .و هنا تتصرف اإلدارة كشخص من أشخاص القا

  .ع، كما يعود اإلختصاص يف نظر املنازعات املتعلقة ذه العقود إىل القضاء اإلداري.سلطات القا
                                                                              

أساسيني،  خ يرتكز على عنصرين.ومعيار التمييز بني العقود اإلدارية و عقود اإلدارة اخلاضعة للقا      

العمومية سواء  صل مبرفق من املرافقيتمثل العنصر األول يف موضوع العقد اإلداري الذي جيب أن يتّ 

الشكلي املتمثل يف األجهزة و التنظيمات اإلدارية القائمة داخل السلطة التنظيمية، أو مبفهومه مبفهومه 

  املوضوعي املتمثل يف أداء اخلدمات العامة تلبية للحاجات العمومية، بينما يتمثل

ن شرط أو جمموعة شروط إستثنائية غري و الذي جيب أن يتضمّ  ،العنصر الثاين يف شكل العقد اإلداري

ن العقد بندا مبوجبه تتمتع اإلدارة حبقوق و سلطات إجتاه املتعاقد خ، كأن يتضمّ .ألوفة يف قواعد قام

  .1ن العقد بندا خيّول للمتعاقد مع اإلدارة سلطات إجتاه الغريمعها، أو أن يتضمّ 
                                                                                                                                              

و إذا كان األصل هو حرية اإلدارة يف إسباغ العقود املربمة مع من يتعاقد معها بالصفة اإلدارية إّما       

 و إّما أن تعهد إىل املتعاقد معها بإدارة مرفق عام، إالّ  ،خ.نها شروطا إستثنائية غري مألوفة يف القايبتضم

ره القانون، فاملشرع ميلك إضفاء الصفة اإلدارية على بعض العقود أن هناك إستثناء على هذا األصل يقرّ 

كما ميكنه نزع الصفة اإلدارية عن بعض العقود فتصبح خاضعة لقواعد   ،فتصبح إدارية بتحديد القانون

أوامر املشرع بإسباغ عقد حيث ال ميكنها خمالفة  ،خ، و هنا ال متلك اإلدارة حيال ذلك أي خيار.القا

مدنية بتحديد القانون إىل عقود  إداري بتحديد القانون بالصفة املدنية، أو العكس بأن حتّول عقود

  .إدارية بتضمينها شروطا إستثنائية
                                                                       

، فإّما أن يكون العقد إداري بتحديد من املشرع بطريقتني حددتالعقد اإلداري بصفة عامة ت طبيعةف      

واملتمثلة يف املعيار  ،لمعايري اليت حّددها القضاء اإلداريل او إّما أن يكون العقد إداري بطبيعته وفق

  مع تطور شهدت تطورا العضوي و املعيار املوضوعي ، أّما يف اجلزائر فإن نظرية العقد اإلداري

    ـــــــــــــــــ
1-André De Laubadere ; Jean-Claude VENEZIA ;Yves GAUDEMET , Droit                               
    Administratif , 17e édi , L.G.D.J. , PARIS , 2002 , p.248 et s. 
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تقتصر على  كانت النظرية 1996ضائي يف البالد، ففي املرحلة اليت سبقت سنة النظام القانوين و الق

و حتديد العقود اإلدارية من  بطبيعتها، اإلدارية بتحديد من القانون و أقصت العقود اإلدارية العقود

املشرع اجلزائري كان إّما بصفة مباشرة بالنص صراحة يف القانون بأن عقدا ما من العقود هو طرف 

جانفي  15املؤرخ يف  01-89ري كما جاء مثال يف نص املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي رقم    إدا

و    ت حتديد دفاتر الشروط املتعلقة بامتياز إحتكار الدولة للتجارة اخلارجية كيفيا الذي يضبط 1989

عقد من عقود القانون إمتياز إحتكار الدولة للتجارة اخلارجية -: (الذي جاء يف فقرا األوىل مايلي

و      اإلداري حتّدد مبوجبه الدولة التبعات و الشروط اليت خيضع هلا أصحاب اإلمتياز، وتبني حقوقهم 

و ذلك بأن ينص القانون على منح اإلختصاص  ،بصفة غري مباشرةو إّما ، 1.)واجبام إزاء الدولة

اإلدارة إىل القضاء اإلداري، و ينتج عن هذا  للفصل يف املنازعات املتعلقة بعقد من العقود الذي تربمه

أن املشرع اجلزائري هنا يعرتف ضمنا بالصفة اإلدارية هلذا النوع من العقود، و يف هذا اإلطار فقد كّرس 

فكرة املعيار العضوي كأساس لتحديد الطبيعة اإلدارية للعقود وهذا طبقا ملا نصت عليه  اجلزائري املشرع

و  ،م املعدل و املتمم.إ.ن قااملتضمّ   1966جوان   08املؤرخ يف  154-66مر رقم املادة السابعة من األ

ختتص االس القضائية، بالفصل إبتدائيا حبكم قابل لإلستئناف أمام احملكمة (  :اليت جاء فيها ما يلي

إحدى العليا، يف مجيع القضايا أيا كانت طبيعتها اليت تكون الدولة أو الواليات أو البلديات أو 

من خالل هذه املادة نستنتج أن املنازعات ، و ...)املؤسسات العمومية ذات الطبيعة اإلدارية طرفا فيها 

طرف اهليئات املذكورة فيها ختضع للغرف اإلدارية باالس القضائية، و لكن  املتعلقة بالعقود املربمة من

اإلعتماد على املعيار العضوي   تتمثل يف مدى إمكانيةخالل هذه املرحلة  طرحت إشكالية مهمة 

خاصة إذا علمنا أن نفس األجهزة اإلدارية املذكورة يف و هذا اإلدارية للعقود،  طبيعةكأساس لتحديد ال

خ، غري أنه و بالرجوع إىل النظام القضائي الذي  .عقود ختضع للقا م ميكنها إبرام.إ.املادة السابعة من قا

وحدة القضاء جند أن هذه اإلشكالية تفقد أمهيتها، و  املتمثل يفكان سائدا يف هذه احلقبة الزمنية و 

كّرس اإلزدواجية   األخري، حيث أن هذا إىل الواجهة هذه اإلشكاليةعادت  1996لكن بصدور دستور 

يؤسس جملس الدولة كهيئة (        : اليت تنص فقرا الثانية على مايلي  152القضائية مبوجب املادة 

، وذا أصبح هنالك قضاء إداري إىل جانب القضاء .)جلهات القضائية إلدارية مقّومة ألعمال ا

  ـــــــــــــــــبعقود اإلدارة  املتعلقة أصبحت املنازعاتو بالنتيجة ، 1العادي
   .89-03 اجلريدة الرمسية عدد-1
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                    خ، و من مث فإن .قواعد القا عليها للقاضي العادي الذي يطبق خ خاضعة.ضع للقاختاليت 

اإلدارية للعقد، و إمنا  طبيعةوجود الشخص العمومي كطرف يف العقد مل يعد معيارا كافيا لتحديد ال

                                 .إضافة إىل املعيار العضوي ةالعقد اإلداري طبيعة لى املعايري القضائية لتحديدعتماد عإلجيب ا
                                                                          

ا أحد أطرافه إمّ و مما سبق يتضح لنا تعريف العقد اإلداري يف اجلزائر، فهو العقد الذي يكون       

الدولة أو إحدى الواليات أو إحدى البلديات أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري   و 

                                               .خ.ستثنائيا غري مألوف يف القاإن شرطا صال مبرفق عمومي أو يتضمّ متّ  إّما يكون موضوعه

                                                                         

متياز و عقود إلة أقسام، فهناك عقود األشغال العامة و عقود او يتفرع العقد اإلداري إىل عدّ       

ع، .هنا ثار اإلشكال حول الطبيعة القانونية للص من ع، و.أن أمهها و أبرزها هي الص الّ العمل، إ

 ؟خ.إ و القا.هي مزيج بني القا معقد خاص أ معقد إداري أ تعتربفهل 
                                                                             

، وقد 2خ.والقا إ.ع هو خليط من القا.أن القانون املطبق على الص يعترب بعض الفقهاء إن      

و     ع.م على الص.أي حيث طبقت قواعد القاى احملكمة العليا على هذا الر ذدت الغرفة اإلدارية لأكّ 

ضد الس الشعيب البلدي لبلدية عني ) ح.د(يف قضية  1993أكتوبر  10مثال ذلك القرار املؤرخ يف 

ل تعدّ  أن شرطبلكن و ع هي عقود إدارية .من الفقهاء يرى أن الص غري أن البعض اآلخر، 3الباردة

على الشكل  اذهع و .ص.ن لقاو املتضمّ  1967جوان  17خ يفاملؤر  90-67املادة األوىل من األمر رقم 

و كذا تعديل املواد املطابقة هلذه املادة يف ...) تعترب الصفقات العمومية عقود إدارية مكتوبة :( اآليت

حيث أنه مل حيدد  ع الفرنسي.ص.نتهاجا مبا سار عليه قاإع الالحقة هلذا األمر، وهذا .قوانني الص

  القانون مبوجب 2001يف سنة  بصفة واضحة بأن الصفقات العمومية هي عقود إدارية إالّ 

  

  

    ـــــــــــــــــ
     اجلزائر،    2000-01 ، جملة اإلدارة، العدد؟أم جمرد تغيري هيكلة إصالح قضائى:  1996خلوين رشيد، القضاء بعد .د-1

  .51.ص

2-Mohamed KOBTAN, Introduction à l’étude du droit des M.P, Revue C.E  N° 3,                         
.   ALGER, 2005, p.31 et s  

  .39.، ص2004ج، اجلزائر، .م.، د1.، ط–النشاط اإلداري –: القانون اإلداري، اجلزء الثاين لباد، ناصر. د-3
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ن لإلجراءات املستعجلة املتعلقة باإلصالحات ذات الطابع املتضمّ  2001ديسمرب  11يف املؤرخ 

 إن الصفقات املربمة: ( منه على ما يلي حيث نصت الفقرة األوىل من املادة الثانية ،االقتصادي و املايل

 الذي يكتنف الصفة اإلدارية ، و ذا يزول الغموض ...)يف إطار قانون الصفقات تعترب عقود إدارية

                                                   .1ع.للص
                                                                       

       ع عقود إدارية.الذي مل يتم إىل حد اآلن ميكن اعتبار الص و لكن يف انتظار هذا التعديل      

و النصوص  250-02ع الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم .ص.ىل نصوص قاإلرجوع و ذلك با

خ على .ستثنائي غري مألوف يف القاإالالحقة له، و هذا على أساس أن هذه النصوص تفرض نظام 

 أيضا ع ما، و من خالل كذلك.دفرت شروط عند اإلقبال على إبرام ص إعدادع من خالل فرض .الص

ع كسلطة فسخها أو تعديلها باإلرادة املنفردة هلا، و كذلك .حة لإلدارة أثناء إبرام الصاالمتيازات املمنو 

                                        . ع.من خالل اإلجراءات اليت متر ا عملية إبرام الص
                                                                      

هو موجود  أن هناك فرق شاسع ما بينهما على خالف ما ع عقد إداري إالّ .بار الصو رغم اعت      

واحدا، فالعقد اإلداري هو أمشل و أوسع  أمرابني املصطلحني و تعتربمها  يزيف بعض املؤلفات اليت ال مت

و لكن رغم ذلك فإن هناك وجه إختالف ، 2أقسامه إال قسما من تعترب ع اليت ال.نطاق من الص

يكمن يف نقطتني أساسيتني، تتمثل النقطة األوىل يف السقف املايل األدىن حىت يعترب العقد ما بينه

و املعدلة   ع .ص.املتضمن قا 250-02ع، فطبقا للمادة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقم .اإلداري ص

قل عن ستة فإن كل عقد يساوي مبلغه أو ي 301-03مبوجب املادة الثانية من املرسوم الرئاسي رقم 

بالنسبة لألشغال أو التوريدات و أربعة ماليني دينار جزائري بالنسبة للدراسات أو  ماليني دينار جزائري

  عقد إداري، أما النقطة الثانية فتتمثل يف األساليب هوو إمنا  ع.ص اخلدمات ال يعترب

اإلداري  على خالف العقد و هذا، ع و اليت تعترب إلزامية على اإلدارة.و اإلجراءات املتبعة يف إبرام الص

                                                           .الذي جتد فيه اإلدارة نفسها متمتعة بقدر كبري من احلرية يف إبرامه
                          

  

  ـــــــــــــــــ
  .399.ص، املرجع السابق، ناصر لباد.د-1

     ماراتاإلجامعة ، 13عزاوي عبد الرمحن، النظام القانوين لدفع املقابل املايل يف العقد اإلداري، جملة الشريعة و القانون، العدد.د -2

  .197.ص، 2000العربية املتحدة،   
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 17املؤرخ يف يوم  90-67مبوجب األمر رقم  1967ع يف سنة .ولقد صدر أول قانون منظم للص      

- 82   مث تاله بعد ذلك املرسوم رقم ، 1ع.ص.ن قااملتضمّ  1387 ربيع األول 09 املوافق 1967جوان 

ع بعد صدور دستور .ص.مث عّدل قا، 21982أفريل  13املوافق  1402مجادى الثانية  16املؤرخ يف  145

نوفمرب  09املوافق  1412مجادى األوىل  02املؤرخ يف  434-91مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1989

 1423مجادى األوىل  13املؤرخ يف  250-02رى مبوجب املرسوم الرئاسي رقم مث عّدل مرة أخ، 3 1991

، و ما لبث أن عّدل هذا املرسوم مبرسوم رئاسي آخر 4ع.ص.واملتضمن لقا 2002جويلية  24املوافق 

املوافق ل  1424رجب عام  14املؤرخ يف يوم  301-03وهو املرسوم الرئاسي رقم  ،2003صدر يف سنة 

  .5 2003سبتمرب  11
                                                                                   

ع يتمثل يف وجوب معرفة .ص.أّول إشكال يتبادر إىل ذهن املتتّبع هلذه التعديالت الواردة على قاو       

 عّدل مبوجب من صاحب اإلختصاص يف سّن هذا القانون، حيث أنه صدر يف أول مرّة مبوجب أمر مث

مرسوم دون حتديد صفة هلذا املرسوم أهو رئاسي أم تنفيذي، مث عّدل مرة أخرى مبوجب مرسوم تنفيذي، 

  .و يف األخري عّدل مرتني مبوجب مرسومني رئاسيني
                                                           

لدستور الذي حيّدد لنا صاحب االختصاص يف ا و لإلجابة عن هذه اإلشكالية جيب الرجوع إىل     

بالرجوع إىل احلقبة الزمنية و إىل السلطة التنفيذية ؟،  مع، فهل يعود هذا إىل الربملان أ.ص.سّن قا

جند  1976إىل غاية صدور دستور  6تاريخ صدور بيان جملس الثورة 1965جويلية  19املمتّدة من تاريخ 

أي كان له مطلق  ،الوظيفتني التشريعية والتنفيذية يف آن واحد كان يتوىل  هو الذي أن جملس الثورة

      و لكن، 90-67أمر  ع مبوجب.ص.و هذا ما يفّسر لنا صدور قاالسيادة يف سّن القوانني، 

 منه 151 و حّددت املادة 7 97-76مبوجب األمر رقم  صدر دستور للبالد 1976نوفمرب  22بتاريخ 

  ـــــــــــــــــ
  . 1967جوان  27املوافق  1387ربيع األول  19الصادرة بتاريخ  1967- 52ر عدد .ج-1

 .1982جوان  27املوافق  1402مجادى الثانية  19 الصادرة بتاريخ 1982-15ر عدد .ج-2

 .1991نوفمرب  13املوافق  1412مجادى األوىل  06الصادرة بتاريخ  1991- 57ر عدد .ج-3

 . 2002جوان  27الصادرة بتاريخ  2002- 52ر عدد.ج-4

 . 2003سبتمرب  14الصادرة بتاريخ  2003-55ر عدد .ج-5

 . 1965- 56صدر بيان جملس الثورة يف اجلريدة الرمسية عدد -6

  .1122.، ص 1976نوفمرب  24 الصادرة بتاريخ 1976- 94اجلريدة الرمسية عدد  1976صدر دستور -7
 



 المقدمة                                                 طرق إبرام الصفقـات العمومية و كيفية الرقـابة عليها في ظل القـانون الجزائري

 - 8 -

                                                   

 ع، وبالتايل فإنه.ص.جمال التشريع، حيث أا مل تدخل يف اختصاصات الس الشعيب الوطين سّن قا

و اليت نصت على ما  1976من دستور  152يعود إىل السلطة التنفيذية طبقا للفقرة الثانية من املاّدة 

، و مبا أن السلطة .)كل املسائل، ما عدا تلك اليت خيتص ا القانون هي من اال التنظيمي  -:(يلي

آنذاك الوزير األول سوى مساعد له ال حيق له توقيع  كنالتنفيذية كانت يف رئيس اجلمهورية و مل ي

منه و اليت جاء فيها  85طبقا للفقرة الرابعة من املادة  1996املراسيم التنفيذية كما هو احلال يف دستور 

اليت ختوهلا إياه صراحة أحكام أخرى يف  ميارس رئيس احلكومة، زيادة على السلطات: ( ما يلي

   :اآلتية   الدستور، الصالحيات 

، 1تنفيذي مع صدر مبرسوم دون حتديد ما إذا كان رئاسي أ.ص.فإن قا... ) يوقع املراسيم التنفيذية،-4

ع ألنّه صدر من طرف رئيس .ص.و إىل حّد هذه احلقبة الزمنية مل يكن هنالك خرق لقواعد تعديل قا

ن املتضمّ  434-91  رية كما عّدل من طرفه، و لكن اإلشكال يطرح يف املرسوم التنفيذي رقم اجلمهو 

منه خترج  115جند أن املادة  1989ع كونه خالف قواعد تعديل القوانني، فبالرجوع إىل دستور .ص.لقا

نصت عليه  يعود إىل رئيس اجلمهورية طبقا ملا هع من جمال التشريع، و بالتايل فإن.موضوع تنظيم الص

ميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري : ( بقوهلا 1989من دستور  116املادة 

ع صدر مبرسوم تنفيذي أي من طرف رئيس احلكومة كونه هو .ص.غري أن قا ،.)املخصصة للقانون

، و مبعىن أوضح 1989 من دستور 81املختص يف توقيع املراسيم التنفيذية طبقا للفقرة الرابعة من املادة 

أنه مت تدارك األمر  القوانني، إالّ تعديل فإن هذا املرسوم التنفيذي قد عّدل قانون و هذا خمالف لقواعد 

 122ع السابق الذكر، حيث أنه و طبقا للمادة .ص.الذي عّدل قا 250-02يف املرسوم الرئاسي رقم 

صاصات الربملان و إمنا ضمن ع ال يدخل ضمن اخت.فإن موضوع تنظيم الص 1996من دستور 

املرسوم الرئاسي  هذا من نفس الدستور، و بالتايل فإن 125اختصاصات رئيس اجلمهورية طبقا للمادة 

  .ا احلقيقينصاإىل  األمورقد أعاد 
 

  ع، حيث أا جاءت.و لقد تضمنت مجيع هذه القوانني قواعد خمتلفة حتكم عملية إبرام الص      

ع، و بصفة عامة تنقسم هذه .وعة تلجأ إليها املصلحة املتعاقدة أثناء إبرامها للصبطرق و أساليب متن

  الطرق إىل ثالثة أقسام كل واحدة منها خمتلفة جذريا عن األخرى ال من حيث شروطها و ال من

  ـــــــــــــــــ
          ج،                    .م.، د2.، طبوكرا إدريس، تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقالل، اجلزء األول.د-1

                                                 .114.ص، 2005اجلزائر، 
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خرية حاالت اللجوء إليها و ال من حيث أمهيتها و قيمتها القانونية و العملية، و تتمثل هذه األ حيث

يف أسلوب طلب العروض الذي يعتمد على عّدة معايري متنوعة و خمتلفة يف انتقاء املتعاقد معه، هذه 

التكاليف املالية اليت  حساب املعايري تضمن بالدرجة األوىل جودة العمليات و األشغال املنجزة على

و   نافسة بني املتعّهدين، ، كما يعتمد هذا األسلوب من جهة أخرى على حرية املخريةتتطّلبها هذه األ

أنه  حيث ع. منح الصيفإىل جانب هذا األسلوب يوجد أسلوب املناقصة الذي يعتمد على اآللية 

صاحب أقل سعر تكلفة هو الذي يفوز بالصفقة دون مراعاة معايري ف ،يعتمد على املعيار املايل فقط

البسيطة من النوع العادي، و يف األخري  أخرى، و يتم اللجوء إىل هذا األسلوب يف حالة إجناز العمليات

يأيت أسلوب الرتاضي الذي يعتمد على اإلتفاق املباشر مع أحد األشخاص سواء بعد املنافسة أو بدون 

  .هو ينقسم بدوره إىل قسمني، أسلوب الرتاضي املباشر و أسلوب الرتاضي بعد اإلستشارة و منافسة،
                                                         

ع .و لقد اختلفت درجة أمهية كّل من هذه األساليب من قانون آلخر، ففي أول قانون للص      

ع .مت اعتماد أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة يف إبرام الص 90-67الصادر مبوجب األمر رقم 

إال يف حاالت حمددة قانونا،  ال ميكن اللجوء إليهما بينما جاء أسلوبيي املناقصة و الرتاضي كاستثنائيني

و مت   ع .ص.ن لقااملتضمّ  145- 82غري أنه مت التخلي عن أسلوب طلب العروض يف املرسوم رقم 

، 145-82   من املرسوم رقم  26ماد فقط على أسلوبيي الرتاضي و الدعوة للمنافسة طبقا للمادة تاإلع

املرسوم على أا أسلوب يستهدف  هذامن  28غري أنه مت تعريف كيفية الدعوة للمنافسة طبقا للمادة 

م أفضل العروض، و احلصول على عروض من عدة متعهدين مع ختصيص الصفقة للعارض الذي يقدّ 

هنا طرح إشكال فيما خيص املقصود بأفضل العروض، هل أفضلها من الناحية املالية فقط أم أفضلها من 

لنص املادة السابقة جند أن هذا التعريف لكيفية الدعوة مجيع النواحي التقنية و املالية، و لكن بالرجوع 

، و بالتايل فإن "أفضل العروض"للمنافسة مطابق لتعريف أسلوب طلب العروض بدليل استخدام عبارة 

تبىن أسلوب طلب العروض و لكن حتت غطاء إسم آخر، و نفس الشيء حدث  145-82املرسوم رقم 

                                                            تبىن أسلوبيي املناقصة حني  434-91يف املرسوم التنفيذي رقم 

ف املناقصة على أا إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة منافسني مع و الرتاضي و عرّ 

  من هذا املرسوم، بينما التعريف  24أفضل العروض طبقا للمادة  مختصيص الصفقة للعارض الذي يقدّ 

 Le"قيقي إلجراء املناقصة هو أا أسلوب يستهدف احلصول على العرض األقل سعرا               احل

moins disant          ."  
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ع تثور يف .ع املتعاقبة حول أساليب إبرام الص.و أمام هذا الغموض املوجود يف قوانني الص      

ع، و ما .أذهاننا تساؤالت خمتلفة عن الطرق اليت جيب على املصلحة املتعاقدة اتباعها أثناء إبرام الص

و     ، ؟هي احلاالت و الشروط الواجب توفرها يف كل طريقة من هذه الطرق حىت ميكن اللجوء إليها

من جهة  و من جهة أخرى ، هذا ؟ع.ما هي املراحل و اإلجراءات اليت جيب اإللتزام ا أثناء إبرام الص

إخالل املصلحة  عنع و اجلزاءات املرتتبة .ية إبرام الصعن األنظمة املتبعة يف مراقبة عملنتسائل 

  .؟ع.ص.املتعاقدة بأحكام قا
                                                        

أ أوال بالبحث عن مفهوم و من أجل الوصول إىل أجوبة شافية عن كل هذه التساؤالت سنبد      

ع .ع، مث نتطرق إىل كيفية إبرامها و إجراءات مراقبة هذه العملية، و هذا يف ظل آخر قانون للص.الص

  :، و ستتم هذه الدراسة من خالل فصلني250-02الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

  .القواعد العامة يف عملية إبرام الصفقات العمومية: الفصل األول-

  .كيفية مراقبة عملية إبرام الصفقات العمومية: صل الثاينالف-
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  األولاألولاألولاألول        الفصلالفصلالفصلالفصل                                                            

        القواعد العامة في عملية إبرام الصفقـات العموميةالقواعد العامة في عملية إبرام الصفقـات العموميةالقواعد العامة في عملية إبرام الصفقـات العموميةالقواعد العامة في عملية إبرام الصفقـات العمومية
                                                                  

تعترب الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود اإلدارية كون أن أغلب الدول احلديثة تعتمد عليها       

بأا عقود  2001ع الفرنسي لسنة .ص.ا، و لقد عرّفها قابصفة كبرية يف إجناز مشاريعها و تلبية حاجا

بني األشخاص العامة أو بني شخص عام و شخص خاص، و رغم هذا الوضوح الظاهري  إدارية مربمة

ع يف القانون الفرنسي إال أنه يكتنفه الكثري من الغموض يف القانون .الذي يتجلى من تعريف الص

ع اجلزائري مل تعط لنا تعريفا واضحا للصفقات العمومية بل .ص.من قا اجلزائري، ذلك أن املادة الثالثة

ع عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به، تربم وفق الشروط املنصوص عليها .الص: (اكتفت بقوهلا

  .).يف هذا املرسوم، قصد إجناز األشغال و إقتناء املواد واخلدمات والدراسات، حلساب املصلحة املتعاقدة
                                                                          

ع، مث ننتقل بعد .و يف ظّل هذا الغموض وجب علينا إعطاء صورة واضحة حول مفهوم الص      

                                                                              .ع يف اجلزائر.ذلك إىل قواعد عملية إبرام الص
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  مفهوم الصفقات العمومية: المبحث األول
املعدل و املتمم باملرسوم الرئاسي رقم  250-02فت املادة الثالثة من املرسوم الرئاسي رقم لقد عرّ        

الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع (  :النحو التايلالصفقات العمومية على  03-301

املعمول به، تربم وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم، قصد إجناز األشغال و اقتناء املواد و 

 ا، و من خالل نص هذه املادة يتضح لنا أن هذ.)اخلدمات و الدراسات، حلساب املصلحة املتعاقدة

فيما خيص النظام القانوين الذي  250-02حيث اكتفى باإلحالة إىل املرسوم الرئاسي رقم التعريف ناقص 

 حيكم الصفقات العمومية من جهة، و من جهة أخرى أبرز اهلدف املتوخى من إبرام الصفقات العمومية

 .فقط دون إعطاء تعريف واضح

                                                                                                                                                         

و على هذا جيب علينا اللجوء إىل حتديد مفهوم العقد اإلداري كون أن الصفقات العمومية تعترب       

و املتمثلة يف مبالغها  أحد أهم أنواعه مربزين يف ذات الوقت الصفة األساسية و املميزة هلذه الصفقات

 .1ع.ص.قا اليت جيب أن تتجاوز حدودا معينة يف
                                                                               

و يف هذا الصدد برزت النظرية التقليدية يف القانون اإلداري الفرنسي من أجل التمييز بني العقد       

، فباستثناء احلاالت اليت يكون فيها  خ.قاو عقد اإلدارة الذي خيضع للع .للقاع اإلداري الذي خيض

و    العقد اإلداري بتحديد من النصوص القانونية فإنه ليس من السهل دائما التمييز بني العقد اإلداري 

د، كما أن عقد اإلدارة، حيث أن وجود اإلدارة كطرف يف العقد اإلداري غري كايف لتمييزه عن باقي العقو 

القضاء اإلداري الفرنسي أصبح ال يعترب احتواء العقد على إشارة لدفرت الشروط معيار إلضفاء الصبغة 

حيث ال يكفي ذلك إلضفاء الصفة  ع.ص.قااإلدارية عليه، و األمر نفسه بالنسبة خلضوع العقد ل

  .2اإلدارية على العقد
                                                                   

نان من حتديد العقد و هلذا و حسب النظرية التقليدية للعقد اإلداري هناك معيارين إضافيني ميكّ       

 القانون اإلداري، فزيادة على وجود اإلدارة كطرف يف العقد جيب عليها اللجوء إىل استعمال أساليب

   القانون اخلاص من جهة، و من جهةالعام أو ما يعرف بالشروط االستثنائية الغري مألوفة يف

 ـــــــــــــــ  ــ 
1-Daniel CBABANOL ; Jean-Pierre JOUGUELET ; François BOURRACBOT, Le régime 
juridique des M.P, Le moniteur, PARIS, 2005, p.26.  

  .43.، ص2002حممود حممد علي صربة، ترمجة العقود اإلدارية، دار الكتب القانونية، مصر، .د -2
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 .ثانية جيب أن يكون للعقد صلة باملرفق العام

                                                                                                             

ائية اليت و مما سبق يتبني لنا أن العقد اإلداري إما أن يتحدد بنص قانوين أو بتطبيق املعايري القض      

 .سبق اإلشارة إليها

  

 هذه ففي بعض احلاالت تربم اإلدارة عقودا ختضع للقانون اخلاص بطبيعتها، إال أن القانون يغّري       

ختصاص للفصل يف إلكأن مينح املشرع ا  ،الطبيعة و جيعلها إدارية إما بصفة مباشرة أو غري مباشرة

 .1ةاملنازعات املتعلقة ا إىل احملاكم اإلداري

  

داري يتحدد أما يف حالة غياب النص القانوين نرجع إىل النظرية التقليدية اليت تقضي بأن العقد اإل      

و معيار      ) وجود اإلدارة كطرف يف العقد(و اليت تتمثل يف املعيار العضوي  بثالث معايري قضائية،

ستثنائية غري إن العقد لشروط معيار تضمّ ق العقد مبرفق عام و شرتاك املتعاقد يف املرفق العام أو تعلّ إ

 .2مألوفة يف القانون اخلاص

  

أما  ،يتعلق القسم األول باملعيار العضوي ،م هذا املبحث إىل ثالثة أقسامو على هذا سنقسّ       

ق العقد باملرفق العام و معيار معيار تعلّ  بدوره و الذي يضم ،القسم الثاين فيتعلق باملعيار املوضوعي

ع كمعيار خاص ا و مميز هلا عن باقي أنواع العقود .العقد لشروط استثنائية و معيار مبلغ الص نتضمّ 

  .     ع.صلاعلى أن نورد يف القسم الثالث أنواع  ،اإلدارية

    

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .390.ص, املرجع السابق, دناصر لبا.د-1

، جامعة تلمسان -دراسات قانونية–نازعات عقود اإلدارة، جملة كلية احلقوق سليماين سعيد، دور القاضي اإلداري يف معاجلة م.د-2

                                                            .215.، ص2007-04 ، العدد- اجلزائر–
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  المعيار العضوي: المطلب األول

من بينها املعيار  ،البد من ثالث معايري ع.صلجل حتديد مفهوم اأنه من أكرنا فيما سبق ذ      

د الطبيعة و يقصد به حتدي ،العضوي الذي يعترب اللبنة األساسية يف حتديد الطبيعة القانونية جلميع العقود

بتدائية أن العقد إعتربنا بصفة إشخص معنوي عام  حد طريف العقدأفإذا كان  القانونية لطريف العقد،

و خيتص القضاء اإلداري يف الفصل يف املنازعات الناجتة  لقواعد القانون العامو بالتايل خيضع  ،إداري

  . 1عنه
  

و يف هذا الصدد تقضي القاعدة العامة بأنه لكي يعترب العقد إداري ال بد من أن يكون أحد        

ات ستثناءإلإال أن القضاء اإلداري الفرنسي أورد بعض ا ،طرفيه شخص معنوي  عام  كما سبق الذكر

على هذه القاعدة تقضي بإضفاء الصبغة اإلدارية على بعض العقود املربمة بني شخصني معنويني 

  .خاصني شريطة توفر األسس القانونية اليت استند عليها 

  

 القسم نتعرض يف ،مه إىل قسمنينقسّ  ،ع.صو من أجل توضيح جمال املعيار العضوي يف ال      

  .ستثناءات الواردة عليهاإلعلى أن نتعرف يف القسم الثاين على ا هفي القاعدة العامة إىلاألول منه 

  

  القاعدة العامة في المعيار العضوي                                              : الفرع األول
إن القاعدة العامة يف املعيار العضوي تقضي بأن يكون أحد طريف العقد اإلداري شخص معنوي       

  .ع اجلزائري.ص.قامن هي األشخاص العامة اخلاضعة ل و ،وم هذا األخريمفه افم, عام

  

  :مفهوم الشخص المعنوي العام-أ

عرتف هلا القانون بالشخصية إيقصد بالشخص املعنوي كل جمموعة من األشخاص أو األموال       

كون للشخص و يرتتب على ذلك أن ي ،جلهأمتكينا هلا من حتقيق الغرض الذي أنشئت من  ،القانونية

  مستقال يف ذلك عن األشخاص  ،لتزاماتإلل ااملعنوي أهلية قانونية متكنه من اكتساب احلقوق و حتمّ 

 إال أن أمهيتها يف  خ.قاو قد نشأت نظرية الشخصية املعنوية يف جمال ال ،و العناصر املالية املكونة له

  

  ـــــــــــــــــ
، 2004ية بني علم اإلدارة و القانون اإلداري، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، حسني عبد العال حممد، الرقابة اإلدار .د-1

  .35.ص
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 ةالطبيعي جمال القانون العام تفوق أمهيتها يف القانون اخلاص نظرا الهتمام القانون اخلاص باألشخاص

  .1ملعنويةإال بصفتهم ممثلني لألشخاص ا ةعلى خالف القانون العام الذي ال يعرف األشخاص الطبيعي

  

  :و تنقسم األشخاص املعنوية إىل نوعني      

  .مثل الشركات املدنية و التجارية خ.قاأشخاص معنوية خاصة ختضع ألحكام ال-

  :أشخاص معنوية عامة و هي بدورها تنقسم إىل قسمني-

  

وهي اليت تعمل يف حدود إقليم معني حبيث ال تستطيع مباشرة  :األشخاص العاّمة اإلقليمية- 1

  .الدولة والوالية والبلدية اوأمهه ،شرع هلاإختصاصها إالّ على اإلقليم الذي حيدده امل

  

وهي أشخاص " املؤسسات العامة "سم إويطلق عليها  :األشخاص العامة املصلحية أو املرفقية - 2

ىن يقتصر مبع ،تستهدفه بالغرض الذي ختصاصهاإتتقيد باحلدود املكانية اإلقليمية وإمنا يتحدد  معنوية ال

  .2ختصاصها على حتقيق اهلدف الذي أنشئت من أجلهإ
  

وبواسطتها متارس  ،"األجهزة اإلدارية"أو " األشخاص اإلدارية "األشخاص العامة باسم  ّرفوتع      

ومن مث يّتضح أن  ،التنفيذية يف الدولة سلطتها دف تنظيم و تسيري املرافق العامة للدولةاألجهزة 

العام الذي جيب أن يكون أحد طريف العقد اإلداري هو الشخص اإلداري أو بعبارة املقصود بالشخص 

و يرتتب على هذا أن السلطة التشريعية ال ميكنها إبرام  ،أخرى أن تكون اإلدارة طرف يف ذلك العقد

غري أن العقود اليت تربمها األجهزة اإلدارية  ،عقود إدارية ألن عملها األساسي هو سن التشريعات

أما فيما خيص العقود اليت ال جيوز  ،سلطة التشريعية تعترب إدارية إذا تضمنت باقي الشروط األخرىلل

  اإبرامها إال بعد موافقة السلطة التشريعية كعقود القرض العام ال تعترب السلطة التشريعية طرف

أجهزا  على خالفميكنها إبرام عقود إدارية  اليت الفيها، واألمر نفسه بالنسبة للجهات القضائية 

 ميلكون سلطة إبرام العقود اإلدارية بالنظر إىل فإم الوزراء أما فيما خيص ميكنها ذلك،اليت  اإلدارية

  .3السياسية  صفام اإلدارية وليست

  ـــــــــــــــــ
  .122.ص ، 2006 عمان، القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، هاين علي الطهراوي،. د-1

  .128.ص املرجع السابق، هاين علي الطهراوي،.د-2

       ،    1994عبد الفتاح صربي أبو الليل، أساليب التعاقد اإلداري بني النظرية و التطبيق، دار الكتاب احلديث، القاهرة،.د -3

  .34- 32.ص
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 1 م.القا معدلة من 49 وبالنسبة لألشخاص املعنوية العامة يف القانون اجلزائري فقد نّصت املاّدة     

  :األشخاص االعتبارية هي ( :على مايلي 

  .، البلديةةالدولة، الوالي-   

  .املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -   

  .الشركات املدنية والتجارية -   

  .اجلمعيات واملؤسسات-   

  .الوقف-   

املاّدة  صخالل تفحّ  نوم ،)نيةكل جمموعة من األشخاص أو األموال مينحها القانون شخصية قانو -   

أن املشرع اجلزائري مل يذكر بالتحديد األشخاص العامة و إمنا أوردها يف نص واحد مع  ظالسابقة نالح

الوالية والبلدية و و  وعلى ذلك فإن األشخاص العامة يف اجلزائر هي الدولة ،األشخاص املعنوية اخلاصة

فهل هذه األشخاص هي وحدها اليت  ،ية معنوية مستقلةاملؤسسات العمومية اليت منحها القانون شخص

  . ع اجلزائري أم أن هناك أشخاصا أخرى تدخل يف جمال تطبيقه.ص.ختضع لقا

                                                                                                              

  :قانون الصفقات العمومية الجزائريتحديد األشخاص العامة الخاضعة ل-ب

ال :( ع على مايلي .ص.املتضمن قا 250-02ت املادة الثانية من املرسوم الرئاسي رقم لقد نصّ       

و اهليئات الوطنية  على الصفقات حمل مصاريف اإلدارات العمومية تطبق أحكام هذا املرسوم إالّ 

 باإلضافة إىل مراكز البحث و مية ذات الطابع اإلدارياملستقلة والواليات والبلديات و املؤسسات العمو 

التنمية و املؤسسات العمومية اخلصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي واملؤسسات العمومية ذات 

تكلف  الطابع الصناعي والتجاري عندما الطابع العلمي والثقايف واملهين و املؤسسات العمومية ذات

يف صلب النص  وتدعى ،ائية مليزانية الدولة استثمارات عمومية مبسامهة بإجناز مشاريع هاته األخرية

  .2")املصلحة املتعاقدة "

  ـــــــــــــــــ        

 20املؤرخ يف  58-75و يتمم األمر رقم الذي يعدل  2005يونيو سنة  20مؤرخ يف  10-05معدلة بالقانون رقم  49املادة -1

 . 2005-44عدد ر .جو املتّمم،  واملتضمن القانون املدين املعدل 1975مرب سنة سبت 26املوافق  1395رمضان عام 

يتضمن تنظيم الصفقات  2002يوليو  24املوافق  1423مجادى األوىل عام  13املؤرخ يف  250-02املرسوم الرئاسي رقم -2

  .2002-52ر عدد .جالعمومية، 
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فبعد أن كان يشمل ، ع.ص. جمال تطبيق قاعت يفو ما ميكن مالحظته أن هذه املادة قد وسّ       

 املؤسسات العمومية ذات الطابع اخلاص أصبح يشمل أيضااملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 

ذات الطابع الصناعي والتجاري شرط أن تكلف  العمومية املؤسسات و من جهة أخرى ،من جهة

و    إضافة إىل الدولة والوالية والبدية  ،نية الدولةمبسامهة ائية مليزا عمومية ستثماراتإبإجناز مشاريع 

  .2اهليئات الوطنية املستقلة واإلدارات العمومية

  

  :احلايل هي كاآليت  ع اجلزائري.ص.قاوعليه فإن األشخاص العامة اخلاضعة ل      

 les administration publiques ":الدولة "اإلدارات العامة -1

تمثل توهي  ،ختلف اإلدارات العمومية اليت تتشكل منها الدولة مبعناها الضيقويتعلق األمر هنا مب      

 ا من أجهزة مأساسا يف مصاحل رئاسة اجلمهورية و مصاحل رئاسة احلكومة و الوزارات وما يرتبط

كانت قائمة بالعاصمة أو موجودة عرب   اسواء و هذا ،وتنظيمات إدارية غري متمتعة بالشخصية املعنوية

يات كاملديريات اليت متثل عدم الرتكيز اإلداري كإحدى صور النظام املركزي و ليست تطبيقا لنظام الوال

  .3الالمركزية

  

  les institutions nationales autonomes  :اهليئات الوطنية املستقلة - 2

 القانون ت عليه املادة التاسعة منحسب ما نصّ " اهليئات العمومية الوطنية " تعرف أيضا باسم       

 :وهي تتمثل فيما يلي  ،4 د.املتعلق مب 1998ماي  30املؤرخ يف  01-98العضوي رقم 

د، احملكمة العليا .م(مثل الربملان واجلهات القضائية العليا   :السلطات األخرى غري السلطة التنفيذية-

أي خارج مهمتها  ،اها وإدار ري سيتاليت تتعلق ب ع.صعندما تقوم بإبرام ال ، و هذا)والس الدستوري

  .4الرئيسية التشريعية أو القضائية

  ـــــــــــــــــ
  .1991نوفمرب  09الصادر بتاريخ  434 -91أنظر إىل املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم -1

  .12.، ص2004عنابة، اجلزائر،  دار العلوم، ،ةحممد الصغري بعلي، العقود اإلداري.د-2

اختصاصات   املتعلق 1998 وماي 30املوافق  1419صفر  04مؤرخ يف  01-98عة من القانون العضوي رقم تنص املادة التاس-3

  :يفصل جملس الدولة ابتدائيا و ائيا يف:( جملس الدولة و تنظيمه و عمله

ة و اهليئات العمومية الوطنية و لطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزيا-   

  ..). املنظمات املهنية الوطنية

  .   13.صالسابق،  عحممد الصغري بعلي، املرج. د-4
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ويتعلق األمر هنا بأجهزة وتنظيمات ذات طابع   :اهليئات الوطنية القائمة يف إطار السلطة التنفيذية-

عن أجهزة  الدولة و هياكل السلطة اإلدارية  إداري تتمتع بشخصية معنوية مما جيعلها مستقلة قانونيا

ي قتصادإلالس الوطين اك  االس العليا القائمة يف خمتلف القطاعاتو اليت تتمثل أساسا يف  ،املركزية

و يشرتط يف هذه اهليئات لتتمّتع حبق إبرام  ،1جتماعي و الس اإلسالمي األعلى وجملس احملاسبةإلا و

  :الصفقات العامة مايلي

  .من حيث االختصاص اإلقليمي جيب أن ميتّد نشاطها إىل كافة أرجاء إقليم الدولة §      

  .من حيث الطبيعة القانونية جيب أن تكون متمتعة بالشخصية املعنوية §      

  

                                                                                                :الوالية- 3

فهي إحدى اموعات اإلقليمية املنصوص عليها  ،اجلزائريف تعترب وحدة من وحديت اإلدارة احمللية      

 ،1990أفريل  07املؤرخ يف  09-90و ختضع للقانون رقم  ،2منه 15مبوجب املاّدة  1996 يف دستور

  :وتتكون الوالية من

من بني  من هيئات كرئيسه املنتخب هوما يشمل يتمثل يف الس الشعيب الوالئي    :جهاز املداولة-

  .أعضائه وما ينبثق عنه من جلان دائمة ومؤقتة

يتمثل يف الوايل وما يوضع حتت سلطته من هياكل إدارية مثل جملس الوالية الذي  :اجلهاز التنفيذي-

ألجهزة الداخلية إضافة إىل ا ،يضم جمموع مسؤويل و مديري املصاحل احمللية للوزارات املوجودة بالوالية

-94للمرسوم التنفيذي رقم  وكذا دوائر الوالية طبقا شية العامة و الديوان،تاملف للوالية كاألمانة العامة و

  .1994جويلية  23املؤرخ يف  215
  

املسّرية مبوجب طريقة  و كما يتضمن اجلهاز التنفيذي للوالية خمتلف املرافق العامة التابعة للوالية      

عن  خالفا للمرافق العامة الوالئية املكتسبة للشخصية املعنوية و املستقلة ، و هذال املباشرستغالإلا

  .من قانون الوالية 126و هذا طبقا للماّدة  ،الوالية واملسّرية بطريقة املؤسسة العامة

  

  ـــــــــــــــــ
1-BOULIFA Brahim, GUIDE DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, constantine, 2004, 
    p .16. 

 ..). اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية و الوالية(  :تنص على ما يلي 1996من التعديل الدستوري لسنة  15املادة  -2
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و مؤسساا  املتعلقة بالوالية ع.صمن قانون الوالية عملية إبرام ال 113لقد أحالت املادة  و      

  .ع.ص.قا ىالعمومية ذات الطابع اإلداري عل

  

                                                                                                :البلدية-4
املؤرخ  80-90 وهي ختضع للقانون رقم ،ي اجلماعة اإلقليمية القاعدية يف اإلدارة احمللية اجلزائريةه      

  :ا تتكون ممّا يليو حسب هذا القانون فإ ،1990أفريل  07يف 

   .تمثل يف الس الشعيب البلدي املنتخب و ما يرتبط به من جلان دائمة أو مؤقتةي :جهاز املداولة-

اذ القرارات يتمثل أساسا يف رئيس الس الشعيب البلدي الذي يتمتع بسلطة اختّ  :اجلهاز التنفيذي-

تلف املرافق العامة التابعة للبلدية املسّرية مبوجب كما يتضمن خم  ،دية أو للّدولةلسواء باعتباره ممثال للب

ستغالل املباشر على خالف املرافق العامة البلدية املكتسبة للشخصية املعنوية و املستقلة قانونا إلطريقة ا

  .1من قانون البلدية 136 عن البلدية طبقا للماّدة
                                                               

                                                                                  :املؤسسات العمومية- 5

ستقالل يف إلتعّرف املؤسسة العامة بأا عبارة عن مرفق عام منح الشخصية املعنوية لتمكينه من ا     

وهي  ف هذه السلطة و رقابتها،خضوعه إلشرابعها مع الية عن السلطة اإلدارية اليت يتإدارته وذمته امل

مبعىن أا تنشأ لتحقيق  ، عن إحدى الصور الالمركزية اإلدارية وهي الالمركزية املرفقية أو املصلحيةتعّرب 

وهذا ما أّكدته املاّدة الثانية من  ،2أي أا ختضع ملبدأ التخصص ،نوع معّني من اخلدمات ال تتعّداه

حيث أا نّصت على أنواع خمتلفة من املؤسسات ع .ص.قااملتضمن  250-02املرسوم الرئاسي رقم 

  :العمومية ميكن تقسيمها إىل نوعني مهّمني

             :املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري-

 وهذا هو املعيار الذي ميّيزها عن ،تتميز هذه املؤسسات بأّا دف لتحقيق النفع العام      

 Jean-François" ما عّرب عنه األستاذ ووه ،مية ذات الطابع الصناعي والتجارياملؤسسات العمو 

BRISSON"  يلي  كما:  

  

  ـــــــــــــــــ
  .15.حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص.د-1

2-Jean-Marie AUBY ; ROBERT Ducos-Ader, Grands services publics et entreprises nationales, 
1erédi, Presse Universitaire de France, PARIS, 1969, p.135.                     
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 « L’organisme doit satisfaire des besoins d’intérêts générale ayan un caractère 
autre qu’industriel et commerciale » 1. 

غري أّن هناك  ،ستشفيات و اجلامعات وغريها من املرافق املصلحيةمن أمثلة  هذه املؤسسات امل و

  :2وتتمثل فيما يلي ،مؤسسات عمومية ذات طابع إداري إالّ  أّا متخّصصة يف جمال معّني 

 .مراكز البحث والتنمية       -

 .العلمي والتكنولوجي الطابع املؤسسات العمومية اخلصوصية ذات      -

 .مومية ذات الطابع العلمي والثقايف و املهيناملؤسسات الع      -

 :3املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري-

 ،وهذه املؤسسات على خالف املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري دف لتحقيق الربح      

سار تطورها ملا واألصل أّا مستثناة من جمال تطبيق قانون الصفقات العمومية كون أن قواعده تعرقل م

 250-02      غري أّن املادة الثانية من املرسوم الرئاسي  رقم ،تتضّمنه من إجراءات معّقدة وآجال طويلة

وهذا إذا كّلفت هذه املؤسسات بإجناز مشاريع  ،نّصت على استثناء من هذا األصل ع.ص.املتضّمن قا

يتمثالن  4ستثناءإلهناك شرطني لتحقيق هذا ا  أنّ مبعىن ،استثمارات عمومية ومبسامهة ائية مليزانية الدولة

   :فيما يلي

أن تكلف هذه املؤسسات بإجناز استثمارات عمومية اليت تؤّدي لفائدة الدولة كإجناز املباين العمومية  -

 .واملرّكبات الرياضية تو الثانويا

  أّن التمويل الكلي هلذه  يأ ،لةستثمارات العمومية مبسامهة ائية مليزانية الدو إلأن يكون إجناز هذه ا -

  .بأخرى األشغال يكون من طرف الدولة و أّن هذه النفقات ال ميكن تعويضها أو اسرتجاعها بطريقة أو
  

 ومن أجل معرفة الطابع الصناعي والتجاري هلذه املؤسسات جيب اللجوء إىل القانون األساسي     

ل هذه املؤسسات الشركة الوطنية للسكك احلديدية و املتضّمن إنشائها وتنظيمها وكيفية عملها، وأمثا

  .الوكاالت العقارية

  ـــــــــــــــــ
1-Jean-François  BRISSON, Les fondements  juridiques  des M.P, Impremerie nationale, 
PARIS, 2004, p .218. 
2-Christophe LAJOYE, droits des M.P, 2eédi, GUALINO éditeur, PARIS, 2005, p.37. 

   . 41.عبد الفّتاح صربي أبو الليل ،املرجع السابق ،ص.د-3

4-BOULIFA Brahim, o.p cit., p.16. 
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خمتص فقط يف منازعات  تقضي بأن القضاء اإلداري 1اجلزائري م.إ.و رغم أّن املادة السابعة من قا     

ت العمومية ذات الصبغة اإلدارية، إّال أنّه مادامت املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و املؤسسا

فإنّه مىت ع .الصالتجاري أبرمت صفقات عمومية وأّن القضاء اإلداري خمّتص يف املنازعات الناجتة عن 

تص يف يف العقد املربم من طرف هذه املؤسسات فإّن القضاء اإلداري خمع .الصتوّفرت شروط 

  .املنازعات الناجتة عنها
                                                                         

و مما سبق يتضح لنا أنه حىت يعترب العقد إداري جيب أن يربم من طرف شخص معنوي عام،   و       

   . لكن ما هو احلال يف حالة إبرامه من طرف شخص خاص
                                                               

  االستثناءات الواردة على المعيار العضوي: الفرع الثاني
حسب القاعدة العامة املبينة سابقا فإّن الصفقات العمومية جيب بالّضرورة أن يكون أحد طرفيها       

اخلاص  مة بني أشخاص القانونشخص من أشخاص القانون العام، ومبفهوم املخالفة فإّن العقود املرب 

غري أّن القضاء اإلداري الفرنسي أورد إستثنائني على هذه القاعدة، األّول يعترب  تعترب مدنية أو خاصة،

ستثناءا حقيقيا رغم أّن بعض إستثناء الثاين يعترب إلستثناء ظاهري كونه حمض تطبيق لنظرية الوكالة، أما اإ

، وفيما يلي سنتطّرق هلذين اإلستثنائني بشيء 2الضمنية يف بادئ األمرالفقهاء أّسسوه على فكرة الوكالة 

  .من التوضيح

 

  :االستثناء الظاهري-أ

احلالة   عملية التعاقد بالوكالة عن شخص معنوي عام، فهو يف هذهميكن لشخص خاص أن يتوّىل       

العقد  رب طرف يف هذايتعاقد باسم وحلساب هذا األخري، وبالتايل فإّن الشخص العام هو الذي يعت

  .3العضوي هذا يتماشى مع املعيار ، و من مث فإنوليس الشخص اخلاص الذي يعترب فقط وكيلاإلداري 

  ـــــــــــــــــ
ختتص االس القضائية بالفصل ابتدائيا حبكم قابل لالستئناف أمام احملكمة العليا يف :( على ما يليم .إ.تنص املادة السابعة من قا-1

ولة أو الواليات أو البلديات أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا دالقضايا أيا كانت طبيعتها اليت تكون ال مجيع

  ...).فيها

  . 68-67- 66.ص املرجع السابق، عبد الفتاح صربي أبو الليل،. د-2

  .72.ص ،املرجع السابقسليمان حممد الطماوي، .د-3
 

  



 الفصل األول                                                                                القواعد العامة في عملية إبرام الصفقـات العمومية

 - 22 -

باعتبار العقود  "sté prossette" و  " Artaud" قضييت يف ف .د.م ىفقد قضويف هذا الصدد       

ق بعقود مربمة باسم الدولة املربمة معهما إدارية على أساس أّما وكيلني عن اجلهة اإلدارية، فاألول يتعلّ 

 بينما يتعّلق الثاين بعقد مربم بواسطة منشأة خاصة ،بواسطة منشأة خاصة ملصلحة مرفق  التموين

جتماعي ونقابة جراحي إلعلى خالف العقد املربم بني صندوق الضمان ا و هذا حلساب وزارة الدفاع،

الصبغة اإلدارية كون أّن الصندوق مل يتعاقد حلساب جهة ف .د.ماألسنان الذي مل يضفي عليه 

  .1إدارية
                                                                

عامة أو ( ملعرفة الطبيعة القانونية للعقد يف هذه احلالة يستخدم معيار معني قع أّن الفقهوالوا      

الشخص اخلاص جيب أن يتعاقد باسم و حلساب شخص  و يتمثل هذا األخري يف كون أن ،)خاصة

  .Traité au nom et pour  le compte d’une personne publique" 2"  عام

  

د الذي يربم بني األشخاص اخلاصة ميكن أن يكون إداريا تأسيسا على فكرة اخلالصة أّن العق و      

، و لكن ما هي الوكالة الصرحية إذا ما تبّني أّن أحد األشخاص اخلاصة يتعاقد باسم اإلدارة و ملصلحتها

  طبيعة العقد يف حالة غياب هذه العالقة؟

  

  :اإلستثناء الحقيقي-ب

 العقد الذي يربم بني شخصني من أشخاص عدة العامة تقضي بأنبقا أن القالقد ذكرنا سا          

 1963 جويلية 08ه يف تاريخ ، غري أنق موضوعه بتنفيذ أشغال عامةلو تعلّ  اخلاص يعترب مدنيا والقانون 

ن هذا احلكم خروجا ، وقد تضم"بريوت"شهريا يسمى حبكم أصدرت حمكمة التنازع الفرنسية حكما 

إنشاء الطرق العامة له صفة األشغال  حيث قالت احملكمة يف حيثياته  أنمة حقيقيا عن القاعدة العا

العقود اليت  بطريق اإلدارة املباشر مما يرتتب عليه أن ذ أصال تؤول بطبيعتها للدولة و هي تنفالعامة اليت

م ق ذات األحكام على العقود اليت ترب وحيث أنه جيب أن تطبّ  تنفذ بواسطتها ختضع للقانون العام،

" statut des autoroutes"ن قانون الطرقاملتضم 1955أفريل  15بالشروط املنصوص عليها يف قانون 

 متيازإلستثنائية تلك اليت يربمها صاحب اإدون حاجة إىل التمييز بني العقود اليت تربمها الدولة أو بصفة 

  متياز شخص عام أو شركةإللذي يتعاقد حلساب الدولة، وسواء كان صاحب ااو 

  ـــــــــــــــــ
  .63.صالسابق،  ععبد الفتاح صربي أبو الليل، املرج.د-1

2-Jean –François Brisson, o.p cit., p.238. 
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متياز تعترب من قبيل إلالعقود املربمة مع املقاول من طرف الدولة أو صاحب ا ، فإنقتصاد خمتلطإ

عتبار املنازعات املتعلقة بتنفيذ هذه العقود تدخل يف اختصاص اذلك ويرتتب على  ،األشغال العامة

  .1القضاء اإلداري 
                                                                       

ا إذا كان عمّ  "Jean RIVERO" فقد تساءل  ولقد انقسمت اآلراء حول أمهية هذا احلكم،      

قه للتخلي عنه يف خصوص العقود اليت تربمها الشركات املختلطة مع املقاولني من املعيار العضوي يف طري

أجل إجناز بعض اإلنشاءات العامة اليت اعتربها احلكم من قبيل األشغال العامة، يف حني يرى األستاذ  

"AUBY " سته لى تعريف حمدد جيدا بقدر ما أساحلكم الذي أصدرته حمكمة التنازع مل تؤسسه ع أن

اص مهمة تنفيذ عهد فيها الشخص العام لشخص خع .القاى عالقة غامضة تدخل يف إطار عل

  .2كون بينهما عالقة نيابيةتدون أن  تصرف قانوين ملصلحته

  

حيث يرى األستاذ  ،اإلداري ض لنقذ عنيف من طرف الفقهحلكم قد تعرّ هذا ا اخلالصة أن و      

"DURUPY  "من احلاالت،ريورة حتقق املعيار العضوي يف كثتراجع عن ضر  اإلداري القضاء بأن  

  يف حالة اعتبار أحدمها مبثابة وكيل عنخ .القااإلداري ميكن إبرامه بني شخصني من أشخاص  دفالعق

أو إذا كانت  م.هذه الوكالة مؤسسة على فكرة الوكالة املنصوص عليها يف القا اجلهة اإلدارية سواء كانت

و تنفيذ العقد معرفة  األشخاص العامة، وميكن من خالل ظروف إبرام هذه العقود تربم حلساب أحد 

كتسليم األشغال يف النهاية إىل اجلهات اإلدارية أو حلول هذه اجلهات   ،العام ه مت حلساب الشخصأن

ه ّلق يف جزء منه  بشخص عام فإنة يف دعاوى املسؤولية، وحىت لو كان العقد يتعحمل األشخاص اخلاص

دف إقامة جسر باعتبار العقد املربم مع إحدى الشركات ف .د.مقضى  حيثيف جمموعه، يعترب إداريا 

فع عام كما أنه يصبح بعد إنشائه تابعا الغرض من األشغال موضوع العقد حتقيق ن إداريا على أساس أن

  .3وبالتايل فهو ينفذ حلساب الدولة ،ومني العامللد

  

  

  ـــــــــــــــــ
1-T.C 8 juillet 1963 ; société entreprise  PEYROT ;Rec.787 :MARCEAU Long ;Prosper WEIL ; 
 Guy BRAIBANT ; Pierre DELVOLVÉ ; Bruno GENVOIS , Les grandes arrêts de la 
jurisprudence administrative , 15e édition , DALLOZ , PARIS, 2005,  p .563 et s. 

  .67.، املرجع السابق، صعبد الفتاح صربي أبو الليل. د-2

  .72.عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص.د-3
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ستثناء حيث إلومن ناحية أخرى فقد اختلف الفقهاء يف األساس القانوين الذي يستند عليه هذا ا      

لرجوع نا با، ولكنستثناء على فكرة الوكالة الضمنيةإلأنّه أّسس هذا اف .د.مأنه يبدو من ظاهر أحكام 

  .ةالصحعتقاد ال أساس له من إد ريف الوكالة أو النيابة نكتشف أن هذا جمر إىل تع
                                                                   

ف النيابة على أا ل، كما تعرّ لوكيل بأن يقوم بعمل حلساب املوكفالوكالة هي عمل مبقتضاه يلتزم ا      

وبالرجوع إىل أحكام القضاء اإلداري  فاقية،ة األصيل وهي إّما قانونية أو اتّ النائب حمل إرادحلول إرادة 

باسم وحلساب الشخص "أو عبارة " وكيال و حلساب الشخص العام"الفرنسي جنده يستخدم عبارة 

هنا أيّة صعوبات يف وبالتايل ال تثار  وهاتني العبارتني مرادفتني للنيابة االتفاقية فهي وكالة صرحية،" العام 

  .1تكييف العالقة القانونية اليت حتكم الشخص اخلاص مع الشخص العام 

  

 فهذه عبارة غامضة" حلساب الشخص العام"الصعوبة تأيت من خالل استخدام عبارة  غري أن      

 أا ذدة كما هو احلال بالنسبة للوكالة الصرحية، إتب عليها قيام عالقة قانونية حمدوال يرت  ومبهمة

من العمومية تسمح باعتبار إدارة املرفق العام بواسطة الشخص اخلاص دائما حلساب  تنصرف إىل درجة

الشخص العام، لذا غالبا ما يلجأ القضاء اإلداري إىل جمموعة من الدالئل إلثبات وجود عالقة نيابة بني 

 crédit foncier de" فمثال يف قضية" faisceaux d’indices" و الشخص العام الشخص اخلاص 

France  " ألوىل تتمثل يف الناحية املالية فا ،العقد إداري من خالل ثالث إشارات ف أن.د.ماعترب

ها  تعود على الدولة تتعّلق باملسؤولية حيث أا كل والثانية متويل العقد كان من طرف الدولة، حيث أن

ق بشرط منح القرض الذي كان بناءا على الثة تتعلأما اإلشارة الث لتزامات الواردة يف العقد،إلما عدا ا

العقد مربم حلساب  ل هذه اإلشارات إستنتج الس أنمن خال و ،2موافقة جلنة برئاسة سفري فرنسا

  .الدولة 

  

يف مثل هذه املنازعات  ف.د.مر قضاء ن الضرورات العملية هي اليت ترب ة حال فإوعلى أي      

، وليس على أساس فكرة الوكالة الضمنية رغم وجود ع.ىل قواعد القاإلخضاع بعض األشغال العامة إ

  .3ة بني الشخص العام والشخص  اخلاصلة قويّة تأكد وجود عالقة خاصأد

 ـــــــــــــــــ
  . 75.صعبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، . د-1

  .78.صعبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، . د -2

  .79.صعبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق،  .د -3
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و يف األخري جتدر اإلشارة إىل أنه رغم أمهية و بساطة املعيار العضوي يف حتديد الطبيعة اإلدارية       

ع، إال أنه مل يستطع احلفاظ على هذه اجلاذبية نظرا ألن الصفقات العمومية أصبحت تربم من .للص

ة كما سبقت اإلشارة، و من هنا ظهرت احلاجة ملعايري أخرى أكثر دقة من طرف أشخاص غري إداري

  .  1املعيار
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

  .51.بن علية محيد، املرجع السابق، ص-1
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  المعيار الموضوعي : المطلب الثاني
ديد طبيعة العقد، و طبقا له يكون العقد إداريا إذا  يعترب هذا املعيار من أهم املعايري القضائية لتح      

ل النظر عن شكله، و لقد كان هذا املعيار حمل حتوّ  ع بغض.ختضع  ألحكام القا كان موضوعه وطبيعته

د هذا االجتاه يف مث تأك" برتان"در احلكم يف قضية الزوجني بعد أن ص 1956سنة ف .د.ميف قضاء  

ترب العقد إداريا إذا كان موضوعه أن يعهد إىل أحد املتعاقدين مهمة والذي اع ،"جوندران"قضية شركة 

، وبناءا عليه 1ن شروطا استثنائية أم الحاجة لبحث ما إذا كان العقد يتضمتنفيذ املرفق العام دون 

خ أو باشرتاك .ا باحتوائه شروط استثنائية غري مألوفة يف القاته إمأصبح العقد اإلداري تتحدد ذاتي

  .مع اإلدارة مباشرة يف تسيري املرفق العام املتعاقد

  

ع فإن الثمن يعترب فيها عنصرا هاما من عناصر املعيار .ه و نظرا للطبيعة اخلاصة للصعلى أن      

ه يشرتط يف مرفق عام فإن قه بتسيريو تعلّ  ستثنائيةإن العقد اإلداري لشروط املوضوعي، فإضافة إىل تضمّ 

ع، ودون .ص .ن لقااملتضم 250-02نا يف املرسوم الرئاسي رقم معي أن يتجاوز مبلغها حدا ع.صال

  .ع.ص.و بالتايل ال خيضع لقا ال يعترب العقد اإلداري صفقة عمومية قفسالهذا 

  

ق العنصر األول لفكرة الشروط يتطر  ،م املعيار املوضوعي إىل ثالثة عناصرعليه سنقسوبناءا       

ق العنصر ، بينما يتطر ق العقد اإلداري بفكرة املرفق العاملثاين لتعلّ ق العنصر اعلى أن يتطر  ستثنائيةإلا

  .الثالث ملبلغ الصفقات العمومية

  

  حتواء العقد على شروط استثنائية إ: لالفرع األو 
ذلك يضفي عليه الصفة اإلدارية، وبالتايل يصبح  ة فإنستثنائيإ ان العقد شروطإذا تضمّ       

ق فكرة الشروط االستثنائية مث نتطر ي، ومن مث وجب علينا حتديد مفهوم ختصاص فيه للقضاء اإلدار إلا

  .2لصور هذه الشروط
 

   :ستثنائيةإلتحديد فكرة الشروط ا -أ

  يت متنح املتعاقدين حقوقا أوا تلك البأ ستثنائيةإلجرت األحكام القضائية على تعريف الشروط ا      

  ـــــــــــــــــ
 .83.صو الليل، املرجع السابق، عبد الفتاح صربي أب.د -1

2-Mohamed KOBTAN, Le régime juridique des contrats du secteur public, These de doctrat 
d’ETAT, ALGER, 23 janvier 1982, p.47.                     
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من يتعاقد يف نطاق القوانني  يف طبيعتها عن تلك اليت ميكن أن يوافق عليها ةيبلتزامات غر إلهم حتمّ 

،  stein"1"يف قضية  1950أكتوبر  20الصادر يف ف .د.ماملدنية و التجارية، و هذا ما جاء يف حكم 

 Société des"يف قضية  1952جوان  19فتها حمكمة التنازع الفرنسية يف حكمها الصادر يوم كما عرّ 

combustibles et carburants nationaux "اليت  ميكن  ا شروط ختتلف بطبيعتها عن تلكبأ

  .2إدخاهلا يف عقد مشابه يف القانون املدين 

  

ل األمر يقوم على فكرة املرفق العام  ، فلقد كان يف أو رإ قد تطو .واملالحظ يف هذا الصدد أن القا      

مية بفكرة املرفق العام، وذلك حينما كانت املرافق العامة ذات عالقة حت إ.حيث كانت قواعد القا ،يةكلّ 

د مبرفق عام حىت يكون صل  العق، و من مث فقد كان يكفي أن يتّ مقصورة على املرافق اإلدارية وحدها

و ظهرت أنواع   ر يف هذا الشأن ، مث حدث تطو ة للقانون العامإداريا ألن املرافق اإلدارية ختضع كّلي

ا العامة، و عندها مل يعد من املمكن أو املفيد أن ختضع هذه املرافق خضوعا تام ديدة من املرافقج

ية كبرية يف اختيار الوسيلة اليت حتقق ا الصاحل العام، وبالتايل لقواعد القانون العام حيث أا منحت حر 

ارة قد اختارت أن تكون اإلد صل العقد مبرفق عام ليكتسب الصفة اإلدارية الحتمالكافيا أن يتّ   مل يعد

فة لشروط إستثنائية إلسباغه بالصن العقد و بناءا على هذا ظهر شرط تضمّ  وسيلة القانون اخلاص،

  .3اإلدارية 

  

ه إىل أن "روميو"حيث نّبه املفّوض  "TERRIER" ل تنبيه لضرورة تغيري الوضع كان يف قضية و أوّ       

 املرافق العاّمة بقواعدها الذاتية وبصفتها فيها ارجيب على القضاء اإلداري أن حيّدد احلاالت اليت تد

املرافق العامة،  ذلك أجنح يف تسيري وسائل القانون اخلاص إذا رأت أن اإلدارية واليت تستخدم فيها اإلدارة

كان لصاحل املرفق   1903فيفري  06ف يوم .د.احلكم الصادر يف هذه الدعوى عن م نوعلى الرغم من أ

  العقد بأن "Cie d’Assurance"ة التنازع أصدرت حكما يف قضي ةأن حمكم ، إالّ العام
 
 

  ـــــــــــــــــ
1-Ahmed. MAHIOU, Cours D’institution  Administrative, 3ème édi, ALGÉRIE, 1981, p .226.         
   «  c’ est la clause , ayant pour l’objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur 
charge des obligation étronyers pour leur nature  à  ceux qui sont susceptible d’ être librement 
consentis par qui  conque dans le cadre des lois civiles et commerciales . ». 

  .85.صالسابق،  ععبد الفتاح صربي أبو الليل، املرج. د -2

  .87. لطماوي، املرجع السابق، صسليمان ا.د-3
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ف إضفاء الصفة اإلدارية .د.ق مبرفق عام، كما رفض مخ ال يعترب إداريا ولو تعل.قاالاملربم وفقا ملبادئ 

  .1لعقد لذات األسباب اليت استندت إليها حمكمة التنازع ل

  

ن شروطا إداريا إذا تضمّ مدى اعتبار العقد يثور التساؤل حول  إ.ر يف القاوانطالقا من هذا التطو       

إىل اعتبار " فيدل"ا عن هذا التساؤل ذهب العميد ، وردّ ارتباط  مبرفق عام و مل يكن له أي ستثنائيةإ

ن شروطا استثنائية حىت ولو مل يكن موضوعه إشراك املتعاقد يف إدارة املرفق العام بل العقد إداريا إذا تضمّ 

العام، كما ذهبت حمكمة التنازع الفرنسية إىل اعتبار أحد حىت و لو مل  يكن له أي ارتباط باملرفق 

ن إشراك املتعاقد يف تنظيم أو سري مرفق عام  وهذا بالنظر إىل داريا على الرغم من أنه مل يتضمّ العقود إ

واليت ختتلف  ،العقد يف شأن شروط تنفيذهإليه نها دفرت الشروط اليت أحال اليت تضمّ ستثنائية إلالشروط ا

  .2 خ.و مّتبع يف القاعن ما ه

  

ستثنائية كأساس إلة معيار الشروط الى ما سبق تطرح إشكالية فيما خيص مدى أمهيوبناءا ع      

ستثنائية أو معيار اشرتاك إلختالفات الفقهية حول أولوية معيار الشروط اإلللعقود اإلدارية، فرغم ا

د استخدام جيوأحكام حمكمة التنازع الفرنسية ف .د.ماملتتّبع ألحكام  يف تسيري املرفق العام فإن املتعاقد

ستثنائية و تارة إل، فتارة يلجأ القاضي اإلداري إىل معيار الشروط اارين دون أن يكون ألحدمها أولويةاملعي

  .3أخرى يلجأ إىل املرفق العام و هذا حسب  ظروف كل دعوى 

  

ستثنائي و الشروط اإلستثنائية، فذهب رأي اإلكما ثار التساؤل يف فرنسا حول العالقة بني النظام       

ه ال دخل على إرادة املتعاقدين يف حني أن ترتكز خ.القا يف ستثنائية الغري املألوفةإلالشروط ا إىل أن

العقد  ستثنائي الذي خيضع له أطراف العقد بعيدا عن إرادم ، ويعتربإلإلرادة املتعاقدين  يف النظام ا

، خ.القا يف ستثنائية غري مألوفةإن لشروط دا إداريا إىل جانب العقد املتضمّ قستثنائي عإاخلاضع لنظام 

إدارية  ستثنائية تعتربإنة لشروط ا خمتلف عن اآلخر، فإذا كانت العقود املتضمنطاق كل منهم والواقع أن

لنظام  ق بالعقود اليت تربم وفقاة املتعاقدين فإنّه فيما يتعلعليها بإراد بسبب هذه الشروط اليت نص

  د إطارها القانوين وليسفإن هذه الشروط منظمة طبقا للقوانني واللوائح اليت حتد ستثنائيإ
 

  ـــــــــــــــــ
  .86.صالسابق،  ععبد الفتاح صربي أبو الليل، املرج. د -1

  .91.صالسابق،  ععبد الفتاح صربي أبو الليل، املرج. د -2
3-Ahmed MAHIOU, o.p cit., p.227.  
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باعتبار العقود املربمة بني مؤسسة ف .د.مو كمثال على هذا فقد قضى  ،دخل فيها دة الطرفنيإلرا

ه وفقا للمرسوم ربائية عقودا إدارية على أساس أنومنتجي الطاقة الكه )E .D.F(الكهرباء الفرنسية 

لطاقة    و ربائية من منتجي اسة الكهرباء بشراء الطاقة الكهالذي ألزم مؤس 1955ماي  20الصادر يف 

ه يف ؤسسة الكهرباء أنتفاقية املربمة بني الدولة و مإلمن دفرت الشروط امللحق با 27نته املاّدة ما تضم

ي هذه اخلالفات بعد أخذ ن وزير الكهرباء يسوّ سة واملنتجني فإالشروط بني املؤسختالف على إلحالة ا

ستثنائي خمتلف عن إالعقود  ختضع لنظام  لس األعلى للكهرباء و الغاز و قرر جملس الدولة أنرأي ا

القضاء اإلداري بنظر املنازعات  بع القانون العام وخيتصا يطبعه بطاهو  مقرر يف القانون اخلاص ممما 

  .1اليت تثور بشأنه 
                                                          

كون دائما خمالفة للشروط اليت ميكن إدراجها يف و مما سبق يتضح لنا أن الشروط اإلستثنائية ت      

  خ، ففيما تتمثل هذه الشروط؟ .القا

 

                                                                              :صور الشروط االستثنائية-ب

  :فيما يلي تتمثل أربعة أقسامإىل  خ.يف القا غري املألوفةالستثنائية إلالشروط ا ميكن ردّ       

                                                               :الشروط املتعلقة بامتيازات السلطة العامة-1

 ل املتعاقدمبقتضاها تستطيع  اإلدارة أن حتمّ إذ  ،ز العقود اإلداريةو هذه اإلمتيازات هي أبرز ما ميي      

ى اإلخالل بقاعدة ، ويتجلّ معها غري متكافئ ع.صيف ال هجتعل موقف لتزاماترادا املنفردة إمعها وبإ

عاقد يف بقصد الت ، فالفرد الذي يتقّدمع.صإبرام اللعملية  املساواة بني املتعاقدين منذ املراحل األوىل

 ه يفاليت ال تلتزم إال يف وقت متأخر، كما أن ده على خالف اإلدارةمناقصة عاّمة يلتزم مبجرد تقدمي تعهّ 

اخلاص،كذلك فإن األفراد  بعض العقود قد تشرتط اإلدارة شروط هي من قبيل شروط األسد يف القانون

ى اليت قد حتتفظ حبقها يف التحّلل من العقد كّلية، وتتجلّ  د التعاقد على العكس من اإلدارةيلتزمون مبجر 

ن عقودها اإلدارية تضمّ  لإلدارة أن حيث ميكن حتديد إلتزامات املتعاقد معها،هذه الشروط أيضا يف 

ل يف أو بالّنقصان، كما ميكنها التدخادة لتزامات املتعاقد سواء بالزيّ إشروطا مبوجبها تستطيع تعديل 

، كما ميكنها فسخ العقد أو مؤقتا طريقة تنفيذه أو وقف تنفيذه اإلشراف على تنفيذ العقد أو تغيري

  ، كما ميكنهاخرنفردة دون حاجة لرضا الطرف اآلإائه بإرادا امل
    ـــــــــــــــــ

  .106.صالسابق،  ععبد الفتاح صربي أبو الليل، املرج. د -1
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لتجاء إىل إلتوقيع عقوبات على املتعاقد معها يف حالة إخالله بالتزاماته دون حاجة إىل وقوع الضرر أو ا

  .1القضاء

  

                       :يف مواجهة الغري الشروط اليت تعطي املتعاقد مع اإلدارة سلطات و امتيازات – 2

من ل املتعاقد مع اإلدارة احلق يف ممارسة بعض مظاهر السلطة العامة اليت هي ختوّ و ذلك بأن      

، فمثال يف عقود األشغال العامة جند زمه تنفيذ العقد اإلداريبالقدر الذي يستللكن  اختصاص اإلدارة و

ودة دون توّقف ذلك على رضا مالّكها، كما ة حمدالعقارات ملداملقاول حق شغل بعض  شروطا تعطي

و هذا األخري يعترب من  ،" requisition" املتعاقد يف سلطة االستيالء اجلربي ضّ أن بعض  العقود تفو 

  .2ق خصائص السلطة العامةأد

  

  :شروط جعل اإلختصاص للقضاء اإلداري-3

يف   اإلختصاص مبقتضاه للقضاء اإلداريشرطا جتعل  ن اإلدارة عقودهايف الكثري من احلاالت ما تضمّ 

  ؟دة عن العقد، فهل يكفي هذا الشرط للكشف عن طبيعة العقد اإلداريةكل ما يتعلق باملنازعات املتول

                                                                                                                                                                                                                            

العقود اإلدارية بتحديد القانون تقوم على        أنخصوصا إذا علمنا  تظهر أمهية هذه اإلشكالية إن      

املتولدة  ختصاص بنظر املنازعاتإلع قد جعل اسب الصفة اإلدارية ّرد أن املشر تكت أساس مشابه كوا

شرط على إطالقه، حيث انتهى إىل أن هذا مل يعتمد على هذا الف .د.م عنها للقضاء اإلداري، غري أن

بيعة إذا كان العقد ه قد يكشف عن هذه الطلكن على طبيعة العقد ور بذاته الشرط ال ميكنه أن يؤثّ 

  :، وبالتايل ميكن تلخيص دور هذا الشرط فيما يلي ذاته إدارياب

شروط  ، فإذا كان العقد إداريا الحتوائهالقا إذا كانت طبيعة العقد واضحةال قيمة للشرط إط-1      

إذا   كيد للطبيعة اإلداريةللعقد، أماد تأصبح جمر ختصاص يإلشرط ا خ  فإن.غري مألوفة يف القا ستثنائيةإ

  .لنظام العاميلغي هذا الشرط باعتباره خمالفا ل العادي القضاء خاصا بطبيعته فإن كان العقد

  

  ـــــــــــــــــ
.93.، املرجع السابق، صسليمان حممد الطماوي.د-1  

                                                               .99.عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص. د -2 
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منه الشرط قد يكون العقد الذي ورد ض إذا كانت طبيعة العقد غري واضحة، مبعىن أن أّما -2      

كون هذا الشرط العامل احلاسم يف إبراز صفة العقد يا وفقا إلرادة املتعاقدين، فهنا إداريا أو خاص

لكوا جمرد قرائن ترّجح يف إبراز هذه الطبيعة نظرا  اإلدارية إذا ما كانت الشروط األخرى غري قاطعة

  .الصبغة اإلدارية على الصبغة املدنية

  

جوان  19والذي وضع أساسه يف حكمه الصادر  يوم  ،ف.د.م الذي اتبعه وهذا هو مسلك      

  .Sté des voiliers français "1"يف قصية  1918
                                                                                                                                                                                         

                                                                       :اإلحالة إىل دفاتر شروط معينة- 4
نها دفاتر تعرف لعديد من العقود  اإلدارية و تضمّ دة لعادة ما تعّد اإلدارة  سلفا شروطا موح     

تفاق عليها إلة اليت جيري اجانب الشروط اخلاص بدفاتر الشروط اليت تعترب جزءا من العقد اإلداري إىل

مدى اعتبار العقد إداريا إذا تضّمن اإلحالة إىل دفاتر ية حول ، ومن هنا تثار اإلشكالفيما بني املتعاقدين

  ؟الشروط

  

غري  ستثنائيةإدفرت الشروط شروطا تني، األوىل إذا تضّمن و لإلجابة عن هذا التساؤل نطرح فرضي     

ا وط يسبغ العقد بالطبيعة اإلدارية، أماإلحالة إىل دفرت الشر  خ، فهنا من البديهي أن.مألوفة يف القا

 دو هنا تردّ  ستثنائية،إلإذا خال دفرت الشروط من هذه الشروط ا فتكون يف حالة ما انيةثال الفرضية

يف اإلعالن عن أن اإلحالة إىل دفرت الشروط يف هذه احلالة ال يستتبع إسباغ العقد بالصبغة ف .د.م

    .2اإلدارية

  

 ،"convention complexe" بةاملرك ض لتحديد طبيعة االتفاقاتاألخري يبقى لنا أن نتعرّ  ويف      

عليه  قنالى عناصر متنوعة، ولو طبّ ب تربمه اإلدارة وحيتوي عمرك ففي بعض احلاالت نكون أمام اتفاق

 لوجدنا أن) إداري أو خاص(من أجل معرفة طبيعته  خ.يف القا غري املألوفةالستثنائية إلمعيار الشروط ا

، فهل يفصل )اخلاص عقد إداري و عقد من عقود القانون (تفاق ينطوي على نوعني من العقود إلهذا ا

  ق عليه النظام القانوين الذيضاء اإلداري بني كل نوع من الشروط و يطبّ الق

  ـــــــــــــــــ
.95.، املرجع السابق، صسليمان حمّمد الطماوي.د -1  

.103.عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص. د -2  
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   ؟تفاق ككل وخيضعه لنظام قانوين واحدإلل احيكمه أم يعام

  

، مبعىن أن ينظر 1تفاق ككلّ إلويف مثل هذه احلالة جيري القضاء اإلداري الفرنسي على معاملة ا      

تغليب اجلوانب  علىف .د.م،  هذا و جيري 2تفاق بطابعهإلالقاضي إىل العنصر الغالب و يطبع ا

ال يهمل القضاء اإلداري تلك اجلوانب  ملصلحة العامة، حبيثتفاق على أساس ترجيح اإلاإلدارية يف ا

  .3اجلوانب املدنية يف العقد معإذا كانت ضئيلة بالقياس  إالّ 
                                                            

الّ أنه يظهر عاجزا و رغم أمهية معيار الشروط اإلستثنائية يف حتديد الطبيعة اإلدارية للعقد اإلداري إ      

أمام حتديد هذه الطبيعة يف بعض احلاالت، و هنا تظهر احلاجة إىل معيار آخر إىل جانبه أال    و هو 

  معيار اشرتاك املتعاقد يف إدارة املرفق العام، فما املقصود ذا املعيار؟ 

  

  إشتراك المتعاقد في إدارة المرفق العام: الفرع الثاني
 اآخر  االقضاء اإلداري يستعمل معيار  خ فإن.اإلستثنائية الغري املألوفة يف القا وديف حالة غياب البن

و      ،« le critère du service public »  ى مبعيار املرفق العامالطبيعة اإلدارية للعقد، يسمّ  لتحديد

فوريا بنشاط  تصاله مباشرة وإإضفاء الصفة اإلدارية على العقد يقتضي  هذه احلالة يعترب القضاء أن يف

 جتهاد القضائيإل، و لقد بدأ اهذه العالقة بعيدة عن هذا االمرفق عمومي و ال يكفي أن تكون 

ولتفصيل  ،Terrier"4"ة يف قضي 1903فيفري  06الصادر بتاريخ ف .د.مبإقرار هذا املعيار منذ حكم 

رها بني العقد و املرفق قة اليت جيب توفّ ننتقل إىل العال ال لتعريف املرفق العام مثهذا املعيار أكثر نتطرق أو 

                                                             .العام حىت يكتسب العقد الصبغة اإلدارية

    

  5:مفهوم المرفق العام-أ

تعترب لكوا  إ، و هذا.القا مبثابة األساس الذي قامت عليه نظريات و مبادئ تعترب فكرة املرفق العامإن 

  ــــــــــــــــ   ـ و هناك من أجل إشباع احلاجات العامة لألفراد، مظهرا رئيسيا من مظاهر تدخل الدولة
1-le principe  de l’unité de la convention.   
2-François LLORENS, Pierre SOLER –COUTEAUX , Code des M.P, L.I.T.E.C ,  PARIS, 
1999, p.29.         

  .104.، املرجع السابق، صمان حمّمد الطماويسلي.د -3

  .393.، صاملرجع السابقناصر لباد، .د-4
5-GILLES J.guglielmi ; GENVIEVE koubi, Droit du service publics,                 
Montchestiem, PARIS, 2000, p.61 et s. 
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نه منظمة عامة متلك من السلطات أ على" هوريو"فه الفقيه حيث يعرّ  ،خمتلفة للمرفق العام تعريفات

فه الفقيه كما يعرّ  ,حنو منتظم ختصاصات ما يكفل القيام خبدمة معينة تسديها للجمهور علىإلا

 نه النشاطأعلى " لوباديردي "فه األستاذ كما عرّ  ،امه احلكّ نه كل نشاط جيب أن يتوالّ أعلى " دوجي"

ن املرفق أعلى أن التعريف الراجح يقضي ب ،فع عامالذي تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء حباجة ذات ن

و يهدف ظيمه بصورة مباشرة أو غري مباشرة العام هو مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته و تن

  .1إىل تلبية حاجة عامة
  

و     ،و من خالل التعريف األخري تظهر لنا عناصر املرفق العام اليت متيزه عن املشروعات اخلاصة      

  :2يلي ذه العناصر تتمثل فيماه

  .املرفق العام تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته-1

  .حاجات عامة مشرتكة أو تقدمي خدمات عامة دّ كس  ،ستهداف النفع العامإ-2

و  ،إلغائه مبعىن أن يكون هلا الرأي النهائي يف إنشائه و إدارته و ،خضوع املرفق العام للسلطة العامة-3

  .أثناء إدارته ع.ق يف استخدام بعض وسائل و امتيازات القاأن يكون هلا احل
                                                                 

ففي  ،و املرفق العام ميكن أن يدار بواسطة شخص عام كما ميكن إدارته بواسطة شخص خاص      

أما يف احلالة  ،العامة و إدارته من طرف شخص عامر املصلحة احلالة األوىل يعترب مرفقا عاما رد توفّ 

الثانية و هي متثل الوضع احلديث للمرافق العامة حيث ميكن أن يعهد لشخص خاص إدارة مرفق عام 

ة الثانية الو مبعىن آخر جيب يف احل ،خاصةلقواعد ع بامتيازات السلطة العامة و خيضع شريطة أن يتمتّ 

خضوع  العنصر األول هو املصلحة العامة أما العنصر الثاين فهو ،عام ر عنصرين للقول بوجود مرفقتوفّ 

                                                                                    .3خ.الشخص اخلاص لنظام قا
                                                                

يتضح لنا مفهوم املرفق العام، و لكن كيف يساهم هذا األخري يف حتديد و من خالل ما سبق      

  الطبيعة اإلدارية للعقد؟

 
 ـــــــــــــــــ

1-Alain-Serge Mescheriakoff, Droit des services publics, 2e édi, P.U.F, 
PARIS,1997, p.144.   
2-Jean-François AUBY ; Olivier RAYMUNDIE, Le service public, Le moniteur, PARIS, 2003, 
p.42. 

  .110.عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص.د-3
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  :مضمون معيار اشتراك المتعاقد في إدارة المرفق العام -ب

ي إىل يؤدّ  إداريا إذا كان بار العقدعلى اعت" Arrêt Bertin"منذ حكمه الشهريف .د.ماستقر قضاء 

و يفرتض هذا املعيار  ،ستثنائيةإة شروط ن أيّ اشرتاك املتعاقد مباشرة يف تسيري املرفق العام و لو مل يتضمّ 

 فإنه يستبعد من نطاقه العقود متأن يكون موضوع العقد ذا صلة فورية و مباشرة مع املرفق العام و من 

املرفق  كعقد توريد املواد الالزمة فقط لقيام  ،وسائل املادية لسري املرفق العاماليت يكون موضوعها توريد ال

  .1بأداء مهمته العام

  

  :التالية ةو يأخذ هذا املعيار شكل الصور الثالث      

  : اشرتاك املتعاقد يف إدارة املرفق العام- 1

برم بني أشفوي  ه يف عقدالذي تتلخص وقائع" الزوجني برتان " قي حكمه الشهري ف .د.م ذهب      

 30الوجبات الغذائية مبقابل  د الزوجني بتقدميو مبوجبه تعهّ  ،1944نوفمرب  24 بتاريخاإلدارة و الزوجني 

فرنك فرنسي عن كل شخص للرعايا السوفييت املتواجدين بأحد املراكز على األراضي الفرنسية دف 

ن العقد حبسب موضوعه هو اشرتاك املتعاقدين يف إىل أ الس ذهب و هنا ،إعادة ترحيلهم إىل وطنهم

 هالعتبار هذ و هو ما يكفي ،إدارة مرفق عام مبا يعين تكليفهم بضمان إعادة الالجئني إىل بالدهم

ستثنائية إشروط ل ئهالعقد دون حاجة للبحث عن احتوا االظروف كافية إلسباغ الصفة اإلدارية على هذ

  .2خ.القاغري مألوفة يف 

  

  :ل أسلوبا ألداء اخلدمة املرفقيةان العقد يشكّ إذا ك- 2

 1945أفريل  09بأنه وفقا لقرار وزيري املالية و التموين يف ف .د.مقضى  يف هذا الصدد و      

املقاطعات اليت تعاين نقصا يف الدقيق خمزون املقاطعات اليت ال تعاين ذلك النقص يعترب  القاضي بتسليم

وافقت على  ليم الدقيق للمخابز الذي اقرتحتهفإن اإلدارة دف تسو على ذلك  إدارة ملرفق عام،

  او عليه فإن هذ ،" Unions Meunières"   العمليةالتنازل ملنظمات مهنية كوسيط يف هذه 

  

  

  ـــــــــــــــــ
و        إدارةفرع – رياجستقدوج محامة، عملية إبرام العقود اإلدارية يف نطاق صفقات املتعاقد العمومي يف اجلزائر، مذكرة م.أ-1

  .15.ص ،2002، جامعة اجلزائر، - مالية العامة
2- Jean-François AUBY ; Olivier RAYMUNDIE, o.p cit., p.22. 
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التنازل من جانب اإلدارة لتلك املنظمات عن تلك املهمة يعترب أسلوبا إلدارة املرفق العام للتموين، 

  .1العقد يعترب إداريا  فإنبالتايلو 

                                                                              

  :إذا كان العقد يلزم عامال أو موظفا يف إدارة املرفق العام مباشرة- 3

دارة املرفق ففي بعض األحيان تعترب مسامهة املتعاقدين مع اإلدارة بسيطة ال جتعل منه مسامها يف إ      

و  " Dame Mazerand" يف املنازعة اليت جرت بنيالفرنسية  العام، و هذا ما أكدته حمكمة التنازع 

، و مبقتضى هذا العقد أسندت إىل هذه 1946إحدى اإلدارات خبصوص عقد العمل بينهما يف أكتوبر 

 1952ء فصل الشتاء، و يف سنة السيدة مهمة نظافة إحدى املدارس احمللية و العناية بأجهزة التدفئة أثنا

املنازعة عن الفرتة أسند إليها مهمة حراسة األطفال، و قد اعتربت حمكمة التنازع أن العقد املربم يف هذه 

عقدا خاصا يتعلق مبجرد أجري مع اإلدارة ال يشرتك مباشرة يف إدارة املرفق العام، يف  1952السابقة لسنة 

فها حبراسة األطفال أثناء السنة الدراسية أصبح العقد إداريا على و بعد تكلي 1952حني أنه منذ سنة 

  .2أساس أن املتعاقدة تشرتك مباشرة يف إدارة املرفق العام
                                                                

من معرفة الطرف  و من خالل ما سبق يتضح لنا أنه من أجل حتديد الطبيعة اإلدارية للعقد البد      

الذي بادر إىل إبرام العقد مع تطبيق معياريي الشروط اإلستثنائية و اشرتاك املتعاقد يف إدارة املرفق العام، 

       و لكن هل تكفي هذه املعايري من أجل حتديد صفة الصفقة العمومية؟
                                                       

  ار مبلغ الصفقات العموميةمعي: الفرع الثالث
املعدلة و املتممة باملادة الثانية من  250-02 ت املادة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقملقد نصّ       

 (  كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ستة ماليني دينار-: ( على ما يلي 301-03املرسوم الرئاسي رقم 

 4.000000(    و أربعة ماليني دينار ،وريداتأو يقل عنه خلدمات األشغال أو الت )ج.د 6.000000

  .ال يقتضي وجوبا إبرام صفقة يف مفهوم هذا املرسوم, خلدمات الدراسات و اخلدمات )ج .د

                                                                .حتسب املبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم-

  

  ـــــــــــــــــ
  .116.تاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، صعبد الف.د -1

                                                                                           .117.عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص.د -2
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ية مبوجب قرار من وزير املالية وفق معدل التضخم املسجل ميكن حتيني املبالغ املذكورة أعاله بصفة دور -

  .رمسيا

  .ستشارة النتقاء أحسن عرضإجيب أن تكون الطلبات املشار إليها أعاله حمل -

ى نفس املتعامل تقوم بعدة طلبات خلدمات مماثلة لذم على املصلحة املتعاقدة أن غري أنه إذا حتتّ -

فيها  تربم حينئذ صفقة تدرج, مبالغها تفوق املبالغ املذكورة أعالهو كانت  ،خالل السنة املالية الواحدة

  .1.)الطلبات املنفذة سابقا و تعرض على اهليئة املختصة بالرقابة اخلارجية للصفقات

  

فهو  ،ا يف حتديد مفهومهايلعب دورا مهمّ ع .الصى لنا أن مبلغ و من خالل هذه املادة يتجلّ       

ع .الشق األول يتعلق باحلدود الدنيا ملبالغ الص ،ية هذا املعيار يف شقنيو تظهر أمه ،معيار خاص ا

 ألحكامو بالتايل خيضع  ع.ل بقوة القانون إىل صحبيث لو جتاوز مبلغ عقد إداري ما هذه احلدود حتوّ 

ر أما الشق الثاين من هذا املعيار فيتمثل يف املقابل الذي يأخذه املتعاقد مع اإلدارة يف إطا ،ع.ص.قا

فاملقابل يف  ،متياز املرفق العامإع حيث خيتلف هذا املقابل عن املقابل الذي يأخذه صاحب .الص

ع يكون عبارة عن مبلغ مايل مقدم مباشرة من طرف اإلدارة على خالف املقابل يف عقد امتياز .الص

     2.مها املنتفعون من هذا املرفق العادفعاملرفق العام الذي يكون عبارة عن رسوم مالية ي
                                                                                                          

 ع.إىل اإلطار املايل للص منه لنتعرض يف األو  ،و على هذا سنقّسم هذا املوضوع إىل شطرين      

 ض يف الشطر الثاين إىلى أن نتعرّ ع، عل.اإلداري صوذلك بتحديد األسقف الدنيا العتبار العقد 

  .عن عقد امتياز املرفق العام ع.ع كأساس قانوين لتمييز الص.عامل األجر يف الص

                                                                    

مها املرسوم ن املوضوعني جيب املالحظة إىل أن العقود اإلدارية اليت ينظّ ذياو قبل التعرض إىل ه      

نب املتعلق باملصاريف  وهو اجلا ع،.ال تتعلق إال جبانب واحد من الص 250-02الرئاسي رقم 

على  ال تطبق أحكام هذا املرسوم إال: ( هذا املرسوم على مايلية الثانية من العمومية، حبيث تنص املاد

  لنفقات العمومية كلو يقصد باملصاريف أو ا ،...)الصفقات حمل مصاريف اإلدارات العمومية 

  

  ـــــــــــــــــ
قف األدىن العتبار العقد اإلداري صفقة عمومية حمّدد كان الس  250-02قبل تعديل املاّدة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقم -1

  .ملختلف أنواع الصفقات العمومية ) ج.د 4000000( بأربعة ماليني دينار 
2- André De Laubadere ;Jean-Claude VENEZIA ;Yves GAUDEMET, o.p cit., p.267 et s. 
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األموال  اليت تصرفها الدولة مبفهومها الواسع من أجل إشباع احلاجات العمومية  كإجناز األشغال أو 

ن إيرادات أو أما الصفقات اليت ميكن أن تتضمّ  ،سلع واخلدمات حلساب أشخاص عموميةاقتناء ال

تأجري  إطار هذا املرسوم الرئاسي كاإليرادات الناجتة عن البيع أو هلذه األشخاص فهي خترج من لمداخي

  .1األمالك الوطنية العقارية أو املنقولة منها 

  

        : الحدود الدنيا العتبار العقد اإلداري صفقة عمومية -أ

-03ئاسي رقم املعّدلة واملتّممة باملرسوم الر  250-02طبقا للماّدة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقم       

ويعىن ذلك خضوعه  ،معّينة يف مبلغه حتّول إىل صفقة عمومية افإّن العقد اإلداري مىت جتاوز حدود 301

وتتمثل هذه احلدود املالية فيما يلي  ،ع.ص.قايف طريقة إبرامه و تنفيذه والرقابة املفروضة عليه لنصوص 

:  

 .قات األشغال والتوريدات بالنسبة لصف  )ج.د 6000000( ستة ماليني دينار جزائري-

 .بالنسبة لصفقات اخلدمات والدراسات )ج.د 4000000 (أربعة ماليني دينار جزائري -
                                                                

   مبوجب قرار من وزير    در اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن هذه احلدود ميكن أن تتغريو جت      

  .لة رمسياون متناسبا مع نسبة التضخم املسجوهذا التغيري يك ،الية وليس مبوجب قانون معدلامل

  

ب أن تدرج فيها كل الرسوم املتعلقة ذه ا فيما خيص كيفية حساب مبالغ الصفقات فيجأم      

  .تهاأمهيت أو التوريدات أو اخلدمات مهما قلكما جيب أن تدمج فيها كل األشغال   ،الصفقة

 

إبرام العقود اإلدارية  ق بكيفيةطرح يف هذا اخلصوص ثالث إشكاليات، فاإلشكالية األوىل تتعلو ت      

الصفقات  طرح يف حالة جتزئةتف ةالثاني يةا  اإلشكالع، أم.الدنيا للص مبلغها عن األسقف اليت يقل

  .لتصحيحيةطرح بالنسبة للصفقات ات ةالثالث يةاإلشكال العمومية إىل جمموعة حصص، على أن

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .409.ص ،املرجع السابق ،ناصر لباد.د-1

                                                                   

  1:قف الدنبا للصفقات العمومية سالعقود اإلدارية التي يقّل مبلغها عن األ- 1
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إبرام العقود اإلدارية  ام باإلجراءات الواردة فيه عندلتز إلع املصلحة املتعاقدة من ا.ص.لقد أعفى قا      

  : إىل الوسيلتني التاليتني و بالتايل ميكنها اللجوء هنا  ،ة احملّددة سابقامبالغها عن األسقف املالي اليت تقل

                     "les travaux sur mémoire"  :طريقة األشغال على املذكرات - 

جأ إىل عقد ق بإجناز أشغال بسيطة أن تلاملتعاقدة من أجل إبرام عقد يتعلميكن للمصلحة       

قاول، و الرتاضي هنا غالبا ما يتم ة يف اختيار املاألشغال على املذكرات، وهنا تكون هلا كامل احلري

 les travaux sur"  هذه الطريقة د هنا على أنمبجرد التوقيع على مذكرة الطلب، وجيب التأكي

mémoire" تفوق قيمتها يف جمموعها ستة ماليني  بالنسبة لألشغال اليت ال ال ميكن اللجوء إليها إال

  .ب على املصلحة املتعاقدة حترير صفقة تصحيحيةجه إذا فاقت هذه القيمة و دينار جزائري،  على أن
                                                                                                                                                    

   "les achats sur factures"  :عقد الشراء على الفواتري - 

  ها مبلغتتجاوز يف جمموع يتعّلق هذا العقد بالتوريدات اليت يقوم ا الشخص العمومي واليت ال      

  د بكل حرية، والتعاقد هنا إما أن يكونا ختتار املصلحة املتعاقدة املورّ ستة ماليني دينار جزائري، وهن

التوقيع على الفواتري إلزامي يف كلتا يكون  عن طريق الشراء مباشرة أو عن طريق تبادل الرسائل، و

 .احلالتني
  

ا غري معفاة ع إال أ.ص.قا عفاة من إجراءاتهذه العقود وإن كانت م و جتدر اإلشارة هنا أن      

ت التعليمة ري مكتوب، ويف هذا الصدد فقد نصّ و إعداد عقد إدا 2زمةالال ستشارةإلمن إجراءات ا

                           من طرف وزير املالية على ضرورة إعداد حمضر 2004أفريل  19الصادرة بتاريخ  1785 رقمالوزارية 

هذه التعليمة دف  من طرف املصلحة املتعاقدة يضم مجيع املتعّهدين، و مما ال شك فيه أن استشارة

إىل حتسني تسيري اإلدارة من جهة و إىل توضيح حقوق و التزامات كل طرف يف العقد من جهة 

  .3أخرى

  ـــــــــــــــــ
1-BOULIFA Brahim, op. cit. ,p.17. 

2-M. SABRI MOULOUD , le droit  des M.P en ALGÉRIE –Réalités et Perspectives-, Revue         
   C.E  N° 7 , ALGER , 2005 , p. 17. 
3- BOULIFA BRAHIM, op. cit, p.18. 

  
  

  : جتزئة الصفقة العمومية إىل جمموعة حصص - 2
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و املتممة بشكل واضح  املعدلة 250-02 ة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقملقد حددت املاد      

املتعاقدة   املصلحة ع، غري أن.ص.ختضع لقاع .صل إىل قفني ماليني إذا جتاوزمها العقد اإلداري حتوّ س

ة اخلامسة املاد حدة فيها احلد  املبني يفع إىل جمموعة حصص ال تتجاوز الوا.تلجأ أحيانا إىل جتزئة الص

 1ع.ص.تممة، و هذا من أجل التهرب من أحكام قااملعّدلة و امل 250-02من املرسوم الرئاسي رقم 

مليون دينار إذا تعلقت باألشغال أو التوريدات   5,99 دة جند عقود إدارية تبلغ قيمتهاففي حاالت متعد

ي هذا إىل اإلفالت مليون دينار إذا تعلقت باخلدمات أو الدراسات، و بطبيعة احلال يؤد 3,99أو تبلغ 

و هذا  )  qualité/prix(ضرورة إختيار العرض األحسن جودة و مثنا ع الذي يقضي ب.ص.من روح قا

طار املنافسة و الشفافية و يف ظل الرقابة اإلدارية الالزمة، و ما زاد األمر تعقيدا أن الفقرة الرابعة من يف إ

صص احل ه حىت يف حالة هذهاملعدلة واملتممة تقضي بأن 250-02ة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقم املاد

  ع جيب أن تكون .أة و اليت خرجت من إطار صز ا

أحسن عرض، و هذا ما ال تقوم به املصلحة املتعاقدة أمام غياب إجراء واضح  ستشارة النتقاءإحمل 

دين، دون تريده من املتعهرات لتختار يف األخري من جمموعة فواتري أو مذك فهي تستقبل ستشارة،إلل

  .2ة و األكثر فعالية داجلي ختيارإلمراعاة معايري ا

  

 les marchés de régularisation :الصفقات التصحيحية - 3

      ا املصلحة املتعاقدة مبوجبها تصبح بعض تعّرف الصفقات التصحيحية بأ ا عملية قانونية تقوم

  لعملية غري مسموح ا قانونا إال يف ثالث حاالت ، و هذه ا3ع.ص.الصفقات تتماشى مع أحكام قا

   : تمثل فيما يليت

  :جتاوز احلدود الدنيا للصفقات العمومية - 

يف فقرا اخلامسة م املعدل و املتم 250-02رقم اخلامسة من املرسوم الرئاسي ة حيث نصت املاد      

بعدة طلبات خلدمات مماثلة لذى نفس  ة املتعاقدة أن تقومم على املصلحغري أنه إذا حتت: (على ما يلي

  تربم ،و كانت مبالغها تفوق املبالغ املذكورة أعاله, السنة املالية الواحدة املتعامل خالل

  ـــــــــــــــــ
1- Mr. KOUROGHLI Mokdad, Quelques Pratiques Déviantes dans l’application du code des       
   M.P, Seminaire sur la justice Administrative Algériéne, ALGER, 19-20 novembre 2005, p.03. 
2-Mr. KOUROGHLI Mokdad, o.p cit., p.05. 
3-BouliFa Brahim, op.cit., p.19. 
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حينئذ صفقة  تصحيحية تدرج فيها الطلبات املنفذة سابقا و تعرض على اهليئة املختصة بالرقابة 

و           شغالقف ستة ماليني دينار بالنسبة لألاوزت هذه الطلبات سفمىت جت ،)اخلارجية للصفقات

املنصوص  قف أربعة ماليني دينار بالنسبة للخدمات و الدراسات و حتققت الشروطو سالتوريدات 

و لإلشارة        ،عليها يف املادة املذكورة آنفا وجب إبرام صفقة تصحيحية تضم مجيع هذه الطلبات

و  - من طرف وزير املالية 2000نوفمرب  12الصادرة بتاريخ  3529رقم  الوزارية نه و طبقا للتعليمةإف

جيب أن تكون هذه الصفقة قائمة  - املتعلقة بعدم جواز إبرام صفقات تصحيحية يف شكل ملحق

  .بذاا

  

  :جات و اخلدماتو صفقات استرياد املنت- 

: ما يلي املعدل و املتمم على 250-02يف هذا الصدد تنص املادة الرابعة من املرسوم الرئاسي رقم       

صفقات استرياد  ،السيما ما يتعلق منها بطريقة اإلبرام ،فى من تطبيق بعض أحكام هذا املرسومتع- (

طبيعتها و  املنتوجات و اخلدمات اليت تتطلب من املصلحة املتعاقدة املعنية السرعة يف اختاذ القرار حبكم

   .عليها و كذلك املمارسات التجارية املطبقة ،التقلب السريع يف أسعارها و مدى توفرها

 ،بتداءا من الشروع يف التنفيذإحترر صفقة تصحيحية خالل أجل ثالث أشهر , و مهما يكن من أمر-

  ).و تعرض على اهليئة املختصة بالرقابة اخلارجية

  

  1:ستثمار أو امللك العمومي أو النظام العامإلاخلطر املهدد ل- 

  :              املعدل و املتمم على ما يلي 250-02تنص املادة السادسة من املرسوم الرئاسي رقم       

ستثمارا أو إو يف حالة وجود خطر يهدد , تربم الصفقات العمومية قبل أي شروع يف تنفيذ اخلدمات-( 

ص مبقرر معلل بالشروع يف بداية تنفيذ ملكا للمصلحة املتعاقدة ميكن للوزير أو الوايل املعين أن يرخّ 

  .اخلدمات قبل إبرام الصفقة

  .و ترسل نسخة من هذه الرخصة إىل الوزير املكلف باملالية-

 بتداء من الشروع يفإفالبد من إعداد صفقة تصحيحية خالل ثالث أشهر  ،و مهما يكن من أمر-

  

  

  ـــــــــــــــــ
1-BOULIFA Brahim, op.cit., p.20. 
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و عرضها على اهليئة  )ج.د 4.000000(تنفيذ اخلدمات إذا كانت العملية تفوق أربعة ماليني دينار

  و ما جيب مالحظته يف هذا الشأن أن املبلغ املذكور يف املادة ،.)املختصة بالرقابة اخلارجية للصفقات

  .    1كما شرحنا ذلك سابقا  301-03ل مبوجب املادة األوىل من املرسوم الرئاسي رقم قد عدّ 
                                                                     

  :تمييز الصفقة العمومية عن عقد امتياز المرفق العام-ب

حيث  ،و عقود امتياز املرفق العام نوعني مهمني من أنواع العقود اإلداريةع .الصمن  تعترب كالّ       

و   و نظرا لكوما يشرتكان يف عنصر مهم أال  ،تستعملهما اإلدارة بصفة متعددة و على نطاق واسع

  .صاهلما باملرفق العام يطرح إشكال فيما خيص كيفية التمييز بينهماهو ات
                                                                          

  :نيو عقود امتياز املرفق العام نالحظ أما خيتلفان من ناحيتع .الصو لكن باللجوء إىل تعريف       

                                                                               :من الناحية املوضوعية- 1

عقد مبقتضاه تلجأ املصلحة املتعاقد ع .الصفيما خيص هذه الناحية فإما خيتلفان يف كون أن ف       

 تسيري مبعىن أنه يساهم يف ،فه بتنفيذ أشغال عمومية أو توريدات أو خدماتإىل أحد املتعهدين و تكلّ 

و      ،و بصفة مؤقتة و غري مستمرة من جهة أخرى ،املرفق العام و لكن بطريقة غري مباشرة من جهة

متياز بتسيري املرفق العام بنفسه و إلف فيه صاحب اعلى خالف عقد امتياز املرفق العام الذي يكلّ  هذا

  .2استثماره و استغالله بصفة مستمرة نوعا ما حسب مدة التعاقد

                                                                                                                                

                                                                                     :من ناحية األجر- 2

 ع.الص ففي ،و عقد امتياز املرفق العامع .الصاألساسي للتفرقة بني  تعترب هذه الناحية  املعيار       

على خالف  ،يكون املقابل عبارة عن مبلغ مايل يدفع من طرف املصلحة املتعاقدة لصاحل املتعاقد معها

  حيث ،األمر يف عقد امتياز املرفق العام حيث يكون األجر فيه نتيجة الستثمار و استغالل املرفق العام

  مبقتضاه و على مسؤوليته إدارة مرفق عام  امللتزمعقد امتياز املرفق العام بأنه عقد إداري يتوّىل  فيعرّ 

  

  ـــــــــــــــــ
 ،قف بستة ماليني ديناراألشغال و التوريد و حيدد هذا الساألول يتعلق بصفقات  ،قفني مالينيلقد حل حمل السقف املذكور س-1

  .ات و الدراسات و حيدد بأربعة ماليني دينارأما الثاين فيتعلق بصفقات اخلدم
2-Christophe Lqjoye, op.cit., p.49. 
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قتصادي و استغالله مقابل رسوم يتقاضاها من املنتفعني مع خضوعه للقواعد األساسية الضابطة لسري إ

  .1نها اإلدارة يف عقد االمتيازاملرافق العامة فضال عن الشروط اليت تضمّ 
                                                                                                            

ف هذا و يعرّ  ،ع.الص يف حتديد ذاتية امهم او من خالل ما سبق يتضح لنا أن األجر يلعب دور       

و خيرج من إطار هذا  ،ع.األخري على أنه املقابل املايل الذي يتلقاه املتعاقد مقابل تنفيذه ملوضوع الص

  2:التعريف ما يلي

  .                                     من طرف املصلحة املتعاقدة )les subventions(التمويالت املالية  -

ي نصف تكلفة شرتاك يغطّ إلو لو كان هذا ا ،شرتاك يف متويل املشروع من طرف املصلحة املتعاقدةإلا -

  .   املشروع

  .ملالية املقدمة من طرف املصلحة املتعاقدةالضمانات ا -
                                                                           

و لكي تزداد الصورة أكثر وضوحا البد من  ،ع.و مما سبق يتضح لنا املفهوم القانوين الدقيق للص      

  .ع.التطرق ألنواع هذه الص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .108.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-1

2-Francois LLORENS ; Pierre SOLER-COUTEAX, op.Cit., p.43. 
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  أنواع الصفقات العمومية: المطلب الثالث
: يعلى ما يل ع.ص.املتضمن قا 250-02ت املادة احلادي عشر من املرسوم الرئاسي رقم لقد نصّ       

  : تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات اآلتية أو أكثر( 

  اقتناء اللوازم، -

  إجناز األشغال،-

  تقدمي اخلدمات،-

  ...).إجناز الدراسات-
                                                      

صفقات األشغال، ، يتمثل النوع األول يف  ع.فحسب املادة السابقة توجد ثالث أنواع من الص      

  . أما النوع الثاين فيتمثل يف صفقات التوريدات، بينما يتعلق النوع الثالث بصفقات اخلدمات
                                                   

  الصفقات العمومية لألشغال: الفرع األول
مع 1العامة املبينة سابقا تفاق بني أحد األشخاصإف الصفقات العمومية لألشغال على أا تعرّ       

  .2أحد األشخاص اخلاصة من أجل بناء أو ترميم أو صيانة عقار حلساب األوىل
                                                       

 و الصفقات العمومية لألشغال قد تتضمن أشغاال عمومية و قد ال تتضمنها، و لتوضيح ذلك      

  .العمومية مث منيزها عن باقي األشغالسنتطرق ملفهوم األشغال 
                                          

  3:مفهوم األشغال العمومية -أ

ع و فرد أو شركة .ف عقد األشغال العامة على أنه عقد مقاولة بني شخص من أشخاص القايعرّ       

حلساب رتميم أو الصيانة يف عقار د املقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الخاصة، مبقتضاه يتعهّ 

  .4الشخص املعنوي العام و حتقيقا للمصلحة العامة مقابل مثن حيدد يف العقد

  ـــــــــــــــــ
  .املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 250-02 أنظر املادة الثانية من املرسوم الرئاسي رقم-1

2-Cristophe LAJOYE, o.p cit., p.28.   
3-MAURICE Hauriou, Précis de droit Administratif et de droit public, 12e édi, DALLOZ,      
PARIS, 2002, p.900.   

  .105.، ص2003عبد احلميد الشواريب، العقود اإلدارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، .د-4
  

                                                                                                             

  : و من خالل هذا التعريف تتضح لنا خصائص عقد األشغال العامة، و هي كاآليت      
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                                                                :جيب أن يكون موضوع العقد عقارا - 1

و لو كانت تندرج يف أموال الدومني العام  حىت فكل اتفاق يكون موضوعه منقوالت مملوكة لإلدارة     

 كن درجة ضخامةتمهما  هذا و ،إداريا اكن اعتباره من عقود األشغال العامة حىت و لو أعترب عقدال مي

 .  1املنقول هذا
                                                                       

    دائما عقارا، سواء كان عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص،  فمحل عقد األشغال العامة يكون      

و يستوي بعد ذلك أن يكون القصد من العقد إنشاء أو ترميم هذا العقار، غري أن القضاء اإلداري 

العامة و  ع يف مفهوم األشغال العامة و أدخل فيها كافة األعمال املتعلقة بصيانة العقاراتالفرنسي توسّ 

  .2ق العقد بنقل املواد الالزمة لتنفيذ هذه األعماللّ أيضا إذا تع
                                                                   

                                                   :جيب أن يتم العمل حلساب شخص معنوي عام - 2

واء كان هذا األخري سس ب شخص معنوي عام،و تتمثل اخلاصية الثانية يف وجوب تنفيذ العمل حلسا

ف يكفي أن يتم العمل حلساب شخص .د.كا للعقار موضوع األشغال العامة أم ال، فحسب ملما

حلساب الشخص  و يعترب نفس الس أن العمل قد متّ  معنوي عام، و لو كان حمل العقد عقارا خاصا،

قيق على هذه األعمال أو كان مئال هذا العقار يف املعنوي العام إذا كان هلذا األخري إشراف مباشر و د

  .3اية مدة معينة يعود إليه
                                                       

                                                       4:جيب أن يهدف العقد إىل حتقيق منفعة عامة - 3

 ، فقد ارتبطت فكرةف.د.معناصر األشغال العامة تطورا يف قضاء و يعترب هذا العنصر أكثر       

 ت األشغال على عقار يدخل يف نطاقاألشغال العامة يف بادئ األمر بفكرة الدومني العام حبيث لو متّ 

  ـــــــــــــــــ ،5الدومني اخلاص ملا اعترب العقد إداريا، و لكن سرعان ما فصل القضاء اإلداري بني الفكرتني
                                        .126.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د-1
  .38-37.ص ،2005عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الكتب القانونية، القاهرة، .د-2

                                                                        .127.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د -3

          ، منشأة املعارف،                )املبادئ و األسس العامة(محدي ياسني عكاشة، العقود اإلدارية يف التطبيق العملي .د-4

  .403.، ص1998اإلسكندرية،  

 .37.املرجع السابق، ص عبد العزيز عبد املنعم خليفة،.د -5

  

"      يف قضية  1942أكتوبر  24جتاه حمكمة التنازع الفرنسية يف حكمها الصادر يف إلجت هذا او توّ 

Préfef des Bouches-Rhones " و حيث أن الضرر املدعى به يرجع إىل إمهال ...: ( حيث تقول
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لتحقيق مصلحة ها ملرفق العدالة، و بالتايل صة كلّ و هي خمصّ ...... يف صيانة دار القضاء يف مدينة 

الس اإلقليمي باعتبارها متعلقة بتنفيذ أو عدم تنفيذ  عامة، و من مث فإن الدعوى تدخل يف اختصاص

أشغال عامة دون حاجة للبحث فيما إذا كان املبىن يدخل يف نطاق األموال العامة أو اخلاصة الستقالل 

  .1)األشغال العامة عن األموال العامة 
                                                                  

فصل كذلك بني الفكرتني ف .د.مكما ارتبطت أيضا فكرة األشغال العامة باملرفق العام، و لكن       

    .  2صة ملرافق عامةت على عقارات غري خمصّ و اعرتف بصفة األشغال العامة ألعمال متّ 
                                            

على أشغال  و هكذا فقد أصبح القضاء اإلداري الفرنسي يشرتط إلضفاء صفة األشغال العامة      

أن يكون ( مصلحة عامة مع حتقق الشرطني السابقني حتقيق أن تستهدف اإلدارة من ورائها معينة

مل ف .د.م، و جتدر اإلشارة هنا أن )موضوع العقد عقارا، و أن يتم العمل حلساب شخص معنوي عام

تلك اليت  اعترب أشغاال عامة املصاحل العامة، و على خالف هذا فقد يعترب املصلحة املالية لإلدارة من

  .3تستهدف بناء مساكن شعبية قصد إسكان العمال أو تشييد مبىن ملعرض جتاري
                                                       

  4:ل عن صفقات األشغال العموميةلألشغا تمييز الصفقات العمومية -ب

أن هناك اختالف  رغم أن غالبية الصفقات العمومية لألشغال يف فحواها هي أشغال عمومية إالّ       

ى هذا األخري يف أن األشغال العمومية دائما تنفذ حلساب شخص معنوي عام و من بينهما، و يتجلّ 

 لألشغال اليت قد ال دف لتحقيق املنفعةأجل حتقيق منفعة عامة، على خالف الصفقات العمومية 

  ، كما قد ال يكون املستفيد من هذه-ستثمار فيها إلصة لغاية اكإجناز طرق يف غابة خمصّ   -العامة 

  

  

                                           ـــــــــــــــــ
  .128.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د -1

  .37.املرجع السابق، ص د املنعم خليفة،عبد العزيز عب.د -2

  .129.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د -3
4-Yves GAUDEMET, Droit Administratif des Biens, Tome 2, 12e édi, L.G.D.J., PARIS, 2002,   
   p.416 et s.   

 

م لسباق السيارات املنظّ ص األشغال الشخص املعنوي العام بل شخص معنوي خاص كإجناز طريق خمصّ 

  .            1من طرف شركة سيارات
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ى للشخص املعنوي العام تؤدّ  و يف األخري جيب اإلشارة إىل أن الصفقات العمومية لألشغال دائما      

أنه هو الذي سيصبح مالك هذا و  " d’ouvrage Maître" مما يقتضي بأنه هو صاحب األشغال

 .2العقار مهما يكن املستفيد منه
                                                               

  3صفقات التوريد: الفرع الثاني

ع و فرد أو شركة، يتعهد .إن عقد التوريد اإلداري هو اتفاق بني شخص من أشخاص القا      

مثن معني،  بتوريد منقوالت معينة للشخص املعنوي العام الزمة ملرفق عام مقابلمبقتضاه الفرد أو الشركة 

م املنقوالت املتعاقد عليها برضائه دون أن د يف العقد اإلداري يسلّ ستيالء يف أن املورّ إلو هو خيتلف عن ا

  دم املورّ ستيالء يكون مبقتضى قرار إداري بأن يسلّ إليكون مضطرا إىل ذلك بينما يف ا

  .  4قوالت املطلوبة ذا القرار جربااملن
                                                                 

ضح أن موضوع عقد التوريد هو دائما أشياء منقولة، كما أن عقد و من خالل هذا التعريف يتّ       

، و معيار )ع.واعد القاخاضع لق (أو إداريا  )خ.أي خاضع لقواعد القا (التوريد قد يكون مدنيا 

  .5 خ.القا ألوفة يفاملغري الستثنائية اإلالتمييز بينهما هو احتواء عقد التوريد اإلداري على الشروط 
                                                         

يقتصر  بني أنالتمييز ف .د.مخذ عقود التوريد يف الواقع صورا خمتلفة، من أشهرها يف قضاء و تتّ       

و بني أن يتم التوريد على دفعات   "  Marché de livraison"ى هنا  التوريد على مرة واحدة و يسمّ 

و يذهب     ،" Marchés de fournitures multiples et successives" ى هنا متعددة و يسمّ 

  لثاين فقد يكونخ أما ا.القضاء اإلداري الفرنسي عادة إىل أن العقد األول هو من عقود القا

  

  ـــــــــــــــــ
1- Cristophe LAJOYE, o.p cit., p.29. 

2-François LLORENS; Pierre SOLLER-COUTEAUX, o.p cit., p.29. 

                                     ،2006اآلثار، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، القاهرة، -اإلجراءات-املقومات: العقد اإلداري حممد فؤاد عبد الباسط،.د-3

  .543.ص   

4-Laurent RICHER, Droit des contrats administratifs, 2eédi, L.G.D.J., PARIS, 1999, p.329. 

  .65.، ص2003مصر، مازن ليلو راضي، العقود اإلدارية يف القانون اللييب و املقارن، منشأة املعارف، .د-5
 

ع، و يعاب على هذا الرأي يف كون أن العقد األول قد يكون هو .خ أو من عقود القا.من عقود القا

  .1ستثنائيةإن شروطا أيضا إداريا إذا ما تضمّ 
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مرتبط به كما هو احلال يف العقد الذي يكون موضوعه  و قد خيتلط عقد التوريد بعقد آخر      

اجات نارية و توريد كل ما يلزم هلا من قطع غيار جديدة، فهنا ينطوي العقد على مزيج من إصالح درّ 

ل اإلصالح و تنطبق أحكامها عليه،     و يقع مقاولة األعمال و التوريد، حيث تقع املقاولة على أعما

  .2عليهاتسري أحكامه  ودة رّ املو التوريد على املواد 
                                                                        

  :و يتفرع عقد التوريد إىل قسمني مها      

  " Marché de fournitures courants" : صفقة التوريدات العامة -أ

 ن أيةد على منقوالت عادية ال تتضمّ و هي الغالبة يف عقود التوريد، و هي تتميز بكوا تر       

و        تعقيدات تقنية و ال تدخل يف إطار التطور التكنولوجي كعقود توريد البضائع و املواد الغدائية 

  .3السيارات إىل غريها من هذه التوريدات البسيطة
                                                                     

  Marchés industriels   "4":وريدات الصناعيةصفقة الت -ب

، وتتعلق هذه جديدة دخلت ضمن نطاق عقد التوريدلقد أفرز التطور الصناعي ظهور عقود       

يت هذه العقود بعقود التوريد الصناعية اليت تنقسم إىل و مسّ  ،األخرية بتسليم منقوالت بعد صناعتها

                                                                       :                               نوعني

                                                 ."    Marché de fabrication" عقود التصنيع -1

  ."     Marché de conversion et transformation"عقود التعديل و التحويل  -2
 
 
  

  

  ـــــــــــــــــ
                        .481.محدي ياسني عكاشة، املرجع السايق، ص.د -1

  .80.املرجع السابق، ص عبد العزيز عبد املنعم خليفة،.د -2
3- Cristophe LAJOYE, o.p cit., p.30.                                     

 .303.حممود حممد علي صربة، املرجع السابق، ص.د– 4
                                                                                                                                                                 

ب هذه املواد يكون موضوعها صناعة املواد املتفق على توريدها، و عادة ما تتطلّ التصنيع فعقود        

  .    1صةد اليت تكون نتيجة أحباث علمية متخصّ و تكنولوجية عالية من طرف املورّ  خربة تقنية
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 إىل مادة لتحويلهام منقوالت إىل إحدى الشركات أما بالنسبة لعقود التحويل فالدولة هنا تسلّ       

مركب، و يعتربه القضاء اإلداري الفرنسي عقد  اتفاق تفاق هوإلاد تسليمها للدولة، و هذا اأخرى مث يع

 ف.د.م تفاق، غري أنإلتفاق إذا ما كانت فكرة التوريد هي املهيمنة على اإلتوريد وفقا لقاعدة وحدة ا

      .2ستقالال تاماإفصل بني التسليم و التحويل إذا ما كانت كل عملية مستقلة عن األخرى 
                                                           

  صفقات الخدمات: الفرع الثالث
ف صفقات اخلدمات على أا أداء خدمة من طرف شخص خاص ملصلحة شخص من تعرّ       

هنا ن بناء أو توريد أو تصنيع شيء ما، و إمنا يقوم املتعاقد ع، و هذه اخلدمة ال تتضمّ .أشخاص القا

  .3بإجناز عمل أو القيام بنشاط ما يعود بالفائدة على الشخص العام يف سبيل تأدية وظيفته
                                                                         

ي اخلدمات الفكرية، فمثال يف جمال ي اخلدمات املادية كما تغطّ فصفقات اخلدمات تغطّ       

و       االجتماعية -االجتماعية و الثقافية -خصصة لدينا صفقات الدراسات االقتصاديةالدراسات املت

  و صفقات الدراسات الصناعية، و أهم مثل نعطيه هنا هو املتعلق بصفقات تسيري املشاريع اإلعالمية

"Marché de Maitrise D’œuvre  " مع  عترب العقود املربمةإ، كما أن القضاء اإلداري الفرنسي

الناقلني و وكاالت السفر دف تأمني انتقال موظفي الدولة صفقات خدمات، كذلك األمر  بالنسبة 

 Expertise"  لعمليات تنظيف األحياء، و األمر نفسه بالنسبة للعقود املربمة يف إطار خربة حماسبتيه 

comptable "4. 
  

 26الصادر بتاريخ  75-59ك املرسوم رقم أما بالنسبة لألمثلة الواردة يف القوانني اجلزائرية هنا      

    75-58 اته صفقات النقل، كذلك األمر رقماملتضمن القانون التجاري حيتوي يف طيّ  1975 سبتمرب

                                      ـــــــــــــــــ
1-« Les marchés industriels sont des marchés de fournitures portant sur la réalisation de 
matériels scientifique, des fabrication ou des transformations impliquant un montage industriel 
important. » : Cristophe LAJOYE, o.p cit., p.30.  

 .140.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د -2
3- Cristophe LAJOYE, o.p cit., p.30. 
4- François LLORENS; Pierre SOLLER-COUTEAUX, o.p cit., p.36-37. 

 
  

 1995 جانفي 25الصادر بتاريخ  95-07م و القانون رقم.املتضمن القا 1975مسبتمر 26الصادر بتاريخ 

  .1املتعلق بالتأمني يتضمنان يف نصوصهما صفقات التأمني
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و على العموم فإن صفقات اخلدمات تنقسم إىل ثالثة أنواع، فقد تكون صفقات خدمات عادية       

  :أو صفقات نقل أو صفقات خدمات فكرية، و سيتم التطرق إىل مفهوم كل منها على الشكل التايل

  :صفقات الخدمات العادية -أ

عام و لكنها ال تتطلب من جانب يتضمن هذا النوع من الصفقات خدمات حيتاجها الشخص ال

املتعاقد معه إمكانيات معرفية أو تكنولوجية متطورة و متخصصة، و ال يشرتط فيها أيضا أن يتوفر هذا 

، فهي خدمات جد عادية كأن تلجأ اجلامعة إىل 2األخري على عمال مؤهلني تقنيا و ذوي خربات علمية

األقسام واملدرجات و محاية احمليط، أو أن تتفق التعاقد مع مؤسسة للتنظيف قصد السهر على تنظيف 

البلدية مع مؤسسة خاصة جلمع النفايات املنتشرة يف البلدية، و أيضا جلوء الوالية إىل التعاقد مع 

  .3مؤسسة أمنية من أجل حراسة و محاية العقارات العمومية اليت متلكها
                                                                  

  : صفقات خدمات النقل -ب

 و هنا يتعلق األمر بتكليف مقاولة خاصة من طرف شخص عام من أجل نقل األشخاص أو      

مرة واحدة أو على عدة مراحل، و هنا جتدر اإلشارة إىل الفرق  على سواء متت عملية النقل ،البضائع

نقل، على أن األوىل يكون فيها املتعاقد معه املوجود بني صفقات خدمات النقل و عقود امتياز مرفق ال

املعين بصفقات خدمات النقل، بيد أن  العام جمرد مساعد للشخص العام املكلف أصال بتسيري املرفق

 فإن عقود امتياز مرفق متمتياز مكلف بتسيري و استثمار مرفق النقل، و من إلا الثاين يكون فيه صاحب

  .4ع.ص.ألحكام قاالنقل ال ختضع 

  

  

  ـــــــــــــــــ
1-BOULIFA Brahim, o.p cit., p.22. 

2- Cristophe LAJOYE, o.p cit., p.31. 

   .23.حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص.د-3
4- François LLORENS; Pierre SOLLER-COUTEAUX, o.p cit., p.40. 

 

  

  :صفقات الخدمات الفكرية -ج

كرية على أا عقود يلجأ مبوجبها الشخص العام إىل خدمات ميكن تعريف صفقات اخلدمات الف      

و          مقاولة خاصة متخصصة من أجل مساعدته على اختاذ قرارات صائبة و انتقاء خيارات جيدة
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توضيح املشروع املقبل عليه مقابل مثن معني، وهدف هذا النوع من الصفقات هو حتسني نوعية نشاط 

 ة املشاريع املنجزة و تفادي األخطاء احملتمل وقوعها، كما أن هذهاليالشخص العام و زيادة فعّ 

  .1املتعاقد مع اإلدارة يف اال املعين لذىالصفقات تتطلب تقنية و تكنولوجية عاليتني 
                                                                           

ف على أا عقود يكلف صفقات الدراسات اليت تعرّ و من ضمن صفقات اخلدمات الفكرية       

ل مشروع معني و اقرتاح حلول بدراسة مشروع أو مشكل ختلّ  شخص خاص مبوجبها الشخص العام

                                                                                      .2هلماتقنية 

                                                                 

  الذي  1988 وماي 15و يف هذا الصدد تنص املادة الثالثة من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف       

املستشار الفين شخص  - (  :يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف البناء و أجر ذلك على ما يلي

يف  الالزمة املهنية و الكفاءات التقنية و الوسائل الفنيةطبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط واملؤهالت 

جمال البناء، لصاحل رب العمل و ذلك بالتزامه إزاء هذا األخري على أساس الغرض املطلوب وأجل حمدد 

  .   و مقاييس النوعية

ميكن أن يكون املستشار الفين على اخلصوص مهندسا معماريا أو مكتب دراسات خمتص أو متعدد  -

  )..صات معتمدا طبقا للتشريع اجلاريختصاإلا
                                                                                  

رقم  الوزارية و إضافة إىل صفقات األشغال و التوريدات و اخلدمات، فإنه و طبقا للتعليمة      

5549/DRC/SDMP  رف وزير املالية أضيف نوع جديد من من ط 1996ديسمرب  11الصادرة بتاريخ

 .الصفقات تتعلق باكتساب العقارات من طرف األشخاص العامة
                                                           

ع  تثور يف أذهاننا عّدة تساؤالت حول األساليب و اإلجراءات .و بعد أن تعرضنا ملفهوم الص      

  .ام هذه الصفقاتاملتبعة يف عملية إبر 

  ـــــــــــــــــ
1- Cristophe LAJOYE, o.p cit., p.31. 

2- BOULIFA Brahim, o.p cit., p.22.                              

 
                      

  إجراءات إبرام الصفقات العمومية:المبحث الثاني
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ع عملية .ص.اإلجتماعية فقد أحاط قا ع من خمتلف اجلوانب اإلقتصادية و.نظرا ألمهية الص      

إبرامها بالعديد من القيود و اإلجراءات، و ذلك بغرض محاية املال العام و ضمان مبدأ املساواة      و 

  .متكني اإلدارة من اختيار أفضل املتقدمني للتعاقد معها
                                                                    

و لقد كان موضوع كيفية اختيار اإلدارة للمتعاقد معها من بني املوضوعات اليت درسها املؤمتر       

، و قد كشفت إجابات الوفود عن انقسام 1956الدويل العاشر للعلوم اإلدارية الذي عقد يف سبتمرب 

  :الدول يف هذا الصدد إىل فريقني

ة للتعاقد، و متتاز هذه الدول بوجود موظفني و هي دول ليس ا إجراءات حمدد :الفريق األول      

عموميني خمتصني بإبرام العقود اإلدارية و يتمتعون حبرية اختيار املتعاقد معه كما أن هلم حق إسداء 

توجيهات للمتعاقدين أثناء التنفيذ، غري أن حريتهم مقيدة إداريا عن طريق رقابة رؤسائهم و عن طريق 

رية املقررة، كما أن هناك رقابة ديوان احملاسبة يف املسائل املالية، و من بني وجوب احرتام اإلجراءات اإلدا

  .هذه الدول بريطانيا
                                                            

و هي دول ا إجراءات حمددة للتعاقد، إذ توجد فيها تشريعات تنظم كيفية إبرام  :الفريق الثاني     

  :إلدارية، غري أن هذا الفريق ينقسم إىل قسمنيالعقود ا

  .القسم األول جيعل لإلدارة حرية كبرية يف اختيار طريقة التعاقد، و من بني هذه الدول اليونان-أ

و      أما القسم األكرب فيجعل التنظيم إجباريا، حبيث تلتزم اإلدارة بإتباع الوسيلة املقررة قانونا، -ب

لقيد عاما يغطي مجيع العقود اإلدارية كبلجيكا، و منها من يأخذ بنظام لكن من الدول من جيعل ا

  .1مزدوج فيفرض القيد يف حاالت و يسمح بالتحّرر منه يف حاالت أخرى كاليابان و السويد
                                                                     

يف هذا اال البد من التعّرف على الطرق اليت اعتمدها  و من أجل معرفة موقف املشرع اجلزائري      

  .ع.ع، مث نتطرق بعد ذلك للمراحل اليت جيب على اإلدارة إتباعها من أجل إبرام الص.يف إبرام الص

  

  ـــــــــــــــــ
  .234.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د-1

               
  

  فقات العموميةأساليب إبرام الص: المطلب األول
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املعدل و املتمم على طرق إبرام  250-02لقد نصت املادة العشرون من املرسوم الرئاسي رقم       

تربم الصفقات العمومية تبعا إلجراء املناقصة اليت تعترب : ( ع حيث جاء يف فحواها ما يلي.الص

املناقصة هو الذي يعّد القاعدة العامة  ، فطبقا هلذه املادة فإن إجراء.)القاعدة العامة أو اإلجراء بالرتاضي

ع و ال يلجأ إىل الرتاضي إال يف حدود معينة، غري أنه بتفحصنا للنص الفرنسي جند أن .يف إبرام الص

و ليس إجراء  "L’appel d’offres"ع هي إجراء طلب العروض .القاعدة العامة يف إبرام الص

العشرين من نفس املرسوم الرئاسي السابق، حيث أن ، و ما يؤكد هذا نص املادة الواحدة و 1املناقصة

: التعريف الذي جاءت به ينطبق على إجراء طلب العروض و ليس على إجراء املناقصة، و ذلك بقوهلا

املناقصة هي إجراء يستهدف احلصول على العروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة ( 

لتعريف احلقيقي للمناقصة هو أا إجراء ختصص مبوجبه ، غري أن ا.)للعارض الذي يقدم أفضل عرض

، بينما " Le moins disant" الصفقة ألحسن عرض من الناحية املالية فقط، أي العرض األقل سعرا

 Le mieux" إجراء طلب العروض ختصص الصفقة مبوجبه ألحسن عرض من حيث مجيع النواحي

disant".  
                                                                                       

ع يف اجلزائر هي إجراء طلب العروض كأصل عام و .و بناءا على ما تقدم فإن أساليب إبرام الص      

  .  إجراء الرتاضي كاستثناء
                                                        

  أسلوب طلب العروض:الفرع األول
لقد أصبح أسلوب طلب العروض أسلوبا مفضال عامليا يف الوقت الراهن نظرا ملا يّتصف به من       

مميزات إجيابية عن باقي األساليب، غري أن اجلزائر مل تتوصل فعليا إىل اعتماد هذا األسلوب إال بعد 

أول قانون هلا  ع، فبعد أن كانت تعتمده كقاعدة عامة يف.صراعات طويلة يف قوانينها املتعلقة بالص

 املتعلق بتنظيم 1982أفريل  10الصادر بتاريخ  145- 82 عنه يف املرسوم رقم تراجعت 2ع.للص

  الصادر بتاريخ 434-91ع، و استمر التخلي عن هذا األسلوب أيضا يف املرسوم التنفيذي رقم .الص

  

  ـــــــــــــــــ
1-Art 20 :( Les marchés publics sont passés selon la procedure d’appel d’offres qui constitue la 
règle générale ou la procedure de gré à gré.). 

                                           .1967-52ع صادر باجلريدة الرمسية عدد .ص.يتضمن قا 1967 جوان 27بتاريخ  مؤرخ 90-67 األمر رقم-2
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املعدل و املتمم  250-02ع، إىل أن جاء املرسوم الرئاسي رقم .املتضمن تنظيم الص 1991نوفمرب  09

  .منه 20 ع طبقا للمادة.الذي اعتمد هذا األسلوب كقاعدة عامة يف إبرام الص
                                                                                                                                                                                                                        

ع إىل .خالف هذا األسلوب فقد ظل أسلوب املناقصة القاعدة العامة يف إبرام أغلب الص و على      

، و عليه سنتطرق إىل مفهوم أسلوب املناقصة 250-02أن فقد درجته هذه مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

                                .              و دواعي التخلي عنه مث نتطرق إىل مفهوم أسلوب طلب العروض و أنواعه املختلفة

                                                                                                                                                                                            

                                                 :مفهوم أسلوب المناقصة و دواعي التخلي عنه -أ

ف املناقصة على أا طريقة تلتزم مبقتضاها اإلدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد تعرّ             

ختتلف عن و املناقصة  ،1ا سواء من الناحية املالية أو من ناحية اخلدمة املطلوب أداؤهامعها شروط

األوىل تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطاء و يكون هذا إذا ما أرادت اإلدارة القيام حيث أن  املزايدة

 عمليات البيع أو م أعلى عطاء و ذلك يفأما الثانية فرتمي إىل التعاقد مع من يقدّ  ،مثال عمومية بأشغال

وعني واحدة حيث األحكام القانونية للن لكن رغم هذا اإلختالف إّال أن و  ،التأجري من طرف اإلدارة

   .adjudication"2"يطلق عليهما تسمية 
                                                                                                                                                                                             

يان إىل ن موضوع اختيار اإلدارة للمتعاقد معها يهيمن عليه اعتباران أساسيان يؤدّ إو على العموم ف      

وفر  و توفري أكرب ،عتبار األول فمرجعه إىل ضرورة احملافظة على املالية العامةإلأما ا-: نتائج متعارضة

أفضل  معتبار أن تلتزم اإلدارة باختيار املتعاقد الذي يقدّ إلو يرتتب على هذا ا ،مايل للخزينة العامة

  .الشروط املالية

ن اإلدارة من نه ميكّ إو من مت ف كز األول املصلحة الفنية لإلدارة،عتبار الثاين فيضع يف املر إلأما ا-   

  .املالية عتباراتإلاخلدمة بصرف النظر عن ا املتقدمني ألداء أاختيار أكف
                                                                                

 بينما ينتهي ،د حرية اإلدارة بصفة كبريةعتبار األول يقيّ إلا أن او من خالل ما سبق يبدو جليّ       

  ـــــــــــــــــ  و عادة ما تراعي التشريعات ،ية يف اختيار املتعاقد معهاعتبار الثاين إىل منح اإلدارة بعض احلر إلا
-2001، ، جامعة اجلزائر- قانون املؤسسات: فرع-قريشي أنيسة سعاد، النظام القانوين لعقد األشغال العامة، رسالة ماجستري -1

  .04.ص، 2002

    .127.ص ،السابق عاملرج ،حممد فؤاد عبد الباسط.د-2
 
 

   .1اإلعتبارات الفنية عتبارين حلفظ املالية العامة مع عدم إهدارإلق بني هذين االتوفي
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ح أسلوب املناقصة العامة الذي يقوم على أساس عتبار األول يرجّ إلا أن اكما أنه من الواضح جدّ       

  2:املناقصات العامة و املنافسة احلرة و ذلك على التفصيل التايلحرية التقدم إىل 

  3:حرية التقدم إىل املناقصة العامة- 1
و     ،فمن حق كل املقاولني أو أصحاب املهن الراغبني يف التعاقد مع اإلدارة التقدم إىل املناقصة العامة

و هو يرجع إىل أسباب عملية و  ،تاسع عشرهذا املبدأ يعترب انعكاسا للروح الليربالية اليت سادت القرن ال

  4:أخرى نظرية

                                                                 :وتتمثل فيما يلي :األسباب العملية-أ

املصلحة املالية لإلدارة تستلزم توسيع قاعدة التنافس بالسماح لكل الراغبني يف التقدم إىل املناقصة -- 

  .العامة

  .عدم الثقة يف اإلدارة و موظفيها-

  .مصلحة املتنافسني ذام تستلزم إعطائهم كل الضمانات اليت تتمثل يف حرية دخوهلم إىل املناقصة-
                                                                    

                                                                                     :وتتمثل فيما يلي :األسباب النظرية- ب
    ،قتصاد احلر ينبغي أن حترص عليه الدولةإلامة اعّ د القاعدة العامة يف مبدأ حرية التنافس الذي هو-

  .و ال يتم تقييده إال بشروط موضوعية و جدية

  .  تأكيد مبدأ املساواة الذي قامت عليه الثورة الفرنسية-
                                                                           

                                                                                             5:مبدأ املنافسة احلرة- 2

      دين إىل املناقصة املفتوحة ملتعهّ ن اإلدارة ملزمة باستدعاء كل املقاولني أو اإوفقا هلذا املبدأ ف و      

            :و يتشكل هذا املبدأ من عنصرين ،و ذلك باستثناء بعض الطوائف املمنوعة ألسباب قانونية أو تقنية

  

  ـــــــــــــــــ
 .236.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-1

  .194.ص ،املرجع السابق ،عبد الفاتح صربي أبو الليل.د-2

 .80.قريشي أنيسة سعاد، املرجع السابق، ص-3
-christophe lajoye, op.cit., p.59.4 

 .120.حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص.د-5
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الطوائف  اة يف حتديد الطوائف اليت يسمح هلا بالدخول يف املناقصة و كذتكون اإلدارة حرّ  الّ أجيب - 1

  .لكاليت ال يسمح هلا بذ

  .ما أمكن ذلك لضمان وجود منافسة حقيقيةسعة كلّ ن تكون املناقصة متّ أجيب  - 2
                                                                        

فالقضاء يسمح لإلدارة بوضع قيود  ،مقيدة طتكون هناك شرو  الّ أو مبدأ حرية التنافس ال يعين        

و من جهة  ،قيق مصلحة املرفق العام و ذلك بالرقابة اجلدية على كفاءة املتناقصنيتسمح من جهة بتح

جل استبعاد املتناقصني الغري املرغوب فيهم أن املصلحة املالية تستلزم وضع بعض القيود من إأخرى ف

  .1زاهةنألسباب تتعلق بال
                                                                 

غري  ،جل حتقيق مصلحة املرفق العامأو قد مسح القضاء اإلداري الفرنسي لإلدارة بوضع قيود من       

إذ تكون اإلدارة هنا  ،أنه مل يسمح بوضع قيود هلدف آخر غري األهداف اإلدارية أو املالية للمرفق ذاته

فعلى  برية من املتنافسنيد تقصي طائفة كو إذا كانت هذه القي أما ،احنراف يف استعمال السلطة بصدد

 .2أسلوب املناقصة احملدودة لتجاء إىلإلا املصلحة املتعاقدة
                                                                               

  3:دو أسلوب املناقصة العامة على احلجج التاليةو قد استند مؤيّ       

                                                                                          :تتمثل فيما يلي و :أسباب مالية-أ
ب عليه حتقيق مصلحة األمر الذي يرتتّ  ،قل املتناقصنيأالعطاء على  ةة تستوجب ترسياملناقصة العامّ - 1

  .اخلزانة العامة

  .م لإلدارةي إىل كثرة العروض اليت تقدّ أسلوب املناقصة يؤدّ  - 2

العطاء  ةن ترسيّ أفاقات تربم بني أصحاب العطاءات يف شتّ إثبت أن هناك أإذا كان الواقع العملي قد - 3

حضر وكالة   عن طريقفاقات تّ إلنه ميكن مبوجب القانون جترمي هذه اإف ،بينهم او اقتسام األرباح فيم

  .مثال تفاقاتإلدوث تلك اح مينع د كإجراء وقائيأحد األشخاص عن أكثر من مقاول أو متعهّ 

  

 ـــــــــــــــــ
 .43.ص ،املرجع السابق ،قدوج محامة.أ-1

  .250.ص ،املرجع السابق ،حممد الطماوي سليمان.د-2

  .138.ص ،املرجع السابق ،صربي عبد الفاتح أبو الليل.د-3
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أصحاب العطاءات أن ختتار التوقيت املناسب  رتفاع األسعار بواسطةايكفي لإلدارة من أجل تفادي - 4

 صو يف ذات الوقت تضيق من فر  ،ع من دائرة اإلعالنلإلعالن عن العملية بأسلوب املناقصة و توسّ 

  .تفاقات الغري املشروعة اليت حتدث بني أصحاب العطاءاتإلا
                                                                             

                                                        :ق باملصلحة اإلدارية للمرافق العامأسباب تتعلّ - ب

عد أي بعه من آلية حتديد املتعاقد معها أن تستبب على األخذ بأسلوب املناقصة العامة مبا تتّ يرتتّ        

راءات اليت يث يقتصر دورهم على مراقبة اإلجح ،ينفني العموميني يف اختيار املتعاقداحنراف للموظّ 

                                                                               . تستلزمها املناقصات العامة
                                                                       

  :أسباب مالية- ج

أما بالنسبة للمشاريع  ،رات العامة و البسيطةق فقط بالعقود ذات التصوّ يتعلّ إن أسلوب املناقصة العامة 

لتجاء إىل األساليب اليت تعطي اإلدارة أكرب قدر من إلميكن ا عاليتني فإنهية و تقنية اليت تتطلب خربة فنّ 

 .احلرية
                                                              

حيث ظهر مذهب معادي ألسلوب  ،ر األمرألمر قد انقلب رأسا على عقب و تطوّ غري أن ا      

فيما      و تتمثل هذه األخرية  ،املناقصة يستند على حجج هي يف احلقيقة أوجه نقذ ألسلوب املناقصة

  1:يلي

  :و تتمثل فيما يلي: أسباب مالية-أ

 ةإذ أن آلية ترسي ،حتقيق أحسن األسعارليس حقيقيا أن املناقصة تعطي اإلدارة الوسيلة األفضل يف - 1

ي إىل تعامل اإلدارة دائما مع مقاولني غري أكفاء سواء من النواحي العطاء على أقل املتناقصني يؤدّ 

فهم يهبطون باألسعار رغبة يف التعاقد مع اإلدارة إلصالح ميزام املايل ملشروعام اليت  ,الفنية أو املالية

  .لمشروعات اإلدارية دف حتقيق الربح السريععن التنفيذ السّيئ لا شديدا فضال تعاين عجز 

تفاقات اليت حتدث بني املتناقصني دف إلالواقع العملي يشري إىل أن أسلوب املناقصة ال يتفادى ا- 2

                              .و بالتايل ال تستطيع اإلدارة أن حتصل على السعر األقل ،حتته احملافظة على سعر معني و عدم النزول

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .140.ص ،املرجع السابق ،صربي عبد الفاتح أبو الليل.د-1
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  :أسباب إدارية- ب

تتبع عدم املسؤولية سن ذلك سيإف ع.فيها بشأن عملية إبرام الصو موظ نتيجة لعدم الثقة بني اإلدارة

إذ كل ما يهمهم بالدرجة األوىل تطبيق اللوائح بطريقة تعفيهم من  ،الكاملة من جانب هؤالء املوظفني

  . هتمام باألوضاع املالية و الفنية لتلك املشروعاتإلاملسؤولية دون ا
                                                                        

  :أسباب فنية- ج

حىت ميكنه  سيئةميكنه تنفيذ العملية إال بطريقة فنية  م أقل عطاء الاملتناقص الذي يقدّ  أن تتمثل يف

و             بواسطة مقاول ميلك اإلمكانيات املادية  صفقةغري أن املهم هو تنفيذ ال ،حتقيق الربح فيها

  . الفنية لتنفيذ العملية على الوجه الذي حيقق املصلحة اإلدارية للمرفق العام
                                                                            

م أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد اعتمد أسلوب املناقصة العامة يف كل القوانني املتعاقبة اليت تنظّ       

 - 82املرسوم رقم  فقد زادت أمهيتها بدرجة كبرية يف ،غري أن أمهيتها اختلفت من قانون آلخر ،ع.الص

كانت حمدودة و  األسلوب إال أن أمهية هذا ،اللذين سبق ذكرمها 434-91يذي رقم و املرسوم التنف 145

منه اليت تنص  32 على التوريدات البسيطة من النوع العادي طبقا للمادة 90-67 األمر رقم مقصورة يف

فإا تربم دائما عن طريق  ،إذا مل تتضمن الصفقة إال توريدات بسيطة من نوع عادي( :على ما يلي

و يستخلص من هذه املادة أن املناقصة ال تطبق من طرف اإلدارة العامة إال يف حالة ما إذا   ،.)ناقصةامل

و يقصد ذه التوريدات املواد  ,كان موضوع الصفقة ال يتضمن إال توريدات بسيطة من النوع العادي

لسابقة تعترب إجراء املناقصة و إذا كانت املادة ا ،1املشرتي يف اليت ال يتطلب إنتاجها مميزات تقنية خاصة

مقصورا فقط على صفقات التوريد البسيطة من النوع العادي فان قانون البلدية الصادر مبوجب األمر 

و هذا ما يشكل تناقضا  ،2اعام ءاجيعل من هذا اإلجراء مبد 1967جانفي  18املؤرخ يف  24-67رقم 

  .هذاو قانون البلدية  1967لسنة  ع.ص.بني قا
                                                                      

  ,املعدل و املتمم 250-02احلايل الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ع.ص.ابالنسبة لق أما      
 
  

  ـــــــــــــــــ
  .40.ص ،املرجع السابق ،قدوج محامة.أ-1

2-Chérif BENNADJI, l’évolution de la réglementation des M.P en Algérie, Tom I, université        
d’Alger, 1991, p.220.                 
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و إن كان النص ، 1منه 23فقد جاء فيه إجراء املناقصة كأحد أشكال إجراء طلب العروض طبقا للمادة 

ن النص إقا فخلط بني إجراء املناقصة و إجراء طلب العروض كما أوضحنا سابقد العريب هلذه املادة 

 :من نفس املرسوم الرئاسي إجراء املناقصة كما يلي 27فت املادة عرّ  و لقد ،الفرنسي جاء واضحا

و تشمل العمليات  ،املزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقرتح أحسن عرض(

ل و أوّ  ،.)ني يف اجلزائرالبسيطة من النمط العادي و ال ختص إال املرتشحني الوطنيني أو األجانب املقيم

" املزايدة"يف الرتمجة من النص الفرنسي إىل النص العريب يف كلمة  املوجود مالحظة على هذه املادة اخلطأ

أحسن "املالحظة موجهة لكلمة  و نفس ،"املناقصة"و اليت تعين " adjudication"قابلها كلمة تاليت 

الثانية على هذه املادة  املالحظة أما ،"األقل مثن"عين و اليت ت "le moins disant" هاقابلتاليت  "عرض

حيث أصبحت تتعلق بالعمليات  90-67رقم األمر أسلوب املناقصة باملقارنة مع  من عتأا وسّ 

 .البسيطةبالتوريدات  فقط البسيطة من النمط العادي و ليس
                                                                       

ن سعر الصفقة طبقا إلجراء املناقصة يتم حتديده من إف 90-67رقم األمر من  35و طبقا للمادة       

السعر  هذا و يبقى ،و ال جيوز ختصيص الصفقة ملن يعرض سعرا يزيد عليه ،طرف املصلحة املتعاقدة

  بلها يف املرسوم الرئاسي رقمغري أن هذه املادة ال يوجد ما يقا ،يا إىل حني الساعة احملددة للمناقصةسرّ 

  .يف هذه احلالةع .الصمما جيعلنا نعتمد عليها يف إبرام  02-250
                                                                                                   

 يف احلدود الضيقة لعامة إالختلى عن أسلوب املناقصة ا و مما سبق يتضح لنا أن املشرع اجلزائري      

و بذلك فإنه يتجه اجتاه املشرع الفرنسي و التشريعات العاملية بصفة عامة اليت تعتمد على  اليت ذكرناها،

  فعلى ماذا يعتمد  هذا األسلوب و ما هي أنواعه؟ ،أسلوب طلب العروض
                                                                            

   Appel d’offre  :مفهوم أسلوب طلب العروض-ب

العامة  مع اإلحتفاظ باملبادئرتك قدرا كبريا من احلرية لإلدارة يف اختيار املتعاقد يإن هذا األسلوب       

  ـــــــــــــــــ حيث أن هذا األسلوب ،2اليت حتكم املناقصات كمبدأ املنافسة احلرة بني املتقدمني للتعاقد
1-art 23 :(l’appel d’offres peut etre national, il peut se faire sous l’une des formes suivantes : 
-l’appel d’offres ouvert ; 
-l’appel d’offres restreint ; 
-l’adjudication ; 
-le concours. ).  
2- Daniel CBABANOL ; Jean-Pierre JOUGUELET ; François BOURRACBOT, o.p cit., p.186.                     
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املتعاقد  يسمح لإلدارة بأن حتيط بأفضل العروض املقّدمة، و يف املقابل حيّررها من مبدأ اآللية يف اختيار

على هذا فإن أسلوب طلب العروض يتطابق إىل حد كبري  و، 1املناقصةيقوم عليه أسلوب و الذي كان 

  .2خ من حرية اختيار املتعاقد.مع ما هو مقرر يف القا
                                                                                        

-67األمر رقم (ع .ص.مد أسلوب طلب العروض يف أول قاأما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد اعت      

جيب على اإلدارات أن تلجأ إىل طلب -: (منه اليت تنص على ما يلي 42، و هذا يف املادة )90

  .العروض عندما تستلزم اخلدمات املقررة من مقّدمي العروض مؤّهالت تقنية و إمكانيات مالية كافية

-67ت العمومية املنصوص عليها يف الفصل الثالث من األمر رقم تطّبق عالوة على طرق إبرام الصفقا-

إجراء طلب العروض من قبل اجلماعات احمللية  ،املتضّمن قانون البلدية 1967جانفي  18املؤرّخ يف  24

و أول استنتاج بالنسبة هلذا األسلوب طبقا هلذه املادة أنه يستعمل  ،)ضمن الشروط املنصوص عليها

كما أن  ,ارة إىل متعّهدين ذوي مؤهالت تقنية و إمكانيات مالية كافية لتنفيذ الصفقةعندما حتتاج اإلد

اإلدارة طبقا هلذا اإلجراء تستطيع استخدام املعايري اليت تراها مناسبة أو أكثر أمهية من معيار الثمن  

 اخلاصة بتشجيع و هذا إضافة إىل املعايري ،كالقيمة التقنية للعرض و الضمانات املالية و مّدة التنفيذ

ف دعاوى ضد منشور .د.و يف هذا الصدد فقد رفض م ،التوظيف و املعايري اخلاصة بالتكوين املهين

   .    3أستخلص من عباراته إدراج معيار إضايف يف إجراء طلب العروض 1993ديسمرب  29وزاري مؤرخ يف 

                                                                                             

السابق ذكرها قد سّدت ثغرة قانونية   90-67من األمر رقم  42 كما جتدر اإلشارة إىل أن املادة       

و ذلك بنّصها على أنّه جيب  ،90-67و األمر رقم  24-67كبرية و تناقض واضح بني قانون البلدية رقم

روض إذا تطّلبت الصفقة كفاءات مهنية و تقنية لذى طلب الع على اجلماعات احمللية أن تلجأ إىل

  .العارضني
                                                                              

ألسلوب طلب العروض إّال أنه مت جتاهله من  90-67و رغم هذه األمهية اليت أوالها األمر رقم       

 .434-91و املرسوم التنفيذي رقم  145-82ملتمثلني يف املرسوم رقم طرف القانونني الالحقني له و ا

  ـــــــــــــــــ
  .320.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-1

 .330.ص ،صربي عبد الفتاح أبو الليل، املرجع السابق.د-2

  .330.ص ،املرجع السابق ،قدوج محامة.أ-3
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و هذا مبوجب املرسوم الرئاسي  ،و لكنه سرعان ما عادت ألسلوب طلب العروض أمهيته السابقة      

طبقا للمادة ع .الصامة يف إبرام م و الذي اعترب هذا األسلوب القاعدة العل و املتمّ املعدّ  250-02م قر 

منه على أنه إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين  21فه يف املادة كما عرّ  ،منه 20

  .الصفقة للعارض الذي يقّدم أفضل عرض متنافسني مع ختصيص
                                                                          

  أنواع حمّددة ألسلوب طلب العروض  250-02 ة أخرى فقد أورد املرسوم الرئاسي رقمومن جه     

  :و تتمثل هذه األنواع فيما يلي ،ميكن لإلدارة أن تلجأ إليها

 : طلب العروض الوطين و طلب العروض الدويل-1

قيمني يف ففي حالة طلب العروض الوطين تكون الصفقة مقصورة على املتعهدين الوطنيني أو امل      

على املتعهدين املقيمني يف  ءيف حالة طلب العروض الدويل فان الصفقة تكون مفتوحة سوا اأم ،اجلزائر

من املرسوم الرئاسي رقم  23هذا طبقا للمادة  و ،اجلزائر أو املتعهدين األجانب الغري املقيمني يف اجلزائر

  1:اليت تنص على ما يلي 02-250

  :و ميكن أن تتم حسب األشكال اآلتية ،أو دولية/طنية وميكن أن تكون املناقصة و (

                                                                                  . املناقصة املفتوحة-

          .                                                                                     املناقصة احملددة-

                                                                              .  اإلستشارة االنتقائية-

                                                                                          .   املزايدة-

  .).املسابقة-
                                                                        

  2:طلب العروض املفتوح- 2

 :على ما يلي 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  24تنص املادة       

 الشكل من طلب افهذ ،.)املناقصة املفتوحة هي إجراء ميكن من خالله أي مرتشح أن يقّدم تعّهدا(

     .3م بعطائه جلهة اإلدارة يف خالل املدة احملددةالعروض يسمح لكل من يريد التعاقد أن يتقد

  ـــــــــــــــــ
  .و األصح عبارة طلب العروض طبقا للنص الفرنسي كما أوضحنا سابقا ،وردت عبارة املناقصة خطأ-1

2-Christophe Lajoye, op. Cit., p.103.: (l’appel d’offre est ouvert quand toute entreprise 
candidate peut présenter un offre. Les condidats ne sont donc pas présélectionnés avant d’être 
mis en concurrence.).  

 .320.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د-3
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  :طلب العروض احملدود- 3

املناقصة احملدودة هي إجراء ال : (بقوهلا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  24نصت عليه املادة       

 يسمح فيه بتقدمي تعّهد إالّ للمرتشحني الذين تتوفر فيهم بعض الشروط اخلاصة اليت حتددها املصلحة 

ات على من تتوافر فيهم ، فطلب العروض احملدود يقتصر فيه تقدمي التعهدات و العطاء.)املتعاقدة مسّبقا

من اخلربة أو امتالك  تشروط و مواصفات تضعها اإلدارة مسّبقا، كاشرتاط األقدمية ملدة عشر سنوا

إمكانيات معينة، و ذلك نظرا ألمهية و ضخامة و صعوبة العملية اليت تتطلب مبدئيا اخلربة    و 

 . 1اإلمكانيات العالية

                                                                     

  :نتقائيةإلستشارة اإلا- 4

هذا الشكل من أسلوب طلب العروض  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  26لقد عّرفت املادة       

اإلستشارة اإلنتقائية هي إجراء يكون املرتشحون املرّخص هلم بتقدمي عرض فيه هم املدعوون : (بقوهلا

 32، كما تعّرف املادة ...)من هذا املرسوم 32بعد انتقاء أّويل كما حتدده املادة خّصيصا للقيام بذلك 

من هذا املرسوم اإلنتقاء األّويل على أنه إجراء تقوم به املصلحة املتعاقدة الختيار املرتشحني الذين 

 . يوضعون يف تنافس على عمليات معّقدة أو ذات أمهية خاصة
                                                                                                                                                           

فطبقا للمادتني السابقتني فإن هذا الشكل من أسلوب طلب العروض يتمثل يف انتقاء أويل تقوم       

و بعد اختيار و انتقاء عدد منهم  بني جمموع املرتشحني، إجراء تنافسبه املصلحة املتعاقدة من خالل 

  .2يرّخص هلم دون سواهم بتقدمي عروضهم
                                                                           

  :املناقصة- 5

هي إجراء يسمح املعدل و املتمم فإن املناقصة  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  27طبقا للمادة       

  أي أقل العروض مثنا،       , بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقرتح أحسن عرض من الناحية املالية

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
 .31.حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص.د-1

  .32-31.ص ،املرجع السابق ،حممد الصغري بعلي.د-2
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  و تشمل العمليات البسيطة من النمط العادي، و ال يسمح للمشاركة فيها إال للمرتشحني الوطنيني

  .1أو األجانب املقيمني يف اجلزائر
  

جتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء ال  ،الحظات املقّدمة سابقا حول إجراء املناقصةو إضافة إىل امل      

نظرا لكون أن األسلوبني خمتلفني جذريا يف  ،ميكن اعتباره شكل من أشكال أسلوب طلب العروض

من و ذلك بإلزامية التعاقد فيها مع  ،فأسلوب املناقصة يعتمد على اآللية يف اختيار املتعاقد ،قواعدمها

  .بينما يف أسلوب طلب العروض تكون لإلدارة حرية أكرب يف اختيار املتعاقد معه ،يقّدم أقل العروض مثنا
                                                                                                                                                                                                                               

  :املسابقة-6

املسابقة هي إجراء يضع رجال : (بقوهلا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  28لقد عرّفتها املادة       

         ،.)تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و مجالية أو فنية خاصة الفن يف منافسة قصد إجناز عملية

و ما يعرف عن نظام املسابقة يف األنظمة القانونية العاملية أنه شكل من أشكال طلب العروض 

و قد ّمت تكييف إجراء طلب العروض بإرفاقه باملسابقة ليتالءم  ،يستخدم يف صفقات اخلدمات الفكرية

إذ يف كثري من احلاالت ال تستطيع اإلدارة العامة حتديد اخلدمة مسبقا كما هو  ،مةمع طبيعة اخلد

و بالتايل فإنه ال ميكن اللجوء إىل املسابقة إّال إذا كانت هناك أسباب تقنية  ،معروف يف القاعدة العامة

  .2أو مالية أو مجالية تستدعي إقامة أحباث خاصة
                                                                                                                                                                                                              

ل الفن حيث أا جتعل رجا ،و ما يالحظ على املادة السابقة أن صياغتها القانونية غري صحيحة      

يف حني أن نظام املسابقة  ،"يضع رجال الفن"استخدامها عبارة و ذلك ب ،هم املعنيني فقط ذا اإلجراء

  .قد يعين رجال اإلقتصاد و غريهم من املختصني يف شىت العلوم حسب مصلحة اإلدارة
                                                                             

غري أن هناك حاالت حمددة  ،و مما سبق تتضح لنا أمهية أسلوبيي طلب العروض و املناقصة      

و من هنا ظهرت  ،ع ال ميكن معها اللجوء إىل األسلوبني السابقني.تتطلب اإلستعجال يف إبرام الص

                                           فما مفهومه و ما هي احلاالت اليت ميكن اللجوء فيها إليه؟      ،احلاجة إىل أسلوب الرتاضي

    ــــــــــــــــ
1-ART. 27 ( L’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au 
soumissionnaire le moins disant. Elle porte sur des opérations simples de type courant et ne 
concerne que des condidats nationaux ou étrangers installés en Algérie.).       

 .83.ص ،رجع السابقامل ،قدوج محامة.أ-2

 

  أسلوب التراضي: الفرع الثاني
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 و هو أسلوب أكثر مرونة ألنه يرتك ،1"اإلتفاق املباشر"و يسمى هذا األسلوب أيضا باسم         
                                                                          .حرية أكرب يف اختيار الشخص الذي ستتعاقد معهلإلدارة 

                                                                                                                

    90- 67من األمر رقم  60و لقد تناول املشرع اجلزائري كيفية الرتاضي ألول مرة يف املادة        

اإلدارة  رتاضي تلك اليت تتفاوض فيهاتسمى صفقات بال( :حيث نصت على ما يلي ،ع.املنظم للص

أما املادة  ،.)منهم و متنح الصفقات ملن ختتار ،حبرية مع املقاولني و املوّردين الذين تقرر التشاور معهم

  :و اليت تتمثل فيما يلي ،من نفس األمر تعّرضت لذكر احلاالت اليت جتيز لإلدارة اللجوء إىل الرتاضي 61

أو من مالك  ،لى اخلدمات إّال من مقاول أو موّرد حائز المتياز اإلحتكارعندما ال ميكن احلصول ع- 1

  .لرباءة اخرتاع

يف األشغال أو التوريد أو اخلدمات اليت عرضت على املنافسة و مل يقّدم يف شأا أي عرض أو - 2

  .قدمت عروض مل يتم قبوهلا

ن شأنه أن يضّر باستثمار القاهرة كأن يكون هناك خطر وشيك الوقوع م ليف حاالت اإلستعجا- 3

  .و ال ميكن أن يتحّمل اآلجال اخلاصة باإللتجاء إىل املنافسة, عمومي

يف خدمات النقل اليت يعهد ا إىل املقاولني العموميني للنقل عن طريق استئجار السفن           و - 4

  .التأمينات عن أنواع الشحن التابعة هلا

  .مات عندما تستلزم الظروف تنفيذها بصورة سريةيف كل األشغال أو التوريد أو اخلد- 5

املرتبة يف أصناف هلا أولوية من طرف اهليئة املركزية  ،إذا كانت ظروف تسيري وحدات القطاع العام- 6

  .تتطلب توزيعا مسبقا للتوصيات العمومية ،للتخطيط
                                                                       

  :تتمثل فيما يلي 2و مما سبق ميكن توجيه مالحظات هامة حول هاتني املادتني       

لقد اقتصر املشرع اجلزائري على ذكر مبدأ املنافسة يف هذا األسلوب دون حتديد للحاالت اليت تلتزم - 1

  .اإلدارة فيها بتطبيق هذا املبدأ

  ـــــــــــــــــ
 .465.ص ،املرجع السابق ،ناصر لباد.د-1

 .65.ص ،املرجع السابق ،قدوج محامة.أ-2

 
                                   

إن اإلدارة تتمتع حبرية كبرية يف اختيار املتعاقد معها من بني املقاولني و املوّردين الذين تقرر التشاور - 2

  .معهم دون تنظيم منافسة
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املنصوص  طيع اللجوء إليه إال يف احلاالتإن حرية اإلدارة غري موجودة يف هذا األسلوب كوا ال تست- 3

  .90-67من األمر رقم  61عليها يف املادة 

 مما  ،ال ميكن تقديرها موضوعيا و جتريديا 90-67من األمر رقم  61إن احلاالت املذكورة يف املادة - 4

 عضفالب ،فإذا كان البعض من هذه احلاالت متشّدد ودقيق ،يسمح لإلدارة بتوسيع جمال استعماهلا

اآلخر يّتسم باملرونة إىل درجة تسمح لإلدارة بإعطائها التفسري الواسع كعامل السرية و اإلستعجال يف 

 .  بعض اخلدمات
                                                                               

ع فقد نصت املادة .بتنظيم الص و املتعلق 1982افريل  10املؤرخ يف  145-82أما يف املرسوم رقم       

يربم املتعاقد العمومي صفقاته تبعا لإلجراء اخلاص بالرتاضي أو اإلجراء اخلاص : (منه على ما يلي 26

فمن خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع اجلزائري قد بدأ بذكر إجراء الرتاضي على  ،.)بالدعوة للمنافسة

ذا على سبيل اإلفرتاض أنه قد أعاد اإلعتبار هلذا و قد يستخلص من ه ،90- 67خالف األمر رقم 

اإلجراء نظرا لكثرة و تنوّع احلاجات اليت جيب على اإلدارة حتقيقها يف مقابل العدد الضعيف من 

  .1املؤسسات اليت تتقدم بعروضها مما يعيق إجراء منافسة حقيقية كإجراء شكلي           و تقليدي
                                                                 

هو إجراء خيصص : (إجراء الرتاضي كما يلي 145-82من املرسوم رقم  27و لقد عرّفت املادة       

، و ما ميكن .)تستبعد فيه االستشارة الصفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة للمنافسة، و ال

راء الرتاضي و يف نفس الوقت ال يستبعد أنه يقصي املنافسة من إج مالحظته على هذا التعريف

اإلستشارة عن هذا اإلجراء، و هذا ما يشّكل تناقضا واضحا حيث أن اإلستشارة هي بذاا إجراء من 

إجراءات املنافسة، كما جتدر اإلشارة إىل أن فكرة اإلستشارة املسبقة املرتبطة بإجراء الرتاضي قد شّكلت 

ع تطلب دائما من .حيث كانت أجهزة الرقابة اخلارجية للصصعوبات عديدة للمتعامل العمومي، 

 املصلحة املتعاقدة اليت تلجأ لكيفية الرتاضي تربير اختيارها على أساس هذه اإلستشارة،     

  

  ـــــــــــــــــ
  .76.قدوج محامة، املرجع السابق، ص.أ-1
 
  

  ، ولكن بصدور1 145-82وم رقم من املرس 27و هذا بالرغم من عدم وضوح إلزاميتها يف نص املادة 

-1:       ّمت تعديل و تتميم هذه املادة حيث أصبح إجراء الرتاضي يتخذ شكلني 51-84املرسوم رقم 

  ).بدون إجراء منافسة(شكل الرتاضي البسيط 
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                                                                         . شكل الرتاضي بعد اإلستشارة- 2

                                                            

و ما مييز إجراء الرتاضي عن إجراء طلب العروض و إجراء املناقصة هو عدم إلزامية اإلشهار،            

 . و  إمنا يتّم جلب العروض فيها عن طريق الوسائل العادية كالتلكس و الرسائل
                                                                                                                                                            

فقد نص على أسلوب  1991نوفمرب  09املؤرخ يف  434-91أما يف املرسوم التنفيذي رقم        

الرتاضي هو -: (منه، و تنص هذه األخرية على ما يلي 23 منه و عرّفه يف املادة 22الرتاضي يف املادة 

  .إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة

ميكن أن يكتسي الرتاضي شكل الرتاضي البسيط أو شكل الرتاضي بعد اإلستشارة، و تنظم هذه -

، و ما يستخلص من هذا التعريف .)أخرىاإلستشارة بكل الوسائل املكتوبة املالئمة دون أية شكليات 

أن املنافسة إلزامية يف هذا األسلوب حيث أن هذه املادة استبعدت فقط شكلية املنافسة املنصوص 

، كما أنه إذا تفّحصنا 2عليها يف هذا املرسوم التنفيذي و املتمثلة يف إشهار الصفقة بالطرق احملددة قانونا

إلزامية سواء بالنسبة للرتاضي البسيط أو بالنسبة للرتاضي بعد هذه املادة بدقة جند أن املنافسة 

اللجوء إىل الرتاضي : (بقوهلا 434-91من املرسوم التنفيذي رقم  39اإلستشارة، و هذا ما تأّكده املادة 

، فهذه املادة مل حتدد الشكل .)ال يعفي املصلحة املتعاقدة من القيام بشكليات اإلستشارة مسبقا

ستشارة مما يعين أنه يشمل الشكلني معا، و هنا يثور التساؤل حول الفرق املوجود بني املقصود باإل

  الرتاضي البسيط و الرتاضي بعد اإلستشارة؟
                                                                         

إلجراء الرتاضي مل  434- 91قم و مما سبق نصل إىل أن التعريف الذي جاء به املرسوم التنفيذي ر       

الرتاضي بإقامة منافسة و الرتاضي بدون (يكن موّفقا، و كان من املنطق أن ينص على شكلني للرتاضي 

                                                               .3مع حتديد حاالت لكل منهما) إقامة منافسة

  ـــــــــــــــــ
-Cherif BENNADJI, op.cit., p.587.1                    

  .98.قدوج محامة، املرجع السابق، ص.أ -2

  .100.قدوج محامة، املرجع السابق، ص.أ -3
 
                                                          

فاألمر جاء  301-03ملعدل و املتمم باملرسوم الرئاسي رقم ا 250-02أما يف املرسوم الرئاسي رقم      

الرتاضي هو إجراء -: (من هذا املرسوم كما يلي 22واضحا بالنسبة إلجراء الرتاضي، حيث عرّفته املادة 

  .ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إىل املنافسة
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 ميكن أن يكتسي الرتاضي شكل الرتاضي البسيط أو شكل الرتاضي بعد اإلستشارة، و تنظم هذه-

  .اإلستشارة بكل الوسائل املكتوبة املالئمة دون أي شكليات أخرى

االت الواردة يف إن إجراء الرتاضي البسيط قاعدة إستثنائية إلبرام العقود ال ميكن اعتمادها إال يف احل-

يف  ، و من خالل هذه املادة يبدو لنا أن املشرع اجلزائري قد جنح إىل حّد ما.)من هذا املرسوم 37املادة 

تفادي اإلنتقاذات املوجهة له يف هذا الصدد، و هذا من خالل االجيابيات اليت تضّمنتها هذه املادة و 

  :املتمثلة فيما يلي

، و إمنا )اإلشهار الصحفي(ىل الدعوة الرمسية من أجل جلب العروض إن إجراء الرتاضي ال حيتاج إ- 1

  .يكفي فقط الوسائل العادية كالرسائل و التلكس و الفاكس

لقد مّيزت هذه املادة بني نوعني خمتلفني للرتاضي، و مها الرتاضي البسيط و الرتاضي بعد اإلستشارة، - 2

أا جعلت مبدأ املنافسة مرتبط بالرتاضي بعد و مل ختلط بينهما كما يف القوانني السابقة، حيث 

  .اإلستشارة فقط
                                                                        

و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن املصلحة املتعاقدة ملزمة بتقدمي األسباب اليت أدت ا       

  .1ا عند كل رقابة متارسها أية سلطة خمتصةإىل اختيار أسلوب الرتاضي، و هذ
                                                                     

  :و مما سبق يتضح لنا أن هناك نوعني من الرتاضي لكل منهما حاالت حمددة قانونا      

  Le gré à gré simple:التراضي البسيط-أ

املذكورة سابقا فإن الرتاضي البسيط  250-02من املرسوم رقم  22ادة طبقا للفقرة األخرية من امل      

ع كونه ال يستدعي إجراء منافسة، و لذا جند احلاالت اليت تلجأ فيها .يشّكل طريقا إستثنائيا إلبرام الص

تتمثل  250- 02 من املرسوم رقم  37املصلحة املتعاقدة هلذا اإلجراء مقيدة بشروط، و هي طبقا للمادة 

  :ما يليفي

  

 ـــــــــــــــــ
1-BOULIFA Brahim, op.cit., p.41. 

  

  تتمثل يف حالة اإلحتكار، أي عندما ال ميكن تنفيذ اخلدمات إال على يد متعامل متعاقد :احلالة األوىل

  .1وحيد حيتل وضعية إحتكارية، أو ينفرد بامتالك الطريقة التكنولوجية اليت اختارا املصلحة املتعاقدة
  تتمثل يف حالة اخلطر الداهم، أي يف حاالت اإلستعجال امللّح املعّلل خبطر داهم يتعرض :الة الثانيةاحل



 الفصل األول                                                                                القواعد العامة في عملية إبرام الصفقـات العمومية

 - 67 -

 له ملك أو استثمار عمومي قد يتجّسد يف امليدان و ال يسعه التكّيف مع آجال املناقصة، و لكن

تكون  ستعجال و أن البشرط أنه مل يكن يف وسع املصلحة املتعاقدة التنبؤ بالظروف املسببة حلاالت اإل

  .نتيجة ممارسات إحتيالية من طرفها
                                                              

و يدخل يف إطار هذه احلالة ما نصت عليه املادتني الرابعة و السادسة من املرسوم الرئاسي رقم        

 ترياد املنتوجات و اخلدمات اليت تتطلب مناملعدل و املتمم، و يتعلق األمر بصفقات اس 02-250

املصلحة املتعاقدة املعنية السرعة يف اختاذ القرار حبكم طبيعتها و التقلب السريع يف أسعارها و مدى 

ع املربمة يف حالة وجود .توفرها و كذا املمارسات التجارية املطبقة عليها، كما يتعلق األمر أيضا بالص

 .2للمصلحة املتعاقدة خطر يهدد إستثمارا أو ملكا

تتمثل يف حالة متوين مستعجل خمصص لضمان سري اإلقتصاد أو توفري حاجات السكان  :احلالة الثالثة

  .األساسية

تكون عندما يتعلق األمر مبشروع ذي أولوية و ذي أمهية وطنية، و يف هذه احلالة خيضع  :احلالة الرابعة

  .ع للموافقة املسبقة لس الوزراء.صاللجوء إىل هذا النوع اإلستثنائي إلبرام ال
                                                                     

  :ستشارةإلالتراضي بعد ا-ب

من املرسوم  38يتم اللجوء إىل هذا النوع من الرتاضي يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة       

- 03هذه املادة مبوجب املادة الرابعة من املرسوم الرئاسي رقم   ، و لقد ّمت تتميم 250-02الرئاسي رقم 

  : ، و تتمثل حاالت الرتاضي بعد اإلستشارة فيما يلي301

  .                                      عندما يتضح أن الدعوة إىل املنافسة غري جمدية :احلالة األوىل
  و اللوازم و اخلدمات اخلاصة اليت ال تستلزم طبيعتها تتمثل يف حالة صفقات الدراسات  :احلالة الثانية

  

 ـــــــــــــــــ
 .33.حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص.د-1

2- BOULIFA Brahim, op.cit., p.43.  

 
 

اللجوء إىل املناقصة، و حتدد قائمة هذه اللوازم و اخلدمات مبوجب قرار مشرتك بني وزير املالية      و 

  . عينالوزير امل
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تتعلق بالعمليات املنجزة يف إطار اإلتّفاقات الثنائية املتعلقة بالتمويالت اإلمتيازية        و  :احلالة الثالثة

و يف هذه احلالة  حتويل الديون إىل مشاريع أو هبات عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك،

  .ميكن للمصلحة املتعاقدة حصر اإلستشارة يف مؤسسات البلد املقرض لألموال وحدها
                                                                      

 ع البد لنا من اإلنتقال لدراسة خمتلف.و بعد أن تعرضنا لألساليب و الطرق املتبعة يف إبرام الص      

  .ع.املراحل اليت متر ا عملية إبرام الص

                                                                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                            

 مراحل إبرام الصفقات العمومية   : المطلب الثاني
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تتمثل املرحلة األوىل يف ضرورة اإلعالن عن هذه  ،ع متر بثالث مراحل مهمة.إن عملية إبرام الص      

ة و يف األخري تأيت املرحلة احلامسة اخلاص ،الصفقة مث تليها مرحلة تقدمي العروض من طرف املتعهدين

  .بإسناد الصفقة للعارض الذي قّدم أفضل عرض وفق احتياجات املصلحة املتعاقدة
                                                                 

غري أن املصلحة املتعاقدة ال تستطيع مباشرة هذه املراحل إال بعد حصوهلا على اإلعتماد املايل أو       

إذ أا غري قادرة على  ،l’autorisation de programme(1" (صة الربنامجرخ"ما يطلق عليه اسم 

و هذا ما  ،التعاقد أو حتّمل إلتزامات مالية إّال إذا كان هناك هذا اإلعتماد الذي يغّطي هذه اإللتزامات

تتقرر و  ،2هو إّال تطبيق للمبدأ العام الذي يقضي بأّن أي إتّفاق عام يتوّجب أن يكون له اعتماد مايل

غري أن  ،اإلعتمادات املالية بطريقة غري مباشرة بواسطة الربملان الذي يصدر قانونا يضبط امليزانية العامة

و    ع حمددة تصدر من طرف وزارة املالية بعد دراسة مشروع الصفقة  .رخصة الربنامج املتعلقة بص

  .إقراره كما هو أو إضافة تعديالت عليه
                                                                                                            

و رغم أمهية اإلعتماد املايل إّال أن تعاقد اإلدارة رغم عدم وجوده أو جتاوزها له يعترب منتجا آلثاره       

مع اإلدارة  استطاعة املتعاقدو هذه النتيجة جتد مربرها يف عدم  ،القانونية يف عالقتها مع املتعاقد معه

و من ناحية أخرى فإن اإلعتماد املايل ال يلزم اإلدارة على  ،التأكد من وجود أو عدم وجود إعتماد مايل

  .3التعاقد
                                                                  

د اهلامة ضرورة حصول املصلحة املتعاقدة كما أن املشرع اجلزائري يستلزم بالنسبة إىل بعض العقو        

و خيتلف هذا  ،على إذن بالتعاقد من جهة حيددها  حبيث ال تستطيع التعاقد كّلية بدون هذا اإلذن

حيث أن تعاقد املصلحة املتعاقدة دون حصوهلا على هذا اإلذن يؤّدي  ،الشرط عن شرط اإلعتماد املايل

  تتعّلق) اإلذن بالتعاقد(لقواعد اخلاصة بالتصريح السابقإىل بطالن العقد بطالنا مطلقا كون أن ا

  .4بالنظام العام لقيامها على أسباب جوهرية تتصل باملصلحة العامة

  ـــــــــــــــــ
  .157.، ص-01-أنظر إىل امللحق رقم-1

  .158.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل.د-2

 .160.ص ،جع السابقاملر  ،عبد الفتاح صربي أبو الليل. د-3

  .341.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-4
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تقوم ) عند اإلقتضاء(و بعد حصول املصلحة املتعاقدة على رخصة الربنامج و اإلذن بالتعاقد       

مث حتيله إىل جلان الصفقات املختصة قبل إعالن  ،ع اليت هي مقبلة عليها.بإعداد دفرت شروط للص

 ،بإجازته) تأشرية(فإذا اقتنعت به تصدر مقرر  ،أجل دراسته خالل مدة مخسة عشر يومااملناقصة من 

و من مت  ،1غري أنه إذا انقضت هذه املدة دون أي قرار يعترب مشروع دفرت الشروط كأنه مصادق عليه

 . ع حسب املراحل التالية.تباشر إجراءات إبرام الص
                                                                      

  مرحلة اإلعالن عن الصفقات العمومية: الفرع األول
و هو مبثابة اخلّط  ،2ع.ع املرحلة األوىل و األساسية يف عملية إبرام الص.يعترب اإلعالن عن الص      

بني الراغبني يف الرئيسي املمّيز هلا على اعتبار أن املصلحة املتعاقدة تتطّلع إىل إجياد قاعدة للّتنافس 

  .3الّتعاقد مع اإلدارة
                                                                

ع يعين توجيه الدعوة إىل اجلميع من جانب اجلهة اإلدارية اليت اّجتهت إرادا .و اإلعالن عن الص      

املطابقة هلذه  العطاءات و هذا دف تقدمي ،إىل إبرام صفقة ما وفقا للّشروط اليت يتضّمنها هذا اإلعالن

ف بأن تعديل دفاتر الشروط بعد اإلعالن عن .د.و يف هذا الصدد فقد قضى م ،الشروط يف أجل حمدد

  .4و هو ما يعّد مبثابة صفقة جديدة ،ع يستلزم جتديد اإلعالن.الص
                                                               

ع يف كونه يفتح جمال حقيقي للمنافسة بني الراغبني يف التعاقد .و تظهر أمهية اإلعالن عن الص      

و من جهة أخرى فإن  ،ألن البعض منهم قد ال يعلم برغبة اإلدارة يف التعاقد من جهة ،مع اإلدارة

أم وحدهم اإلعالن هذا حيول بني اإلدارة و بني قصر عقودها على طائفة معينة من املواطنني حبجة 

  .5اللذين تقّدموا للتعاقد مع اإلدارة
                                                                    

و جتدر اإلشارة إىل أنه يف إجراء طلب العروض احملدود أو املقيد توجه الدعوة للتعاقد ألكرب عدد       

  و اللذين مت اعتماد أمسائهم من طرف ،صفقةممكن من املمتهنني لنوع النشاط اخلاص مبوضوع ال

  ـــــــــــــــــ
  .ع.ص.املتضمن قا 250-20من املرسوم الرئاسي رقم  118املادة -1

  .168.، ص-03-أنظر إىل امللحق رقم-2

  .82.قريشي أنيسة سعاد، املرجع السابق، ص-3

  .223.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل. د-4
5- Laurent RICHER, o.p cit., p.353. 
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و تتم هذه الدعوة مبوجب رسائل موصى عليها بعلم الوصول ترسل قبل املوعد احملدد  ،املصلحة املتعاقدة

كما جيب أن   ،على أن متنح مدة كافية للراغبني يف التعاقد من أجل إعداد عروضهم ،لفتح األظرفة

  .1ع العادي. اإلعالن عن الصتتضّمن هذه الرسائل كافة البيانات الواجب ذكرها يف
                                                           

ع أو إذا كان غري كاف فإن ذلك يعيب عملية إبرام .و يف حالة إذا مل يتم اإلعالن عن الص      

د و يف هذا الصد ،ع ككل و يقضي القاضي اإلداري بإلغائها بناءا على طلب صاحب املصلحة.الص

كما اعترب  ،ع اليت جيري اإلعالن عنها خالفا للتنظيم املقرر هلا تقع باطلة.ف بأن الص.د.فقد قضى م

 الشروط  بأن عدم احرتام املواعيد املقررة لتمكني املتنافسني من  اإلطالع على دفرت أيضا ذات الس

ع .األساسية اليت تبطل الصغري أنه ال تعترب من العيوب  ،يعترب من العيوب الرئيسية يف اإلجراءات

 .    2األخطاء املادية يف احلساب أو عدم ذكر البيانات الثانوية يف اإلعالن

                                                                     

  :ع، و هي كالتايل.و على أية حال هناك حاالت يتعني فيها إعادة اإلعالن عن الص      

عن مناقصة و مل يتقدم إليها أحد أو إذا اعتربت غري حمققة للصاحل العام فان إعادة نفس إذا أعلن - 1

  .األسلوب يف طريقة اإلبرام جيب أن يتم بإعالن جديد

    . ع تعديال جوهريا بعد اإلعالن األول.إذا عّدلت اإلدارة يف شروط الص- 2

توجب إعالن جديد و إال اعتربت إذا عّدلت اإلدارة دفاتر الشروط بعد اإلعالن، فإن هذا يس- 3

 .3العملية باطلة
        

من املرسوم الرئاسي رقم  40و جيب أن يتضّمن اإلعالن البيانات التالية اليت نصت عليها املادة       

  :جيب أن حيتوي إعالن املناقصة على البيانات اإللزامية اآلتية: (و اليت قضت مبا يلي 02-250

  وان املصلحة املتعاقدة،العنوان التجاري، و عن-

-        أو املزايدة أو عند اإلقتضاء املسابقة،) أو دولية/حمدودة أو مفتوحة، وطنية و(كيفية املناقصة -

  موضوع العملية،

  ـــــــــــــــــ
دار أبو اد  ،اإلداريإبرام العقد : الكتاب األول ،العقود اإلدارية و قوانني املزايدات و املناقصات حممد ماهر أبو العينني،. د-1

  .362.، ص2003، القاهرة ،للطباعة باهلرم

  .226.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل. د-2

 .227.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل. د-3
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  الوثائق اليت تطلبها املصلحة املتعاقدة من املرتشحني،-

  وض،تاريخ آخر أجل و مكان إيداع العر -

  إلزامية الكفالة عند اإلقتضاء،-

  و مراجع املناقصة،" اليفتح"التقدمي يف ظرف مزدوج خمتوم تكتب فوقه عبارة -

و  ، و ما يفهم من هذه املادة أن كل البيانات املذكورة يف فحواها إلزامية.)مثن الوثائق عند االقتضاء-

إدراجهما يف اإلعالن حسب تقدير املصلحة إجبارية باستثناء البندين السادس و الثامن اللذين ميكن 

  .املتعاقدة
                                                               

 250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  39ع فقد نصت املادة .أما بالنسبة لكيفية اإلعالن عن الص      

  :زاميا يف احلاالت اآلتيةيكون اللجوء إىل اإلشهار إل: (املعدل و املتمم على ما يلي

  .املناقصة املفتوحة-

  .املناقصة احملدودة-

  .الدعوة إىل اإلنتقاء األويل-

  .املسابقة-

ع يف احلاالت املنصوص عليها يف .، فمن خالل هذه املادة نستنتج أن اإلعالن عن الص.)املزايدة-

اضي البسيط و الرتاضي بعد هذه املادة يتم إجباريا عن طريق نشره يف الصحف، أّما يف حاليت الرت 

اإلستشارة فال جيب نشر اإلعالن يف الصحف ألن هاذين األسلوبني ال يستدعيان بطبيعتهما هذا 

التقييد يف طريقة اإلعالن، و إمنا يكفي فقط إرسال رسائل موصى عليها بعلم الوصول إىل األشخاص 

  .الذين توّد اإلدارة التعاقد مع أحدهم
                                                                      

املتممة باملادة اخلامسة من  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  43تنص املادة  1و يف نفس السياق      

واحدة  حيرر إعالن املناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية-: (على ما يلي 301-03املرسوم الرئاسي رقم 

و على )   ع.م.ص.ر.ن(نشر إجباريا يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العموميعلى األقل، كما ي

  .األقل يف جريدتني يوميتني وطنيتني
 
  

 ـــــــــــــــــ
1- BOULIFA Brahim, op.cit., p.49. 
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 السعر يدرج إعالن عن املنح املؤقت للصفقة يف نفس اجلرائد اليت نشر فيها إعالن املناقصة، مع حتديد-

  .و آجال اإلجناز و كل العوامل اليت مسحت باختيار صاحب الصفقة

ميكن إعالن مناقصات الواليات و البلديات و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري املوضوعة -

 حتت وصايتها، و اليت تتضّمن صفقات األشغال أو توريدات و دراسات أو خدمات اليت يساوي

عنها،  أو يقل )ج.د 50000000( ى التوايل، مخسني مليون دينار جزائري مبلغها تبعا لتقييم إداري عل

أو يقل عنها، أن تكون حمل إشهار حملي، حسب  )ج.د 20000000(و عشرون مليون دينار جزائري 

  :الكيفيات اآلتية

  نشر اإلعالن عن املناقصة يف يوميتني حمليتني أو جهويتني،-

 :نيةإلصاق إعالن املناقصة باملقرات املع-

  .للوالية-   

  .لكافة بلديات الوالية-   

  .لغرف التجارة و الصناعة، احلرف و الفالحة-   

  .).للمديرية التقنية املعنية يف الوالية-   
                                                                               

  :ا يلياملذكورة سابقا نستنتج م 43و من خالل املادة       

ع باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على األقل، غري أنه يف .جيب أن حيرر اإلعالن عن الص- 1

  .الصفقات الدولية يتطلب األمر أن حيرر اإلعالن بعّدة لغات حسب اختالف لغات الراغبني يف التعاقد

  .قل يف جريدتني وطنيتنيجيب نشر اإلعالن يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي و على األ- 2

أّما فيما خيص صفقات الواليات و البلديات و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري املوضوعة - 3

حتت وصايتها فيمكن نشر اإلعالن اخلاص ا يف يوميتني حمليتني أو جهويتني إضافة إىل إلصاقه 

و صفقات  ات مخسني مليون دينار جزائريباملقرات املذكورة، و هذا أن ال تتجاوز مبالغ صفقات الوالي

  .1البلديات عشرون مليون دينار جزائري
 

 ـــــــــــــــــ
1- BOULIFA brahim, op.cit., p.50. 

                                 

أّما بالنسبة لإلعالن عن املنح املؤقت للصفقة فيجب نشره يف نفس اجلرائد اليت نشر فيها اإلعالن - 4

  .ع.صعن ال
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ع تأيت مرحلة الثانية و املتمثلة يف مرحلة .و بعد أن يتم إعداد دفرت الشروط و يعلن عن الص      

  .تقدمي العروض
                                                                                       

  يم العروض يمرحلة تق: لثانيالفرع ا 
ع جيب على كل من يريد التعاقد مع اإلدارة أن يتقدم بطلب للمصلحة .بعد اإلعالن عن الص      

و هذا طبقا  ،املتعاقدة املعنية لكي متنحه املعلومات الضرورية و الالزمة من أجل إعداد عرض مقبول

حتتوي الوثائق املتعلقة باملناقصة : (على ما يلي و اليت تنص 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  42 للمادة

املفتوحة و احملدودة و اإلستشارة اإلنتقائية اليت توضع حتت تصرف املرتشحني على مجيع املعلومات 

  :السيما ما يأيت ،الضرورية اليت متّكنهم من تعّهدات مقبولة

ذلك املواصفات التقنية و إثبات الوصف الدقيق ملوضوع اخلدمات املطلوبة أو كل املتطلبات مبا يف -

و كذلك التصاميم و الرسوم     و  ،و املقاييس اليت جيب أن تتوفر يف املنتوجات أو اخلدمات ،املطابقة

  ،التعليمات الضرورية إن اقتضى األمر ذلك

  ،الشروط ذات الطابع اإلقتصادي و التقين و الضمانات املالية حسب احلالة-

  ،لتكميلية املطلوبة من املتعهديناملعلومات أو الوثائق ا-

  ،اللغة أو اللغات الواجب استعماهلا يف تقدمي التعهدات و الوثائق اليت تصحبها-

  ،كيفيات التسديد-

- ،كل الكيفيات األخرى و الشروط اليت حتددها املصلحة املتعاقدة و اليت جيب أن ختضع هلا الصفقة-

  ،أجل صالحية العروض

  ،و الشكلية احلجية املعتمدة فيه آخر أجل إليداع العروض-

و من مت جيب على املصلحة املتعاقدة إعداد  ،.)العنوان الدقيق الذي جيب أن ترسل إليه التعهدات-

كون أن هذه الدفاتر هي اليت حتدد عناصر الصفقة   ،1ع اليت هي مقبلة على إبرامها.دفرت الشروط للص

   ،ات كل من اإلدارة و املتعاقد معهامن حيث موضوعها و مّدة إجنازها و حقوق و واجب

 ـــــــــــــــــ
  .158.، ص-02-أنظر إىل امللحق رقم-1
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كما أن املادة ،  1اإلشارة يف هذا الصدد أن هناك دفاتر شروط منوذجية تقوم الدولة بإعدادها جتدرو 

توّضح : (بقوهلااملعدل و املتمم نصت على دفاتر الشروط  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  التاسعة

و هي تشمل على اخلصوص      ،الشروط اليت تربم و تنفذ وفقها الصفقات ،احملّينة دوريا, الشروط دفاتر

  :ما يأيت

 ،دفاتر البنود اإلدارية العامة املطبقة على كل صفقات األشغال و اللوازم و الدراسات و اخلدمات- 1

  ،املوافق عليها مبوجب قرار وزاري مشرتك

اليت حتدد الرتتيبات التقنية املطبقة على كل الصفقات املتعلقة بنوع معني  ،التعليمات املشرتكةدفاتر - 2

  ،املوافق عليها بقرار من الوزير املعين, من األشغال و اللوازم و الدراسات أو اخلدمات

 .).دفاتر التعليمات اخلاصة اليت حتدد الشروط اخلاصة بكل صفقة - 3
                                                             

و هذا طبقا ملبدأ  ،و كقاعدة عامة ميكن ألي شخص أن يتقدم بعرضه إىل املصلحة املتعاقدة      

  :غري أن هذا املبدأ ترد عليه قيود خمتلفة جنملها فيما يلي ،املساواة بني املتنافسني

كما هو احلال يف الصفقات   ،من املتنافسني قد تقتضي طبيعة الصفقة قصر التنافس على فئة معينة- 1

  .احملدودة أو احمللية

نظرا ألن الصفقة مرتبطة إرتباطا وثيقا باملصلحة العامة فإنه جيب على املصلحة املتعاقدة أن تتأكد - 2

حيث يتعني عليهم أن يثبتوا قيامهم بأعمال شبيهة  ،مقّدما من صالحية املتنافسني إلجناز هذه الصفقة

كما أنه من املسّلم به   ،و هذا حىت ال تتعاقد اإلدارة مع بعض املغامرين ،ع املزمع إبرامها.الصملوضوع 

من املرسوم  33هذا و قد نصت املادة  ،2ف أن لإلدارة سلطة تقديرية يف هذا اال.د.يف قضاء م

ين            و تستعلم املصلحة املتعاقدة عن قدرات املتعّهد: (على ذلك بقوهلا 250-02الرئاسي رقم 

 ،مستعملة يف ذلك أيّة وسيلة قانونية ،مواصفام املرجعية حىت يكون اختيارها هلم اختيارا سديدا

  .).السيما لذى مصاحل متعاقدة أخرى و لذى البنوك و املمثليات اجلزائرية يف اخلارج

  .ه إخالال جسيمامينع أيضا من املشاركة يف املناقصة من سبق التعاقد معه و أخّل بالتزامات- 3

  .مينع أيضا من التعاقد من سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية متنعه من املشاركة يف املناقصة كعقوبة تبعية- 4

  ـــــــــــــــــ
  .437.ص ،املرجع السابق ،ناصر لباد.د-1

 .201.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-2
                                          



 الفصل األول                                                                                القواعد العامة في عملية إبرام الصفقـات العمومية

 - 76 -

بسبب احلكم باإلفالس أو التجريد " indignité"مينع أيضا من املشاركة يف املناقصة من فقد اإلعتبار - 5

  .من احلقوق املدنية

  .كما مينع أيضا على املوظفني العموميني املشاركة يف املناقصة و لو بصفتهم ممثلني ألشخاص آخرين- 6

  .مقّيدا يف السجل التجاريجيب على من يريد التقدم إىل املناقصة أن يكون - 7

  .جيب أيضا على املتنافس أن يكون حائزا لشهادة التصنيف و التأهيل املهنيني- 8

جيب على املتنافس أيضا أن يكون مسّويا لوضعيته اجتاه الضمان االجتماعي و اجتاه مصاحل - 9

  .الضرائب
                                                         

و الذي مت تعديلها مبوجب املادة السابعة  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  45قد نصت املادة و ل      

جيب أن تشتمل : (على هذه الشروط ضمنيا، و ذلك بقوهلا 301-03من املرسوم الرئاسي رقم 

  :التعهدات على ما يأيت

  رسالة التعهد،-

  باإلكتتاب بقرار من الوزير املكلف باملالية، حتدد مناذج رسالة التعهد و التصريح ،التصريح باإلكتتاب-

  ،حيرر العرض وفق دفرت الشروط-

كفالة التعهد اخلاصة بصفقات األشغال و اللوازم اليت ال ميكن أن تقّل يف أي حال من األحوال عن -

  .من مبلغ التعهد 1%

يخ إعالن املنح املؤقت ترّد كفالة املتعهد الذي مل يقبل و الذي مل يقّدم طعنا، بعد يوم واحد من تار 

  ،للصفقة

  .ترّد كفالة املتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ

شهادة التأهيل و الرتتيب لصفقات األشغال،  (كل الوثائق اليت ختص تأهيل املتعهد يف امليدان املعين -

  ،و كذا املراجع املهنية) و اإلعتماد لصفقات الدراسات

كالقانون األساسي للمؤسسة املتعهدة        و   اليت تشرتطها املصلحة املتعاقدة، األخرىكل الوثائق -

  ،السجل التجاري و احلصائل املالية و املراجع املصرفية

  
 
 

الشهادات اجلبائية و شهادات هيئات الضمان اإلجتماعي بالنسبة للمتعدين الوطنيني و املتعهدين -

  ،األجانب الذين عملوا يف اجلزائر
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و  تقدمي هذه الشهادات بعد تسليم العروض    ،يف حالة تنفيذ عمليات إجناز األشغال ،غري أنّه ميكن-

  ،و مهما يكن من أمر قبل إمضاء الصفقة بعد موافقة املصلحة املتعاقدة،

و للمسري أو  ،مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي-

ال تطبق أحكام الفقرة األخرية على املؤسسات األجنبية  ،م للمؤسسة عندما يتعلق األمر بشركةاملدير العا

                                                     .).غري املقيمة يف اجلزائر
                                                                    

من طرف املصلحة املتعاقدة جيب أن يكون موّقعا من صاحبه أو من و من أجل قبول العرض       

و ال جيوز أن يكون هذا األخري موّكال عن أكثر من  ،املمثل القانوين للشركة صاحبة العرض أو من وكيله

كما جيب أّال يتضّمن العرض أية حتّفظات أو شروط خمالفة لتلك الشروط   ،1صاحب العرض املعين

  .رت الشروطاملعلن عنها يف دف
                                                                               

و هذا  ،و جيب إيداع العرض خالل األجل الذي حددته املصلحة املتعاقدة و إّال اعترب مرفوضا      

سادسة من املرسوم املتممة باملادة ال 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  44طبقا ملا نصت عليه املادة 

يتم إيداع العرض يف أجل حيدد تبعا لعناصر معينة مثل -: (و اليت تقضي مبا يلي 301-03الرئاسي رقم 

  .تعقيد موضوع الصفقة املعتزم طرحها و املدة التقديرية الالزمة إليصال العروض

ممكن من فإنه جيب أن يفسح األجل احملدد اال واسعا ألكرب عدد  ،و مهما يكن من أمر-

  .  املتنافسني

  .ميكن للمصلحة املتعاقدة أن متّدد األجل احملدد إليداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك-

  .و يف هذه احلالة، خترب املصلحة املرتشحني بكل الوسائل-

جيري أجل إيداع العروض من تاريخ أول صدور لإلعالن عن املناقصة يف النشرة الرمسية لصفقات -

  .).مومي أو يف اليوميات الوطنية أو اجلهوية أو احمللية املذكورة أعالهاملتعامل الع
                                                            

 و من أجل الظفر بعروض جيدة جيب أن يكون األجل الذي حددته املصلحة املتعاقدة إليداع      

  .ظروفه جيدا قبل اإلقدام على الصفقةبوزن عرضه و  حالعروض معقوال لكي يسمح للمرتش

  ـــــــــــــــــ
  .237.، املرجع السابق، صلعبد الفتاح صربي أبو اللي.د-1
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و لإلشارة فإن أجل إيداع العروض يبدأ من تاريخ أول ظهور لإلعالن عن املناقصة يف النشرة       

فقات املتعامل العمومي أو يف اجلرائد الوطنية أو اجلهوية أو احمللية، أّما بالنسبة لتاريخ آخر الرمسية لص

ع كما هو موّضح أيضا يف دفرت الشروط،   و .أجل إليداع العروض فهو موّضح يف اإلعالن عن الص

نا تاريخ فتح يعترب تاريخ آخر أجل إليداع العروض مهّما من ناحيتني، الناحية األوىل كونه حيّدد ل

األظرفة و هو اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل إليداع العروض، و من ناحية ثانية فإنه يعترب نقطة انطالق 

  .1حلساب املدة القانونية اليت يلتزم فيها املتعهدون بتعهدام
                                                                     

إيداع العطاء موّقعا عليه من صاحبه أو ذي الصفة يف إيداعه إلتزامه قانونا اجتاه و يرتتب على       

اإلدارة، لكن هذا ال يعين إنعقاد العقد، و ال يعترب صاحب العطاء مقيدا إال بالنسبة هلذا العرض خالل 

يف هذا ع ، و جيب على املصلحة املتعاقدة أن تبّت .األجل الذي حددته اإلدارة يف اإلعالن عن الص

العرض خالل هذا األجل و ختطره بقبول عرضه إذا كان هو صاحب العرض األفضل، و يف خالل هذه 

  .2املدة ال ميكن لصاحب العرض سحب تعهده أو تعديله إىل حني إعالن صاحب العرض األفضل
                                                           

ليس هناك أي التزام على اإلدارة اجتاه املتعهدين، فهي ليست مقيدة و من ناحية أخرى فإنه       

بشيء، كما أنه ال ينعقد العقد إال مبوافقة السلطة املختصة على إبرام العقد مع صاحب أفضل عرض 

  .3وفقا ملا انتهت إليه جلنة تقييم العروض
                                                  

هت املدة اليت التزم فيها صاحب العرض دون أن ختطره املصلحة املتعاقدة بقبول عرضه و إذا انت      

فإنه بإمكانه سحب تعهده، و يف هذه احلالة إذا أخطرته اإلدارة املعنية بقبول عرضه بعد مرور مدة 

  .4التزامه ال ينعقد العقد على اعتبار أن صاحب التعهد قد قام بسحبه
                                                                               

حتدد  و جيب أن يكون طلب سحب التعهد مكتوبا، و يف هذا الصدد فإن دفاتر الشروط هي اليت      

  املدة اليت يتعني فيها على صاحب العطاء إخطار املصلحة املتعاقدة بتنازله عن تعهده و األوضاع

  ـــــــــــــــــ
1- BOULIFA Brahim, op.cit., p.53. 

  .240.، املرجع السابق، صلعبد الفتاح صربي أبو اللي.د -2

  .282.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د -3

 .241.، املرجع السابق، صلعبد الفتاح صربي أبو اللي.د -4
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شروط و اإلجراءات اليت يتم من خالهلا سحب العروض، فإذا مل يتم التنازل خالل األجل و وفقا لل

املنصوص عليها يف دفاتر الشروط أعترب التنازل غري شرعي من صاحب العرض، و يف هذه احلالة إذا 

قبلت اإلدارة العرض املقدم منه يصبح ملزما به و لو بعد انتهاء مدة التزامه بعرضه دون أن يكون له 

  .احلق يف اإلعرتاض
                                                        

و يعترب العرض ملزما لصاحبه و لو تضّمن بعض األخطاء من طرفه، غري أن إلتزام صاحب       

العرض بتعهده ال يعترب من النظام العام إذ ميكن النص يف دفرت الشروط على استبعاد هذا االلتزام أو 

  .تقييده
                                                                 

و مبدأ التزام صاحب العرض بتعهده جيد أساسه يف قبول صاحب التعهد للعرض الصادر من       

جانب املصلحة املتعاقدة بإجراء اختيار املتعاقد من خالل أسلوب طلب العروض أو املناقصة، كما يرى 

رض من طرف املرتشح أن أساس التزام صاحب العرض بتعهده يعود إىل أن تقدمي الع" بيكينو"األستاذ 

  .1هو يف احلقيقة تصرف ملزم له باإلرادة املنفردة
                                                                            

أما فيما خيص كيفية تقدمي العرض فإنه يكون يف ظرف بريدي ال يكتب عليه أي شيء يتعلق       

ه فقط رقم املشروع موضوع الصفقة و رقم اإلعالن اخلاص ا       و و إمنا يسجل علي وية املتعهد،

و هنا جتدر  ،"ظرف ال يفتح"ا يكتب عليه عبارة كم  ،عنوان املصلحة املتعاقدة الذي أرسل إليها العرض

و حيتوي هذا  ،اإلشارة إىل أن وضع أي عالمة على هذا الظرف ختص املتعهد جتعل العرض مرفوضا

و  ،لى ظرفني بريديني داخليني يتعلق أحدمها بالعرض التقين و اآلخر بالعرض املايلالظرف اخلارجي ع

و هذا على الشكل  و اإلشارة إىل العرض الذي بداخله،جيب أن حيمل كل ظرف منهما إسم املرتشح 

  .2"- عرض مايل-الظرف الداخلي الثاين" و "  - عرض تقين-الظرف الداخلي األول: "التايل
      

  : ما يتعلق بالظرف الداخلي األول و الذي حيمل العرض التقين فإنه يتضّمن ما يليففي      

  ن كل املعلومات الضرورية حول مقاولتهها املتعهد و تتضمّ و هي وثيقة يعدّ  :التصريح باالكتتاب-1

  كما تشري هذه الوثيقة إىل  ،سم الشركة و عنواا و نظامها القانوينإفهي حتتوي على  ،أو شركته

  ـــــــــــــــــ
  .242.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل.د-1

2-Boulifa Brahim, op.cit., p.58. 
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هذه  ضافة إىل هذه املعلومات تشريإ ،رقم تسجيلها يف السجل التجاري رأس مال الشركة و تاريخ و

هذه الوثيقة وضعية الشركة  ّني كما تب  ،ع.ذ فيه املشروع موضوع الصالوثيقة إىل املكان الذي سينفّ 

أو من حيث وجودها يف حالة إفالس أو تسوية  ،رهون متيازات أوالالقانونية من حيث خضوعها 

و      وية األشخاص املسئولني عن الشركة  تعلقةل املعلومات املن هذه الوثيقة ككما تتضمّ   ،قضائية

  .1كتتابإل ع على التصريح باالشخص الذي وقّ 

  .هيل و التصنيف املهنيني لصفقات األشغال أو اإلعتماد بالنسبة لصفقات الدراساتشهادة التأ- 2

  .القانون األساسي للشركة أو املقاولة املتعهدة- 3

  .السجل التجاري- 4

  .قائمة األجهزة و املعّدات اليت متلكها الشركة- 5

  .قائمة املوارد البشرية و كفاءام- 6

أما إذا تعلق األمر بشركة فتطلب شهادة , ذا كان شخص طبيعيشهادة السوابق العدلية للمتعهد إ- 7

  .السوابق العدلية للمسري

الشهادات اجلنائية و شهادات هيئات الضمان اإلجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيني و املتعهدين - 8

  .األجانب الذين عملوا يف اجلزائر

 .احلصائل املالية و املراجع املصرفية- 9
                                                                       

  :فإنه يتكون مما يلي ،أما فيما خيص الظرف الداخلي الثاين الذي يتعلق بالعرض املايل      

هي وثيقة مطبوعة من طرف املصلحة املتعاقدة يتوجب على كل مرتشح أن ميلئها  و: 2التعهدرسالة - 1

  :املعلومات التالية و هي تتضّمن ،عند تقدمي عرضه

 ،من جهة حتتوي على كل املعلومات اليت تتعلق وية املرتشح و سجله التجاري أو املهين أو احلريف-

  .و رقم حسابه البنكي

و من جهة أخرى تتضّمن هذه الوثيقة كل املعلومات األساسية حول العرض، خاصة املبلغ املقرتح من -

                                                        .            ع.أجل تنفيذ موضوع الص

  

  ـــــــــــــــــ
1-Boulifa Brahim, op.cit., p.56. 
2- Boulifa Brahim, op.cit., p.54. 
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ع، و .الص كما تتضّمن هذه الوثيقة بيان يوّضح فيه أن املرتشح على دراية كافية بكل نواحي موضوع-

  .ع.بات اليت تفرضها طبيعة موضوع الصأنه يتحّمل بنفسه الصعو 

ع طبقا ملواصفات .كما جيب على املرتشح أيضا أن حيرر تصريح مبوجبه يتعهد بإجناز مشروع الص-

  .دفرت الشروط و باملبلغ الذي حدده بنفسه

كما جيب على املرتشح أن حيّرر تعّهدا على أن مقاولته لن ترتكب أعماال خمالفة للقوانني أو -

  .اجلاري ا العمل يف هذا اال التنظيمات
                                                                                

و يف األخري تبقى اإلشارة إىل أنه جيب حترير رسالة التعهد و التصريح باالكتتاب طبقا للنماذج       

و  رخة و موّقعة عليها من طرف املرتشح أو وكيله،احملددة بقرار من وزير املالية، كما جيب أن تكون مؤ 

  1.يف حالة الوكالة جيب إرفاق رسالة التعهد و التصريح باالكتتاب بالوكالة

 Bordereau)ع .حيتوي أيضا العرض املايل على جدول تفصيلي للمبلغ املقرتح من أجل إجناز الص- 2

des prix)وضوع الصفقة ، و يضاف له كشف كّمي و تقديري ملختلف نواحي م(Détail 

quantitatif et estimatif rempli).  

  .دفرت شروط مملوء و موّقع عليه من طرف املرتشح أو وكيله- 3

كفالة التعهد اخلاصة بصفقات األشغال و اللوازم و اليت ال ميكن أن تقل يف أي حال من األحوال - 4

الة ترّد إىل املتعهد الذي مل يقبل عرضه من مبلغ التعهد، و جتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه الكف %1عن 

و الذي مل يقّدم طعنا بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة، أما بالنسبة للمتعهد 

 .الذي منح الصفقة فرتّد له عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ
                                                                     

إن اهلدف من كفالة التعهد هو إلزام املتعهد الذي قبل عرضه على إبرام العقد مع املصلحة       

املتعاقدة، فإذا رفض التعاقد دون مربر شرعي منع من اسرتداد كفالة التعهد كعقوبة مالية له، و هذه 

اسات فإا مستثناة الكفالة تتعلق فقط بصفقات األشغال و التوريدات، أما صفقات اخلدمات و الدر 

                                                               .2منها

  

  

  ـــــــــــــــــ
1- Boulifa Brahim, op.cit., p.56. 
2- Boulifa Brahim, op.cit., p.58. 
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تفادي  من أجل و من جهة أخرى فإن كفالة التعهد تشري إىل املبلغ املقرتح بطريقة غري مباشرة، و     

  .1املايل معرفته عند فتح األظرفة املتعلقة بالعروض التقنية يفّضل إدراج كفالة التعهد ضمن العرض
                                                                     

طريق وضعها إن إيداع العروض ميكن أن يتم إما بطريق الربيد املوصى عليه بعلم الوصول، أو عن       

يف صندوق خمصص هلذا الغرض موجود لذى املصلحة املتعاقدة، و يفّضل استعمال الطريقة األوىل كوا 

  .2جتّنب املرتشحني عناء السفر كما أا تضمن عدم وجود تفاهم بني املرتشحني
                                                                      

ل العروض من طرف موظف معني من قبل املصلحة املتعاقدة تتمثل مهمته يف تسجيل     و تستقب      

  .و ترقيم األظرفة حسب تاريخ إيداعها إىل حني اللحظة احملددة لفتح العروض
                                                                     

دمي العروض تأيت املرحلة احلامسة، أال و هي مرحلة إسناد و بعد مرحلتيي اإلعالن عن الصفقة و تق      

  .الصفقة

                                                                                     

  مرحلة إسناد الصفقة:الفرع الثالث
ا الشخص وجبهمع إىل متعهد ما جيب املرور على مرحلتني مهمتني يتقرر مب.قبل إسناد الص      

  .تتمثل املرحلة األوىل يف فتح األظرفة مث تليها مرحلة تقييم العروض الواجب التعاقد معه،
                                                                                                         

                                                                                  :مرحلة فتح األظرفة-أ

  :ع على ما يلي.ص.املتضمن قا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  107لقد نصت املادة       

  .جلنة لفتح األظرفة لذى كل مصلحة متعاقدة ،حتدث يف إطار الرقابة الداخلية(

يف إطار اإلجراءات القانونية          و تشكيلة اللجنة املذكورة  ،حيدد مسئول املصلحة املتعاقدة مبقرر

و من خالل هذه املادة يتضح أن مهمة فتح األظرفة تقوم ا جلنة إدارية حيدد  ،.)التنظيمية املعمول ا

على  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  108كما نصت املادة   ،تشكيلتها مسئول املصلحة املتعاقدة

  :تتمثل مهمة جلنة فتح األظرفة فيما يأيت:(حيث جاء فيها ما يلي ،اختصاصاا

  ،تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص-

  ـــــــــــــــــ
1- Boulifa Brahim, op.cit., p.59. 
2- Boulifa Brahim, op.cit., p.60. 

  

  ،تعّد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصوهلا مع توضيح مبالغ املقرتحات-
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  ،يتكون منها التعهد تعّد وصفا خمتصرا للوثائق اليت-

                          و حترر جلنة فتح األظرفة ،حيرر احملضر أثناء انعقاد اجللسة الذي يوّقعه مجيع أعضاء اللجنة احلاضرين

و جيب أن حيتوي احملضر على  ،قتضاء حمضرا بعدم جدوى العملية يوّقعه األعضاء احلاضرونعند اإل

  .).التحفظات اليت  يديل ا أعضاء اللجنة
                                                                          

و ليس هلا احلق يف أخذ قرار  ،هدينإن جلنة فتح األظرفة ال متلك إبداء أي رأي حول عروض املتع      

و يف هذا الصدد  ،فهي مكّلفة فقط بفتح األظرفة اليت مت إيداعها يف األجل احملدد ،حول هذه العروض

من طرف  29/12/1997الصادرة بتاريخ  M.F / D.G.B/ D.R.C  5850فقد نصت التعليمة رقم 

  . 1ها بعد األجل تعّد مرفوضة و لو مت فتحها خطئااملديرية العامة للمالية على أن العروض اليت يتم إيداع
                                              

من املرسوم الرئاسي رقم     109أما فيما خيص طريقة اجتماع جلنة فتح األظرفة فقد نصت املادة       

ملتعاقدة يف آخر يوم من جتتمع جلنة فتح األظرفة بناءا على استدعاء املصلحة ا: (على ما يلي 02-250

و جتتمع هذه اللجنة يف جلسة علنية حبضور املتعهدين الذين يتم  ،األجل احملدد إليداع العروض

على أن اجتماعات جلنة فتح  110كما نصت املادة   ،.)إعالمهم مسبقا يف دفرت شروط املناقصة

  .األظرفة صحيحة و شرعية مهما يكن عدد أعضاءها احلاضرين
                                                                

ففي املرحلة األوىل تفتح األظرفة اخلارجية  ،أما بالنسبة لعملية فتح األظرفة فإا متر بثالث مراحل      

مث تأيت املرحلة الثانية  ،ع.و ذلك يف اليوم و الساعة احملددين يف دفرت الشروط و يف اإلعالن عن الص

األظرفة بتحرير حمضر  و هنا تقوم جلنة فتح ،ص فتح األظرفة الداخلية اليت حتمل العروض التقنيةاليت خت

مث يسّلم هذا احملضر إىل مسئول املصلحة املتعاقدة  ،2تعّد فيه قائمة للوثائق اليت يتضّمنها كل عرض تقين

ني الذين قبلت عروضهم و الذي يسّلمه بدوره إىل جلنة تقييم العروض من أجل إعداد قائمة املرتشح

  .3التقنية و ترتيبهم حسب أمهية كل عرض تقين
                                                                   

 ـــــــــــــــــ
1-Boulifa Brahim, op.cit., p.62  

  .169.ص،  -04- أنظر إىل امللحق رقم-2
3- Boulifa Brahim, op.cit., p.63. 

  

عد انتهاء جلنة تقييم العروض من إعداد قائمة للمرتشحني الذين قبلت عروضهم التقنية يقوم ب      

                      و هذا من أجل فتح األظرفة الداخلية ،من جديد مسئول املصلحة املتعاقدة باستدعاء جلنة فتح األظرفة
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و هنا يستدعى املرتشحون الذين قبلت عروضهم التقنية فقط حلضور هذه  ،املاليةاليت حتمل العروض 

و بعد اإلنتهاء من فتح األظرفة تقوم اللجنة بتحرير حمضر يتضّمن كل الوثائق اليت حيتوي عليها   ،اجللسة

 ،1لعروضمث تسّلمه إىل مسئول املصلحة املتعاقدة و الذي يسّلمه بدوره إىل جلنة تقييم ا ،كل عرض مايل

  .و هذا من أجل تقييم العروض و ترتيبها حسب أمهيتها
                                                  

                                                                            : مرحلة تقييم العروض-ب

ع يف هذا الصدد .املتضّمن قانون الص 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  111لقد نصت املادة       

  .حتدث لذى كل مصلحة متعاقدة جلنة لتقومي العروض:(على ما يلي

و اليت تتكون من أعضاء مؤهلني  ،اليت يعني مسئول املصلحة املتعاقدة أعضائها ،و تتوىل هذه اللجنة

جل إبراز اإلقرتاح أو من أ روض و بدائل العروض عند اإلقتضاء،حتليل الع ،خيتارون نظرا لكفاءم

  .اإلقرتاحات اليت ينبغي تقدميها للهيئات املعنية

  .تتناىف العضوية يف جلنة تقييم العروض مع العضوية يف جلنة فتح األظرفة

  .تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غري املطابقة ملوضوع الصفقة و حملتوى دفرت الشروط

على أساس املعايري و املنهجية املنصوص عليها يف دفرت  ,يف مرحلتني تعمل على حتليل العروض الباقية

                                                             .الشروط

و تقوم يف املرحلة األوىل بالرتتيب التقين للعروض مع إقصاء العروض اليت مل تتحصل على العالمة     

                                                    .الدنيا الالزمة املنصوص عليها يف دفرت الشروط

و تتم يف املرحلة الثانية دراسة العروض املالية للمتعهدين املؤهلني مؤقتا بعد فتح أظرفة العروض     

للقيام طبقا لدفرت الشروط بانتقاء إّما العرض األقل مثنا إذا تعّلق األمر باخلدمات العادية و إّما  ،املالية

                                                                    .عرض إقتصاديا إذا تعّلق األمر بتقدمي خدمات معقدة تقنيا أحسن

غري أنه ميكن للجنة حتليل العروض أن تقرتح على املصلحة املتعاقدة رفض العرض املقبول إذا أثبتت أنه 

ملقبول على السوق أو يتسّبب يف اختالل املنافسة يف القطاع يرتتب على منح املشروع هيمنة املتعامل ا

                                                              .املعين بأي طريقة كانت

  ـــــــــــــــــ
1-Boulifa Brahim, op.cit., p.64. 

 

بغي يف دفرت شروط كما ين  ، حق رفض عرض من هذا النوع،و جيب أن يبني يف هذه احلالة     

  .).املناقصة
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املرحلة األوىل تعترب متهيدية و تتمثل يف فحص  ،إن عملية تقييم العروض متر بثالث مراحل      

 ا تتأكد فقطو يف هذه املرحلة ال تقوم اللجنة بتقييم العروض التقنية و تنقيطها و إمن ،العروض التقنية

من صالحيتها كما تقوم هنا بإقصاء العروض التقنية الغري املطابقة لدفرت الشروط إضافة إىل إقصاء 

املقاوالت أو الشركات اليت هي يف حالة إفالس أو اليت مل تفي بالتزاماا اجتاه مصاحل الضرائب أو اجتاه 

جلنة  و هنا تقوم, تقييم العروض التقنية مث بعد هذه املرحلة تأيت مرحلة ،مصاحل الضمان االجتماعي

 :1تقييم العروض مبا يلي

   .ترتيب العروض التقنية طبقا لإلعتبارات و املعايري الواردة يف دفرت الشروط- 1

  .إقصاء العروض اليت مل تتحصل على العالمة الدنيا املنصوص عليها يف دفرت الشروط- 2

  .ضهم التقنية مع ترتيبهم حسب أمهية العرض التقينإعداد قائمة للمرتشحني الذين مت قبول عرو - 3
                                                    

و بعد اإلنتهاء من هذه األعمال تقوم جلنة تقييم العروض بتحرير حمضر حول تقييم العروض       

األظرفة كما ذكرنا سابقا من  الذي يقوم باستدعاء جلنة فتح ،2التقنية و تسلمه ملسئول املصلحة املتعاقدة

  ).prés-qualifiés( األظرفة اليت تتضمن العروض املالية للمرتشحني املقبولني اجل فتح
                                                             

هنا تقوم جلنة  و  تتمثل يف تقييم العروض املالية،و اليت ،و يف األخري تأيت املرحلة الثالثة و املهمة      

تقييم العروض برتتيب العروض املالية طبقا للمعايري املذكورة يف دفرت الشروط و هذا إّما على أساس 

وإّما أن يقوم  ،يف حالة اخلدمات العادية أو املناقصة )l’offre la moins-disant(العرض األقل سعرا

أما  ، حالة اخلدمات املعقدةيف) l’offre la mieux-disante(على أساس العرض األفضل جودة 

  .بالنسبة ملكاتب الدراسات فإن ترتيب العروض فيها يقوم على أساس الطابع التقين لإلقرتاحات
                                                                          

فإنه ال يسمح بأي ع .ص.املتضّمن قا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  48و طبقا للمادة       

  .تفاوض مع املتعهدين بعد فتح األظرفة و أثناء تقييم العروض الختيار الشريك املتعاقد
                                                               

  ـــــــــــــــــ
1-Boulifa Brahim, op.cit, p.66.  

  .172.، ص-05-أنظر إىل امللحق رقم-2
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تنص  اليت 250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  47أن تتم عملية تقييم العروض وفقا للمادة  و جيب      

جيب أن تكون معايري اختيار املتعامل املتعاقد و وزن كل منها مذكورة إجباريا يف دفرت :(على ما يلي

  :الشروط اخلاص باملناقصة، و جيب أن يستند هذا اإلختيار على اخلصوص على ما يلي

  ،جاجلزائري أو األجنيب للمنتو األصل -

  الضمانات التقنية واملالية،-

  السعر و النوعية و آجال التنفيذ،-

  التكامل مع اإلقتصاد الوطين و أمهية احلصص أو املواد املعاجلة ثانويا يف السوق اجلزائرية،-

نتوجات شروط التمويل اليت متنحها املؤسسات األجنبية و الضمانات التجارية و شروط دعم امل-

  ،)اخلدمة بعد البيع و الصيانة و التكوين(

 إختيار مكاتب الدراسات، بعد املنافسة الذي جيب أن يستند أساسا إىل الطابع التقين لإلقرتاحات،-

  .1.)ميكن أن تأخذ اعتبارات أخرى يف احلسبان، بشرط أن تكون مدرجة يف دفرت شروط املناقصة
                                                                        

من  19ففيما خيص املعيار األول و املتعلق باألصل اجلزائري أو األجنيب للمنتوج فقد نصت املادة       

للمنتوج  %15مينح هامش أفضلية ال يفوق :(يف فقرا األوىل على ما يلي 250-02املرسوم الرئاسي رقم 

، و لقد صدر يف هذا الصدد .)أعاله 11ع الصفقات املذكورة يف املادة ذي األصل اجلزائري يف مجيع أنوا 

يتعلق بكيفيات  2003فرباير من سنة  22املوافق  1423ذي احلجة عام  21قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف 

، و طبقا للمادة 2ع.تطبيق هامش األفضلية بالنسبة للمنتوجات ذات األصل اجلزائري عند منح الص

  :القرار فإن هامش األفضلية مينح حسب الكيفيات التاليةالثانية من هذا 

سلع مصّنعة (للمنتوجات ذات األصل اجلزائري  %15بالنسبة لصفقات التوريد مينح هامش أفضلية - 1

بناءا على تقدمي شهادة جزائري الصنع من طرف العارضني املعنيني، و تسّلم هذه الشهادة من ) حمليا

  .ة املعنية بناءا على طلب العارضطرف غرفة التجارة أو الصناع

للمؤسسات أو  %15بالنسبة لصفقات األشغال و اخلدمات و الدراسات مينح هامش أفضلية - 2

  مكاتب الدراسات اخلاضعة للتشريع اجلزائري، و كذا للمجّمعات املختلطة بنسبة احلصة اليت حتوزها 

                                                                                                                .املؤسسة اجلزائرية يف اّمع

  ـــــــــــــــــ
1-M.ALFONSI Jean, La notion de marchés publics, Revue conseil d’ETAT N°03, ALGER, 
2002, p.61.  

  .2003-21أنظر اجلريدة الرمسية عدد -2
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و طبقا للمادة الثالثة من نفس القرار الوزاري املشرتك فإن هامش األفضلية مينح أثناء مرحلة تقييم       

  .العروض، كما يطبق أيضا على العروض املالية للعارضني املؤهلني مبدئيا من الناحية التقنية
                                                     

 %15فإنه يضاف إىل العروض املالية لألجانب بنسبة  ،أما فيما خيص كيفية منح هامش األفضلية      

 %15 أما يف حالة اّمعات املختلطة فإنه تضاف نسبة  ،على أسعارها احملسوبة بكل احلقوق و الرسوم

مبعىن  ،خصم حصة املؤسسة اجلزائرية يف اّمع على أسعارها احملسوبة بكل احلقوق و الرسوم لكن بعد

أن حصة املؤسسة اجلزائرية هي اليت متنح فقط هامش األفضلية و ال يتعّدى هذا إىل حصة األجنيب يف 

  .1اّمع
                                                              

و يف هذا اخلصوص جيب على  ،للشركة أو املقاولة املتعهدة أما املعيار الثاين فيتعّلق بالكفاءة املهنية      

العارض أن يقّدم شهادة التأهيل و التصنيف املهنيني وفق الشروط اليت حددها املرسوم التنفيذي رقم 

الذي يوجب على مجيع املؤسسات اليت تعمل يف إطار إجناز  1993نوفمرب  28املؤرخ يف  93-289

جيب  اكم  ،2مومية و الري إمتالك شهادة التخّصص و التصنيف املهنينيع للبناء و األشغال الع.الص

عليه تقدمي كل الوثائق اليت تطلبها املصلحة املتعاقدة من أجل اإلستعالم على قدراته و مواصفاته املهنية 

  .3ع.ص.املتضّمن قا 250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  33طبقا للمادة 
                                                                

فإنه يتوّجب على املتعهد تقدمي , أما فيما خيص املعيار الثالث املتعلق بالضمانات املالية و التقنية      

و قائمة لألشغال اليت أجنزها مع توضيح تارخيها و  قائمة للوسائل التقنية اليت ميلكها و مدى صالحيتها

كما جيب عليه تقدمي الوثائق الالزمة لتوضيح   ،لبشرية و كفاءام املهنية، و قائمة ملوارده ا طبيعتها

  . وضعية مقاولته من الناحية املالية و من الناحية الضريبية و من ناحية الضمان االجتماعي
                                                                      

على أن األجانب الذين يقّدمون أوسع  250-02سوم الرئاسي رقم من املر  83و لقد نصت املادة       

   82و  81و لقد حددت املادتني  ،الضمانات حيضون باألسبقية عند اختيار املتعاملني املتعاقدين

الضمانات ذات : (ما يلي 81من نفس املرسوم الرئاسي هذه الضمانات، حيث جاء يف فحوى املادة 

  :املؤسسات األجنبية هيالصبغة احلكومية اليت ّم 

  ـــــــــــــــــ
  .طبقا ملا نصت عليه الفقرة الثانية من املادة الثالثة من القرار الوزاري املشرتك املتعلق بكيفية تطبيق هامس األفضلية-1

 .2005- 26 الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد 114-05 عّدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم-2

3-Boulifa Brahim, op.cit., p.76.  
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  ،األحكام اليت تندرج يف إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشرتكة-

الضمانات احلكومية اليت تستخدم مسامهة اهليئات املصرفية أو هيئات التأمني ذات الصبغة العمومية -

ذ و منها الضمانات املالئمة حلسن التنفي:(فنصت على ما يلي 82أما املادة  ،.)أو شبه العمومية

هي الضمانات النقدية اليت  ،السيما يف امليدان املايل ،الضمانات اليت حتصل عليها املصلحة املتعاقدة

  .).تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنيب من الدرجة األوىل يعتمده البنك اجلزائري املختص
                                                              

فإنه يعترب عامل حمدد للمتعامل املتعاقد يف حالة  ،أما فيما خيص املعيار الرابع و املتمثل يف الثمن      

أما إذا تعّلق األمر خبدمات أو أشغال معقدة و حتتاج لتقنيات  ،اخلدمات العادية أو يف حالة املناقصة

  .1عالية فإن هذا املعيار يصبح يف وزنه كسائر املعايري األخرى
                                                            

و معيار آجال التنفيذ حيث أن  ،إضافة إىل هذه املعايري يوجد معيار جودة اخلدمات املقدمة      

بعض األشغال تستلزم السرعة يف اإلجناز كاملدارس و املستشفيات غري أن هذا املعيار يفقد قيمته إذا 

كما يوجد أيضا معيار التكامل مع االقتصاد الوطين الذي   ،دة أجال للتنفيذحددت املصلحة املتعاق

كما يوجد معيار آخر يفاضل بني   ،يتمثل أساسا يف نقل التكنولوجية و تطوير االقتصاد الوطين

  .2األجانب و هو يتمثل أساسا يف أمهية احلصص أو املوارد املعاجلة ثانويا يف السوق اجلزائرية
                                                          

إّال أن  ،و رغم أمهية الرتتيب الذي وضعته جلنة تقييم العروض ،غري أنه رغم أمهية هذه املعايري      

- 02من املرسوم الرئاسي رقم    46اإلختيار األخري و احلاسم ختتص به املصلحة املتعاقدة طبقا للمادة 

يف هذا الصدد ميكن للجنة تقييم العروض أن تقرتح على املصلحة املتعاقدة و  ،ع.ص.املتضّمن قا 250

  : رفض العرض املقبول يف حالتني حمددتني على سبيل احلصر مها

  .إذا ترتب على منح املشروع هيمنة املتعامل املقبول على السوق-1

  .عينإذا تسبب منح الصفقة للمتعامل املقبول يف اختالل املنافسة يف القطاع امل- 2
                                                                     

و ينبغي أن يبني حق رفض عرض من هذا النوع يف دفرت الشروط، و إال اعترب هذا الرفض تعّسفا       

  .يف استعمال احلق ميّكن املتضرر منه املطالبة بإلغائه أمام القاضي اإلداري املختص

  

  ـــــــــــــــــ
1-Boulifa Brahim, op.cit., p.78. 
2- Boulifa Brahim, op.cit., p.79. 
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                                                               :مرحلة منح الصفقة-ج

كما   ،ع عليه إعالمه شخصيا ذا.بعد أن يقرر مسئول املصلحة املتعاقدة العارض الفائز بالص      

( و يف احلالة األخرية و من أجل السري احلسن لإلدارة        ،يعلم باقي العارضني عن رفض عروضهم

administration de Bonne  la règle (أن يوّجه إليهم قرارات إدارية يوّضح فيها أسباب  عليه

ع يف نفس اجلرائد اليت نشر فيها اإلعالن عن .كما يتوّجب عليه إعالن املنح املؤقت للص  ،الرفض

ع و السعر املفتوح و آجال اإلجناز و كل املعايري اليت مسحت له .مع حتديد إسم الفائز بالص ،الصفقة

  . 1بالتفوق على باقي العارضني
                                                                

حيث أنه جيوز للعارضني الذين  ،ع هلذا العارض يكون مؤقتا و ليس ائيا.غري أن منح الص      

من املرسوم الرئاسي  101ع املختصة وفق ما حددته املادة .رفضت عروضهم تقدمي طعن أمام جلنة الص

زيادة على حقوق الطعن املنصوص عليها : ( ع و اليت تنص على ما يلي.ص.ضّمن قااملت 250-02رقم 

يف , ميكن للمتعهد الذي حيتّج على اإلختيار الذي قامت به املصلحة املتعاقدة ،يف التشريع املعمول به

تاريخ إبتداءا من , أن يرفع طعنا أمام جلنة الصفقات املختصة يف أجل عشرة أيام ،إطار إعالن املناقصة

  .أدناه 130و  121يف حدود املبالغ القصوى احملددة يف املادتني , نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة

تصدر جلنة الصفقات املختصة قرار يف أجل مخسة عشر يوما إبتداءا من تاريخ انقضاء أجل العشرة أيام 

     . املذكورة أعاله

  .نيبّلغ هذا القرار للمصلحة املتعاقدة و لصاحب الطع

ال ميكن أن يعرض مشروع الصفقة على جلنة الصفقات املختصة لدراسته إال بعد انقضاء أجل ثالثني 

املوافق لآلجال احملددة لتقدمي الطعن من طرف جلنة  ،يوما من تاريخ نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة

طريق الرتاضي غري معنية ع املربمة ب.و جتدر اإلشارة هنا إىل أن الص ،...)الصفقات املختصة و لتبليغه

                                                                      .)Le recour prés-contractuel(2ذا الطعن املسبق 
  

ع .و بعد فوات األجل احملدد للطعون املسبقة، سواء قّدمت الطعون و فصلت فيها جلنة الص      

  ع و تصدر بشأنه.ن هذه اللجنة تقوم بدراسة مشروع هذه الصاملختصة أو مل يقدم أي طعن، فإ

  ـــــــــــــــــ
1-Boulifa Brahim, op.cit., p.69. 
2- Boulifa Brahim, op.cit., p.71. 
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و    ع للعارض الفائز بصفة ائية، .تأشرية للمصلحة املتعاقدة تعترب مبثابة الضوء األخضر هلا ملنح الص

صلحة املتعاقدة باإلعالن عن املنح النهائي هلذه الصفقة يف نفس اجلرائد اليت مت فيها هنا يقوم مسئول امل

  .1نشر اإلعالن عن الصفقة
                                                                        

تم هذه العملية قبل و عند املنح النهائي للصفقة يقوم املتعامل املختار بالتوقيع عليها، و جيب أن ت      

نه ميكن إانتهاء امليعاد القانوين الذي يلتزم خالله املتعهد بعرضه، أما إذا كان هذا امليعاد قد انتهى ف

للمتعهد املقبول جتديد إلتزامه و توقيع الصفقة، غري أنه يف هذه احلالة تثار مشكلة حتيني األسعار طبقا 

ميكن قبول حتيني األسعار اليت :(اليت تنص على ما يلي 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  53للمادة 

من هذا املرسوم، إذا كان يفصل بني التاريخ احملدد إليداع  54حيدد مبلغها باتفاق مشرتك طبقا للمادة 

العروض و تاريخ األمر بالشروع يف تنفيذ اخلدمة، أجل يفوق مدة صالحية العرض،         و كذلك 

  .).ادية ذلكإذا تطلبت الظروف اإلقتص
                                                              

و حىت يكون التوقيع على الصفقة سليما من الناحية القانونية جيب أن يتم من الطرفني املعنيني       

  نصت املادة اللذين يتمثالن يف املصلحة املتعاقدة و املتعامل املتعاقد، ففيما خيص املصلحة املتعاقدة فقد 

ع على األشخاص املختصني يف إبرام هذه .ص.املتضّمن قا 250- 02السابعة من املرسوم الرئاسي رقم 

الصفقات و التوقيع عليها بصفتهم ممثلني عن املصلحة املتعاقدة، أما فيما يتعلق باملتعامل املتعاقد فقد 

عين بنفسه أو ممثله القانوين على يكون شخص طبيعي أو معنوي، ففي احلالة األوىل يوّقع الشخص امل

، و قد تقرر املصلحة 2الصفقة، أما يف احلالة الثانية فاملمثل القانوين للشركة هو الذي يوّقع على الصفقة

املتعاقدة إسناد إجناز مشروع واحد إىل عدة متعاملني و خيتص كل منهم بإجناز قسم من املشروع، و 

رخصة الربنامج على ذلك، ففي هذه احلالة يوقع كل  هذا شريطة أن ينص دفرت الشروط و هيكل

املتعاملني املعنيني على الصفقة، و هنا جيب أن تنص الصفقة عل أن املتعاملني املتعاقدين يتصرفون 

  .مشرتكني أو منفردين

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
1- Boulifa Brahim, op.cit., p.72. 

  .429.ناصر لباد، املرجع السابق، ص.د-2
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          1:ع البيانات التالية.كما جيب أن تتضّمن الص       

  .التعريف الدقيق باألطراف املتعاقدة-

  .هوية األشخاص املؤهلني قانونا إلمضاء الصفقة و صفتهم-

  .موضوع الصفقة حمددا و موصوفا وصفا دقيقا-

  .املبلغ املفّصل و املوزّع بالعملة الصعبة و الدينار اجلزائري، حسب احلالة-

  .شروط التسديد-

  .أجل تنفيذ الصفقة-

  .بنك حمل الوفاء-

  .شروط فسخ الصفقة-

  .تاريخ إمضاء الصفقة و مكانه-
                                                             

  :و جيب أن حتتوي الصفقة فضال عن ذلك على البيانات التكميلية اآلتية      

  .كيفية إبرام الصفقة-

  رة إىل دفاتر األعباء العامة و دفاتر التعليمات املشرتكة املطبقة على الصفقات اليت تشكل جزءا اإلشا-

  .ال يتجزأ منها

  .شروط عمل املتعاملني الثانويني و اعتمادهم، إن وجدوا-

  .بند مراجعة األسعار-

  .بند الرهن احليازي، إن كان مطلوبا-

  .وط تطبيقها، أو النص على حاالت اإلعفاء منهانسب العقوبات املالية وكيفيات حساا و شر -

  .كيفيات تطبيق حاالت القوة القاهرة-

  .شروط دخول الصفقة حّيز التنفيذ-

النص يف عقود املساعدة التقنية على أمناط مناصب عمل، و قائمة املستخدمني األجانب و مستوى -

  .تأهيلهم، و كذا نسب األجور و املنافع األخرى اليت متنح هلم

  .شروط استالم الصفقة-

  .القانون املطبق و شروط تسوية اخلالفات-

  ـــــــــــــــــ

  .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل و املتمم 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  50املادة -1
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ع متّر مبجموعة من املراحل واإلجراءات . لنا أن عملية إبرام الصو من خالل ما سبق  يتبّني       

اإللزامية، و هذا بدءا من رخصة الربنامج مرورا إىل اإلعالن عن الصفقة و استدراج العروض، وصوال إىل 

الية إّما مع املتعّهد الذي قّدم أقل عروض من الناحية امل 1فتح األظرفة و تقييمها إنتهاءا عند إبرام الصفقة

  .أو مع املتعّهد الذي قّدم أحسن العروض من مجيع النواحي التقنية
                                                                

ع ذه اإلجراءات املعّقدة إّال أنّه قد تتخللها بعض العيوب، .ولكن رغم املرور عملية إبرام الص      

 إبرامها أو من حيث عدم احرتام بعض اإلجراءات اإللزامية، و من سواء من حيث األسلوب املتبع يف

ع نظام صارم ملراقبة هذه العملية، ففيما تتمثل آليات هذه .ص.أجل تدارك هذه النقائص وضع قا

  الرقابة؟، و ما هي النتائج املرتتبة عنها؟   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

.176.، ص-06-أنظر إىل امللحق رقم-1  
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        كيفية الرقـابة على عملية إبرام الصفقـات العموميةكيفية الرقـابة على عملية إبرام الصفقـات العموميةكيفية الرقـابة على عملية إبرام الصفقـات العموميةكيفية الرقـابة على عملية إبرام الصفقـات العمومية
                                             

ع تبقى بال فعالية و ال تأثري إذا مل يضع يف .ص.إن اإلجراءات و األساليب اليت جاء ا قا       

  .نظام وجيه و صارم ملراقبة املصاحل املتعاقدة ملدى التزامها ذه اإلجراءات و األساليب مقابلها
                                                      

ع قبل إمتام .ع بوضع نظام وقائي ملراقبة عملية إبرام الص.ص.و يف هذا الصدد فقد قام قا      

يتمثل هذا النظام يف الرقابة اإلدارية و هو يعتمد أساسا على الرقابة  إجراءات التعاقد بصفة ائية، و

الذاتية، مبعىن أن اإلدارة تراقب نفسها بنفسها، و هذا عن طريق إما الرقابة الداخلية أو رقابة الوصاية أو 

هي متارس عن الرقابة اخلارجية، غري أن النوع األخري يعترب أهم أنواع الرقابة اإلدارية قيمة و فعالية، و 

  .ع.طريق جلان متخصصة يف مراقبة عملية إبرام الص
                                                          

و إىل جانب هذا النظام يوجد النظام القضائي، و الذي يتمثل أساسا يف القضاء اإلداري الذي       

على  اية من طرف املتعهدين اللذين مل حيصلو ع عن طريق رفع الطعون القضائ.يتصدى لعملية إبرام الص

الصفقة و اللذين يدعون عدم احرتام إجراءات إبرام الصفقات العمومية من طرف املصلحة املتعاقدة و 

  .ع.يطعنون يف صحة القرارات اإلدارية املفضية إلبرام الص
                                                   

بق سنقسم هذا الفصل إىل شقني، يتعرض الشق األول للرقابة اإلدارية على و من خالل ما س      

  .      ع بينما يتعرض الشق الثاين للرقابة القضائية على عملية إبرام الصفقات العمومية.عملية إبرام الص
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  الصفقات العمومية الرقابة اإلدارية على عملية إبرام : المبحث األول
 ع،.بلجان الص ع للرقابة القبلية من طرف جلان إدارية تسّمى.لقد أخضع املشرع اجلزائري الص      

ع و كيفية إبرامها مع األحكام .و دف هذه الرقابة القبلية أو السابقة إىل فحص مدى مطابقة الص

من  103فيذ وفقا ملا نّصت عليه املادة  دخوهلا حّيز التن  ع، وهذا قبل.ص.القانونية اليت تضّمنها قا

   :بقوهلا  250-02  املرسوم الرئاسي رقم

   ،)ختضع الصفقات اليت تربمها املصاحل املتعاقدة للرقابة قبل دخوهلا حيز التنفيذ و قبل تنفيذها وبعده ( 

ة و ليست قضائية،  وميكن اعتبار هذه الرقابة رقابة إدارية نظرا ألن اجلهات املكّلفة ا هي جهات إداري

 .كما ميكن تسميتها بالرقابة الذاتية نظرا ألن اإلدارة هنا تراقب نفسها بنفسها

  

ع يلجأ إليها املتعّهدون أمام اإلدارة قبل .كما تعترب الرقابة اإلدارية وسيلة طعن أخرية ضّد الص       

اليت  250-02م الرئاسي رقم  من املرسو  101توّجههم إىل القضاء، و هذا طبقا ملا نّصت عليه املادة 

زيادة على حقوق الطعن املنصوص عليها يف التشريع املعمول به، ميكن للمتعّهد الذي حيتج :( تقول

على اإلختيار الذي قامت به املصلحة املتعاقدة، يف إطار إعالن مناقصة، أن يرفع طعنا أمام  جلنة 

خ نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة يف حدود الصفقات املختصة يف أجل عشرة أيام، إبتداءا من تاري

  . ...)أدناه  130و121املبالغ القصوى احملّددة يف املاّدتني 
  

ع بشكل أدق، نتطرق ملفهومها و اآلثار املرتتبة عنها .ولتوضيح عملية الرقابة اإلدارية على الص      

ع نظرا ألا أهم أنواع الرقابة اإلدارية .يف القسم األول،مث نتعرض للهيئات املكّلفة بالرقابة اخلارجية للص

  .من جهة، و من جهة أخرى لكوا حمّل اهتمام املتعهدين الذين يلجؤون بطعوم إليها

  

  

  

  

  

                                                       
 



 قـات العموميةالفصل الثاني                                                                               كيفية الرقـابة على عملية إبرام الصف

 - 95 -

                                   

  عملية إبرام الصفقات العمومية     مفهوم الرقابة اإلدارية على : المطلب األول

 ، و هذا قبل1ع اليت تقوم بإبرامها.ع أن تقوم اإلدارة مبراقبة الص.يقصد بالرقابة اإلدارية للص      

املتعاقدة  دخوهلا حيز التنفيذ، و تشمل هذه الرقابة الفحص القبلي و البعدي للصفقة، مبعىن أن املصلحة

إلدارية املفروضة على صفقاا العمومية منذ التفكري يف إبرامها إىل حني تقوم باحرتام إجراءات الرقابة ا

التوقيع عليها، بل و تستمر هذه الرقابة حىت بعد إبرامها والشروع يف تنفيذها،      و لكننا سنحصر 

إلبرام  2جمال الرقابة هذه يف حدود دراستنا و هو ما يعين املرحلة املمتدة من البدء يف اإلجراءات األّولية

  .الصفقة إىل حني إعطاء إشارة البدء يف مشروع هذه الصفقة
                                                                             

و يرتتب عن الرقابة اإلدارية إما منح التأشرية أو رفض منحها للمصلحة املتعاقدة، و تعترب هذه       

الرقابة اإلدارية تسمح للمصلحة املتعاقدة بإبرام الصفقة حمل الرقابة، كما  التأشرية كرتخيص من هيئات

تعترب التأشرية من ناحية أخرى كقيد إلزامي على اإلدارة املتعاقدة تضمن وتكفل احرتام اإلجراءات و 

  .ع.ص.الشروط املنصوص عليها يف قا
                                                                                  

  .  ع مث نتعرض لآلثار املرتتبة عنها.و للتفصيل أكثر سنتطرق إىل أنواع الرقابة اإلدارية على الص      
                                                              

  أنواع الرقابة اإلدارية على الصفقات العمومية    : الفرع األول

ع املعدل واملتمم على .ص.املتضّمن قا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  104املادة  لقد نّصت      

متارس عمليات الرقابة اليت ختضع هلا الصفقات يف :(ع بقوهلا.أنواع الرقابة اإلدارية املفروضة على الص

سوم بنّصها من نفس املر  105، و هذا ما أّكدته املادة .)شكل رقابة داخلية و خارجية و رقابة الوصاية

متارس على الصفقات خمتلف أنواع الرقابة املنصوص عليها يف هذا املرسوم كيفما كان :(على ما يلي

، و من مث فإن .)نوعها و يف حدود معينة، دون املساس باألحكام القانونية األخرى اليت تطبق عليها

  .، رقابة الوصاية، و الرقابة اخلارجيةالرقابة الداخلية: ع تنقسم إىل ثالث أنواع.الرقابة اإلدارية على الص

  
 

  ـــــــــــــــــ
  .106.حسني عبد العال حممد، املرجع السابق، ص.د-1

  ...تتمثل هذه اإلجراءات يف طلب رخصة الربنامج و إعداد دفرت الشروط اخل-2
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  : الرقابة الداخلية-أ

 متارس -:(ا الصدد على ما يلييف هذ 250-02رقم  من املرسوم الرئاسي106لقد نّصت املادة       

الرقابة الداخلية يف مفهوم هذا املرسوم وفق النصوص اليت تتضّمن تنظيم خمتلف املصاحل املتعاقدة      و 

  .قوانينها األساسية دون املساس باألحكام القانونية املطبقة على الرقابة الداخلية

خلصوص حمتوى مهمة كل هيئة رقابة،         و جيب أن تبني الكيفيات العملية هلذه املمارسة على ا -

  .و اإلجراءات الالزمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها

عندما تكون املصلحة املتعاقدة خاضعة لسلطة وصية، فإن هذه األخرية تضبط تصميما منوذجيا -

الداخلية تقوم ا  ، و من خالل هذه املادة يتبني لنا أن الرقابة)يتضّمن تنظيم رقابة الصفقات و مهمتها

املصلحة املتعاقدة بنفسها وذلك بإنشاء هيئات رقابة و فق قانوا األساسي، ولكن فيما تتمثل هذه 

  ؟اهليئات و ما هي اختصاصاا و تشكيلتها و اإلجراءات املتبعة فيها

  

يئات ن هإع ف.ص.ن قااملتضمّ  250-02سي رقم الرئامن املرسوم  111 و 107طبقا للمادتني       

  .رفة و جلنة تقومي العروضع تتمثل يف جلنة فتح األظ.الرقابة الداخلية للص

  

  :جلنة فتح االظرفة- 1

, قابة الداخليةيف إطار الر  حتدث-(:بقوهلا 250- 20من املرسوم رقم  107ت عليها املادة لقد نصّ       

  .لذى كل مصلحة متعاقدة جلنة لفتح األظرفة 

و        تشكيلة اللجنة املذكورة يف إطار اإلجراءات القانونية  ،اقدة مبقررحيدد مسؤول املصلحة املتع-

ن ظرفة اليت تتضمّ ألمسها يف فتح اإتتمثل مهمة هذه اللجنة كما يدل عليها  ،).التنظيمية املعمول ا

وصفا خمتصرا  عروض املتعهدين و تقوم بتسجيلها يف سجل خاص حسب ترتيب وصوهلا كما تعدّ 

ثناء أاللجنة كل هذه املعلومات يف حمضر  تدّون هذهو يف األخري  ،يت احتوا هذه العروضللوثائق ال

بعدم جدوى حمضرا حترر اللجنة  ءقتضاإلو عند ا ،عه مجيع األعضاء احلاضرينيوقّ  انعقاد اجللسة

  .1املناقصة
                                                                    

  ا فيما خيص كيفية عمل هذه اللجنة فإا جتتمع بناءا على استدعاء املصلحة املتعاقدة يف آخر أم      

 

  ـــــــــــــــــ
  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  108املادة -1
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  و يكون اجتماعها يف جلسة علنية حيضرها املتعهدون اللذين ،يوم من األجل احملدد إليداع العروض

  .1احلاضرين و تصح اجتماعاا مهما كان عدد األعضاء ا يف دفرت الشروط،بقمت إعالمهم مس

                                              

  :جلنة تقومي العروض- 2

حتدث لذى كل مصلحة :(بقوهلا 250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  111لقد نصت عليها املادة       

ول املصلحة املتعاقدة هو الذي يعني أعضاءها  من بني و مسؤ  ،...)متعاقدة جلنة تقومي العروض

مع اإلشارة إىل أن العضوية يف جلنة تقييم العروض تتعارض مع  ،األشخاص ذوي اخلربة يف اال املعين

  .العضوية يف جلنة فتح االظرفة
                                                               

نة تقييم العروض يف حتليل العروض على أساس املعايري املنصوص عليها يف دفرت و تتمثل مهمة جل      

تقوم يف املرحلة األوىل برتتيب العروض التقنية مع إقصاء العروض اليت  ،و ذلك على مرحلتني ،الشروط

اسة بينما تقوم يف املرحلة الثانية بدر  ،مل تتحصل على العالمة الدنيا املنصوص عليها يف دفرت الشروط

العروض املالية و اليت تنتهي إّما بانتقاء العرض األقل مثنا يف حالة املناقصة و إّما بانتقاء العرض األفضل 

  .جودة يف حالة إجراء طلب العروض
                                                        

 مسئولى استدعاء من طرف أما فيما يتعلق بكيفية عمل هذه اللجنة فإا جتتمع بناءا عل      

املصلحة املتعاقدة حيث يستدعيها هذا األخري ألول مرة بعد فتح العروض التقنية مث يستدعيها لثاين مرة 

حسب  و تنتهي مهمتها بوضع قائمة ترتيبية للمتعهدين ،ظرفة اليت تتضّمن العروض املاليةألبعد فتح ا

تدّون فيه كل املعلومات اخلاصة بعملية تقييم  و هذا يف شكل حمضر مؤهالم املادية و البشرية،

  .العروض
  

  :الرقابة الخارجية-ب

تتمثل غاية الرقابة - :(بقوهلا 250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  112لقد نّصت عليها املادة       

املعروضة  يف التحقق من مطابقة الصفقات ،يف مفهوم هذا املرسوم و يف إطار العمل احلكومي, اخلارجية

  .على اهليئات اخلارجية املذكورة يف القسم الثاين من هذا الباب، للتشريع و التنظيم املعمول ما

  ـــــــــــــــــ
  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  110و  109املادتني -1
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فية و ترمي الرقابة اخلارجية أيضا إىل التحقق من مطابقة التزام املصلحة املتعاقدة للعمل املربمج بكي-

حيث توجد يف  ،ع اليت هي على درجات.و تتمثل هيئات الرقابة اخلارجية يف جلان الص ،.)نظامية 

و  ،ع.ع مث اللجنة الوزارية للص.القاعدة اللجنة البلدية للصفقات العمومية مث تليها اللجنة الوالئية للص

هناك إختصاص آخر هلذه  و إضافة إىل ما تقدم فإن ،ع.يف األخري توجد لدينا اللجنة الوطنية للص

تقدم جلنة الصفقات :(بقوهلا 250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  116اللجان و هو ما نصت عليه املادة 

و تقدم رأيا حول كل طعن يقدمه متعهد حيتج على  ،ع و إمتام ترتيبها.مساعدا يف جمال حتضري الص

  .).اختيار املصلحة املتعاقدة يف إطار إعالن مناقصة

  

فصالحيات هيئاا واسعة مقارنة  ،ع.و تعترب الرقابة اخلارجية أهم أنواع الرقابة اإلدارية على الص      

فإذا كانتا هاتني األخريتني ال متلكان رأي ملزم للمصلحة  ،بلجنة فتح األظرفة و جلنة تقييم العروض

فإن رأي هيئات الرقابة  ،ة خمالفتهاملصلحة املتعاقد ملسئولاملتعاقدة نظرا ألّن رأيهما إستشاري فقط ميكن 

ألّن هذه األخرية ال ميكنها إبرام صفقة أو تنفيذها إال بعد حصوهلا على  اخلارجية ملزم لإلدارة املتعاقدة،

  .1ع املذكورة سابقا.التأشرية من طرف جلان الص
                                                        

بالغة اليت تتمع ا الرقابة اخلارجية سنخّصص هلا مطلبا لدراسة هيئاا بشكل و نظرا لألمهية ال      

  .مفّصل
  

  :رقابة الوصاية-ج

ع املعدل     و .ص.املتضّمن لقا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  113لقد نّصت عليها املادة       

يف  ، يف مفهوم هذا املرسوم،صيةتتمثل غاية رقابة الوصاية اليت متارسها السلطة الو -(:املتمم بقوهلا

  و التأكد من ،التحقق من مطابقة الصفقات اليت تربمها املصلحة املتعاقدة ألهداف الفعالية و اإلقتصاد

  .كون العملية اليت هي موضوع الصفقة تدخل فعال يف إطار الربامج و األسبقيات املرسومة للقطاع

حة املتعاقدة تقريرا تقييميا عن ظروف إجناز املشروع و عند التسليم النهائي للمشروع، تعّد املصل -

  .املذكور و كلفته اإلمجالية مقارنة باهلدف املسطر أصال

و يرسل هذا التقرير، حسب نوعية النفقة امللتزم ا، إىل الوزير أو الوايل أو رئيس الس الشعيب  -

  .).و كذلك إىل هيئات الرقابة اخلارجية املستقلة, البلدي

  ـــــــــــــــــ
 .250-20من املرسوم الرئاسي رقم  145املادة -1
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و ختتلف رقابة الوصاية عن الرقابة الداخلية و الرقابة اخلارجية يف أا من اختصاص السلطة       

ص هيئة خارجية أو من اختصاص املصلحة الوصية على املصلحة املتعاقدة و ليست من اختصا

كما ختتلف عنهما من حيث اهلدف املتوّخى منها و املتمثل يف التأكد من أن الصفقات   ،املتعاقدة

  .املربمة من طرف اإلدارة املتعاقدة مطابقة و موافقة للربامج و األسبقيات القطاعية

                                                                           

و تتم رقابة الوصاية عن طريق تقرير تقييمي تعّده املصلحة املتعاقدة حول ظروف إبرام و إجناز       

و يرسل هذا التقرير إّما للوزير يف حالة صفقات اإلدارات املركزية أو  ،مشروع الصفقة و كلفته اإلمجالية

و إّما للوايل يف حالة صفقات  ،ول اهليئة الوطنية املستقلةو إّما ملسئ ،صفقات املديريات التابعة للوزارة

و إّما لرئيس الس الشعيب البلدي أو املؤسسات العمومية املوضوعة حتت وصاية البلدية وفقا  ،الوالية

  .1من قانون البلدية 136للمادة 
                                                    

يتبني لنا أن هذه األنواع املختلفة للرقابة اإلدارية مهّمة جدا للحفاظ على و من خالل ما سبق       

  و لكن ما هي اآلثار املرتتبة عنها؟ ،ع.صحة عملية إبرام الص
                                                                                        

  اإلدارية على الصفقات العمومية  اآلثار المترتبة عن الرقابة: الفرع الثاني

الرقابة  ع ختتلف حبسب أنواع هذه.إن اآلثار املرتتبة عن الرقابة اإلدارية املفروضة على الص          

حيث تأيت الرقابة الداخلية يف املرتبة األخرية من حيث قوة اآلثار املرتتبة عنها ألن القرارات  ،اإلدارية

ة و تقييم العروض ال متلك أية قوة إلزامية يف مواجهة املصلحة املتعاقدة الصادرة عن جلنيت فتح األظرف

الوصاية،  مث تأيت بعدها رقابةع، .ملصلحة املتعاقدة يف إبرام الصنظرا ألن مهمتها تقتصر على مساعدة ا

أهداف  ألن هذه الرقابة ناقصة من حيث اآلثار املرتتبة عنها كوا تنحصر يف مراقبة مدى مطابقة

صفقة املربمة للربامج املسطّرة من طرف السلطة الوصية و ال تتعداها إىل محاية مصاحل املتعهدين ال

الطاعنني يف صحة عملية إبرام الصفقة، و بالتايل فإن آثار هذه الرقابة مل جانبا مهّما من عملية إبرام 

كوينها، و يبقى لنا يف األخري ع و املتعلق بسالمة اإلجراءات و القرارات اإلدارية اليت تدخل يف ت.الص

ع، فما هي اآلثار املرتتبة .الرقابة اخلارجية و اليت تعترب أهم أنواع الرقابة اإلدارية على عملية إبرام الص

  عنها يا ترى؟

 

  ـــــــــــــــــ
  .250-02املادة السابعة من املرسوم الرئاسي رقم -1
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من املرسوم  134و  125و لإلجابة عن هذه اإلشكالية البد لنا من الرجوع إىل نص املادتني       

منه على ما  125حيث تنص املادة  ،ع املعّدل و املتّمم.ص.املتضّمن لقا 250-02الرئاسي رقم 

مبنح التأشرية أو رفضها خالل عشرين  ،ةتتوج الرقابة اليت متارسها جلنة صفقات املصلحة املتعاقد:(يلي

و اللجان املقصودة يف هذه املاّدة  ،.)يوما ابتداء من تاريخ إيداع امللف الكامل لذى كتابة هذه اللجنة

من املرسوم الرئاسي السابق على  134كما تنص املاّدة   ،ع.هي اللجان الوزارية و الوالئية و البلدية للص

ارجية اليت متارسها اللجنة الوطنية للصفقات بإصدار تأشرية يف غضون ثالثني تتوج الرقابة اخل: (ما يلي

  .). يوما على األكثر من تاريخ إيداع امللف الكامل لذى كتابة هذه اللجنة
                                                                                                                                                                

ع تتمثل يف منح .و من خالل ما سبق يتضح لنا أن اآلثار املرتتبة عن الرقابة اخلارجية للص      

 145و هذه التأشرية إلزامية على املصلحة املتعاقدة وفقا ملا نصت عليه املادة  ،1التأشرية أو رفض منحها

  .جبب على املصلحة املتعاقدة أن تطلب إجباريا إىل التأشرية-(:بقوهلا 250- 02من املرسوم الرئاسي رقم 

ع على املصلحة املتعاقدة و املراقب املايل و احملاسب .تفرض التأشرية الشاملة اليت تسّلمها جلنة الص-

  .املكلف

جيب أن  ،إذا عدلت املصلحة املتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات اليت كانت موضوع تأشرية من قبل -

مشروع  فبدون هذه التأشرية ال ميكن للمصلحة املتعاقدة البدأ يف تنفيذ ،.)تعلم اللجنة املختصة بذلك

من طرف  ع إّال بعد احلصول على التأشرية.كما ال ميكنها أيضا البدأ يف عملية إبرام الص  ،2ع.الص

من  108املادة  ا نّصت عليهو هذا طبقا مل, جلان الصفقات املختصة بعد دراسة مشاريع دفاتر الشروط

ختضع مشاريع دفاتر شروط املناقصات :(و اليت جاء يف فحواها ما يلي 250-02املرسوم الرئاسي رقم 

  .لدراسة جلان الصفقات املختصة قبل إعالن املناقصة، حسب تقيم إداري للمشروع

من جلنة الصفقات ) تأشرية (يوما إىل صدور مقرر ) 15(تؤّدي هذه الدراسة يف أجل مخسة عشر -

  .املختصة 

  .).و بعد انقضاء هذا األجل يعترب مشروع دفرت الشروط كأنه مصادق عليه -

  ـــــــــــــــــ
  .64.، صعلي، املرجع السابقحممد الصغري ب.د-1

2-BOULIFA Brahim, op.cit., p.120.  
                                                                                                                             

ع املختصة منح التأشرية .ولكن اإلشكال املطروح يف هذا الصدد هو يف حالة رفض جلان الص      

اليت  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  144للمصلحة املتعاقدة، و هذا طبقا للفقرة األوىل من املادة 
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، فهل تلتزم املصلحة املتعاقدة هنا . )ن للجنة أن متنح التأشرية أو ترفضهاميك:(تنص على ما يلي

                                                ؟بالتأشرية و تعدل عن إبرام الصفقة أم ميكنها جتاوزها 
                                                                                                                                      

و لإلجابة عن هذه اإلشكالية نتطرق أوال لإلجراءات املتبعة ملنح التأشرية، مث نتعرض فيما بعد       

  .حلاالت جتاوز رفض منح التأشرية

                                                                              

  :    نح التأشيرةم-أوال

إن التأشرية من حيث طبيعتها القانونية ال تكتسب صفة القرار اإلداري، ألا ال تتمتع خبصائصه       

املعروفة ال سيما عدم تأثريها على املراكز القانونية ال باإلنشاء و ال بالتعديل أو اإللغاء، كما أا ال 

ا تقوم كتصرف قانوين على جمموعة من األركان و ، و لكنها رغم هذا فإ1تتمتع بالطابع التنفيذي

  : يالشروط ، تتمثل فيما يل

  : السبب- 1

ع املختصة يف حالة قانونية تتمثل يف الطلب .يتمثل سبب منح التأشرية من طرف جلنة الص      

ى إبرام عل ألن هذه األخرية ملزمة بطلب التأشرية سواء عند إقدامها كاملقدم من املصلحة املتعاقدة، ذل

                                                                                                 .250-02من املرسوم رقم  145الصفقة أو تنفيذها وفقا ملا نصت عليه املادة 

  

                                                                                         :االختصاص- 2

الرئاسي  حىت تكون التأشرية قانونية، جيب أن تراعي قواعد اإلختصاص املنصوص عليها يف املرسوم      

    :و هي تتمثل فيما يلي ،250- 02رقم 

 حيث ختتص مبنح التأشرية جلنة الصفقات املختصة تبعا لقواعد توزيع :االختصاص الشخصي-أ

   ع كل واحدة منها خمتصة مبجال حمدد من الصفقات،.إلختصاص، حيث توجد أربعة جلان للصا

  

  

    ـــــــــــــــــ
  .65.لي، املرجع السابق، صعحممد الصغري ب.د-1

                                                              

  

جمال  250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  130 و 122-121 و 119و لقد حّددت يف هذا الصدد املّواد 

  : 1اختصاص كل من هذه اللجان على الشكل التايل
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                                                                              :اللجنة الوطنية للصفقات-

  :ع مبراقبة كل الصفقات اآلتية .ختتص اللجنة الوطنية للص      

ملحق ذه  باإلضافة إىل كل ج.د 200000000يفوق مبلغها مائيت مليون دينار جزائري  األشغال اليت-

  .الصفقة

  .ج و كل ملحق هلا.د 100000000اللوازم اليت يفوق مبلغها مليون دينار جزائري  صفقة-

ج و كل ملحق .د 60000000الدراسات و اخلدمات اليت يفوق مبلغها ستني مليون دينار جزائري -

 .صفقةذه ال

، و هنا يتعلق األمر 250 - 02من املرسوم الرئاسي رقم  93أية صفقة حتتوي على البند الوارد يف املادة -

من  %10مبلحق أو مالحق الصفقة، فإذا كان املبلغ اإلمجايل هلذه األخرية يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبة 

ح هذا امللحق حمل رقابة من طرف ع، يصب.من اختصاص اللجنة الوطنية للص هي اليت الصفقة األصلية

 هذه األخرية، و كذا الشأن إذا عدل هذا امللحق موضوع الصفقة األصلية أو تسمية

 .2األطراف املتعاقدة و الضمانات التقنية و املالية و أجل التعاقد

  .أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة األصلية إىل املستويات احملددة سابقا أو أكثر من ذلك-

  

  :وزارية للصفقاتاللجنة ال-

  :3ع مبراقبة الصفقات اليت يقّل مبلغها عن احلدود التالية.ختتص اللجنة الوزارية للص      

  .األشغال اليت يقل مبلغها عن مائيت مليون دينار جزائري باإلضافة إىل كل ملحق ذه الصفقة-

  .ملحق ذه الصفقة اللوازم اليت يقل مبلغها عن مائة مليون دينار جزائري باإلضافة إىل كل-

  . الدراسات و اخلدمات اليت يقل مبلغها عن ستني مليون دينار جزائري و كل ملحق ا صفقات-

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  130املادة -1

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  93املادة -2

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  119املادة -3
  

من          %20مالحق الصفقة األصلية إذا كان مبلغها اإلمجايل يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبة -

  .1الصفقة األصلية
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  .األصلية إىل املستويات احملددة سابقا يرفع مبلغ الصفقة  أي ملحق -

  

  :و إضافة إىل هذه احلدود جيب أن تكون هذه الصفقات مربمة من طرف اهليئات التالية      

  .اإلدارة املركزية للوزارة -

  .املؤسسات العمومية اخلصوصية ذات الطابع اإلداري حتت الوصاية -

  .مراكز البحث و التنمية-

  .املؤسسات اخلصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي -

  .املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقايف و املهين  -

التجاري عندما تكلف بإجناز مشاريع استثمارات عمومية  املؤسسات العمومية ذات الصناعي و -

  .2مبسامهة ائية مليزانية الدولة
                                                                  

  :اللجنة الوالئية للصفقات-

دة يف املادة  ع بدراسة الصفقات اليت يساوي مبلغها املستويات احملد.ختتص اللجنة الوالئية للص      

يتشابه يف  أو يقل عنها، مما يعين أن اختصاص هذه اللجنة 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  130

أن اللجنة  حدود املبالغ مع اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات، و لكن اإلختالف بينهما يكمن يف

  :فقط 3ع املربمة من طرف اهليئات التالية.الوالئية ختتص بدراسة الص

  .والية و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري حتت الوصاية ال-

 .املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة للوزارة ذات اإلختصاص احمللي -

املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ذات اإلختصاص احمللي عندما تكلف بإجناز -

 .ئية مليزانية الدولةمشاريع إستثمارات عمومية مبسامهة ا

    ـــــــــــــــــ
  .250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  93املادة  -1

عليه يف املادة الثانية من هذا  ذكر الشرط املنصوص 250-02من املرسوم الرئاسي رقم 119يالحظ أن املشروع أمهل يف املادة -2

  .املرسوم

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  121املادة -3
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لصفقات اليت تربمها البلدية و مؤسساا العمومية ذات الطابع اإلداري و اليت يساوي مبلغها مخسني ا-

مليون دينار جزائري أو يزيد عنه فيما خيص صفقات اإلجناز أو اقتناء اللوازم، وعشرين مليون دينار 

  .جزائري فيما خيص صفقات الدراسات و اخلدمات

  

  :اللجنة البلدية للصفقات-

ختتص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات اليت تربمها البلدية و املؤسسات       

العمومية ذات الطابع اإلداري حتت الوصاية، شريطة أال يتجاوز مبلغ الصفقة مخسني مليون دينار 

خيص  جزائري فيما خيص صفقات إجناز األشغال و إقتناء اللوازم، و عشرين مليون دينار جزائري فيما

  .1صفقات الدراسات و اخلدمات

  

  :االختصاص الزمين- ب

بأن اإلختصاص الزمين  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  125تقضي القاعدة العامة وفق املادة       

حمدد مبدة عشرين يوما إبتداءا من تاريخ إيداع امللف الكامل لذى كتابة جلان املصلحة املتعاقدة، سواء  

ية أو الوالئية أو الوزارية، و هذا باستثناء اللجنة الوطنية للصفقات اليت حددت املادة كانت اللجنة البلد

إختصاصها الزمين مبنح التأشرية مبدة ثالثني يوما ابتداء من تاريخ  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  134

  .2إيداع امللف الكامل لذى كتابة هذه اللجنة

  

الصدد هو أنه يف حالة عدم صدور التأشرية خالل املدة احملددة هلا  يف هذاولكن اإلشكال املطروح       

تعترب هذا كرفض ملنح التأشرية أم تعترب صمت اللجنة   له ء الذي تتبعه املصلحة املتعاقدة؟،ما هو اإلجرا

  كقبول ملنح التأشرية؟
  

- 02سوم الرئاسي رقم من املر  147و لإلجابة عن هذا اإلشكال املطروح البد من الرجوع إىل املادة     

إذا مل تصدر التأشرية يف اآلجال احملددة ختطر املصلحة املتعاقدة الرئيس :(اليت تنص على ما يلي 250

  الذي جيمع اللجنة الوطنية للصفقات يف غضون مثانية أيام، و جيب على هذه اللجنة أن تبت يف

 ـــــــــــــــــ، هذا فيما يتعلق باللجنة الوطنية .)األمر حال انعقاد اجللسة باألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  122املادة  -1
2-Boulifa Brahim, op.cit., p.121. 
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  ال توجد أي مادة) البلدية- الوالئية-الوزارية(للصفقات و لكن فيما خيص جلان الصفقات األخرى 

 ميكن اعتبار صمت هذه اللجان ملدة عشرين يوما و عدم رّدها و من مت ،تتضّمن حّل هلذه اإلشكالية

نظرا ألن هذه األخرية تعترب كسند إداري يسمح  ،على طلب املصلحة املتعاقدة كرفض ملنح التأشرية

من  144و لكن من جهة أخرى تقضي الفقرة الثانية من املادة  ،1ع.للمصلحة املتعاقدة بتنفيذ الص

و هذا ما يعين وجوب صدور الرفض  بأن يكون رفض منح التأشرية معلال، 250-02املرسوم الرئاسي رقم 

و بالتايل فإن صمت هذه اللجان ال ميكن تفسريه على أنه قبول أو رفض ملنح  ،يف شكل قرار مسبب

  فما هو احلل الواجب اإلتباع يف هذه احلالة يا ترى؟ ،التأشرية
  

 ة مما شّكل فراغ قانوين جيب تفاديه بإضافة نص قانويناحلقيقة أن املشرع قد أغفل هذه احلال      

  .ع.السابقة الذكر و اخلاصة باللجنة الوطنية للص 147يتضّمن نفس احلل الوارد يف املادة 
                                                                  

  :احملل- 3

ع املختصة تقوم مبنح .شريع املعمول به فإن جلنة الصيف حالة ما إذا كان إبرام الصفقة مطابقا للت      

و عندها جيب تنفيذ الصفقة أو ملحقها خالل مدة ال تتجاوز ستة  ،التأشرية للمصلحة املتعاقدة املعنية

و إذا انقضت هذه املدة جيب تقدمي هذه الصفقة أو ملحقها إىل  ،أشهر املوالية لتاريخ تسليم التأشرية

  .من جديد 2ة من أجل الدراسةجلنة الصفقات املختص

  

و تكون  ،غري أن هذه التأشرية قد تكون مرفقة إّما بتحّفظات موقفة أو حتّفظات غري موقفة      

 إما إذا اّتصلت هذه التحّفظات بشكل الصفقة فقط موقفة إذا اّتصلت مبوضوع الصفقة، التحّفظات

ب رفعها من طرف السلطة املختصة بإبرام ، و يف حالة التحّفظات املوقفة جي3فإا تكون غري موقفة

  .4الصفقة قبل البدء يف تنفيذها و هذا جبعل موضوع الصفقة مطابقا هلذه التحّفظات
  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  143الفقرة الثانية من املادة -1

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  144الفقرة األخرية من املادة -2

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  144الفقرة الثالثة و الرابعة من املادة -3

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  144الفقرة اخلامسة من املادة -4
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و لكن بالرغم من أن طلب التأشرية إلزامي على املصلحة املتعاقدة إّال أن منح هذه التأشرية ليس       

حصوهلا كن للمصلحة املتعاقدة العدول عن إبرام الصفقة و تنفيذها بالرغم من له أثر ملزم هلا، حيث مي

و     , و هذا إذا رأت أن مقتضيات املصلحة العامة و مستجدات النشاط يقتضيان ذلك ،على التأشرية

ادة لكن شريطة أن تعلم اللجنة املختصة مبراقبة الصفقات بذلك وفقا ملا نّصت عليه الفقرة األخرية من امل

  . 1 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  145
                                                                              

  :الشكل و اإلجراءات- 4

  :خيضع منح التأشرية لألشكال و اإلجراءات اآلتية      

فإنّه جيب تبليغ  250-02رقم من املرسوم الرئاسي  144طبقا للفقرة السابعة من املادة  :التبليغ-أ

 املصلحة املتعاقدة املعنية و السلطة الوصية عليها بكل القرارات اليت توّصلت إليها جلنة الصفقات

  .و هذا يف غضون مثانية أيام على األكثر من تاريخ انعقاد اجللسة ،املختصة

فإن الكتابة الدائمة  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  148طبقا للفقرة السابعة من املادة  :الشكل- ب

إضافة إىل حتريرها ملذّكرات و  ،للجنة املوضوعة حتت سلطة الرئيس تتوىل إفراغ التأشرية يف شكل كتايب

  .حماضر اجللسة
                                                                                                                                                                                                                              

  ):الغاية من التأشرية(اهلدف- 5

األموال  ابة على استعمالإن اهلدف من وراء التأشرية يدخل يف املسعى الرامي إىل توسيع دائرة الرق      

  .العمومية حفاظا على املصلحة العامة
                                                          

و هل ميكن  ار املرتتبة يف حالة رفض منحها ؟،و لكن ماهي اآلث ،هذا فيما خيص منح التأشرية      

                                       جتاوزها؟   

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .66.ص ،املرجع السابق ،حممد الصغري بعلي.د -1
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  :رفض منح التأشيرة- ثانيا

أن  ميكن للجنة-(: يف هذا الصدد على ما يلي 250- 02من املرسوم الرئاسي رقم  144تنص املادة       

  .متنح التأشرية أو ترفضها

فإن كل خمالفة للتشريع  ،مهما يكن من أمر و ،و يف حالة الرفض جيب أن يكون هذا الرفض معلال-

و بناءا على هذه املادة فإن  ،...)يكون سببا لرفض التأشرية ،تعاينها اللجنة ،أو للتنظيم املعمول ما/و

رفض منح التأشرية إمنا يعود ملخالفة املصلحة املتعاقدة لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول ما يف 

  .1 أمشل أا خرقت مبدأ املشروعيةو مبعىن ،هذا اال
                                                               

و يرتتب على رفض منح التأشرية عدم ترتيب أي ارتباط تعاقدي بني املصلحة املتعاقدة         و       

غري أن املشرع اجلزائري نص يف  ،ع حمل رفض منح التأشرية.املتعامل املتعاقد و من مت ال ميكن تنفيذ الص

و لكن  ،و ذلك باختاذ مقرر جتاوز هذا الرفض ،على إمكانية خمالفة هذه القاعدة 250-02املرسوم رقم 

و هل ميكن للمصلحة املتعاقدة اللجوء إىل هذا املقرر يف   جراءات و شروط اختاذ هذا املقرر؟،ما هي إ

القيمة القانونية للتأشرية و من مث القيمة القانونية للرقابة كل حالة  رفض ملنح التأشرية مما يعين هدم 

  ؟2ع.اخلارجية على الص
                                                                    

- 02      من املرسوم الرئاسي رقم 151ففيما خيص شروط اختاذ مقرر التجاوز فقد نصت املادة       

  :على ما يلي 250

.لعدم مطابقة األحكام التشريعية ، ميكن اختاذ مقرر التجاوز يف حالة رفض التأشرية املعللال-(  

  لعدم مطابقة األحكام التنظيمية ،ميكن اختاذ مقرر التجاوز يف حالة رفض التأشرية املعلل -

تاريخ تبليغ يوما إبتداء من  90فال ميكن اختاذ مقرر التجاوز إالّ بعد أجل تسعني  ،و مهما يكن من أمر-

و من خالل هذه املادة يتبني لنا أن هناك شرطني البد من احرتامهما عند اختاذ مقرر  ،.)رفض التأشرية

:                                                                                                       و مها ،التجاوز

لل مؤسس على عدم احرتام املصلحة املتعاقدة لألحكام التنظيمية أن يكون رفض التأشرية املع-1     

  فال ميكن اختاذ مقرر  التشريعية أما إذا كان مؤسسا على عدم احرتام األحكام ،إبرامها للصفقة عند

 ـــــــــــــــــ
  .68.ص ،املرجع السابق ،حممد الصغري بعلي.د -1

2- BOULIFA Brahim, op.cit., p.122. 
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  .ز يف شأنهالتجاو 

  .      ال ميكن اختاذ مقرر التجاوز إال بعد مدة تسعني يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشرية-2

 

من  149أما فيما يتعلق باإلجراءات الواجب إتباعها عند اختاذ مقرر التجاوز فقد نصت املادة       

  :فقات منح التأشرية ما يأيتيرتتب يف حالة رفض جلنة الص:(على ما يلي 250-02املرسوم الرئاسي رقم 

أن يتجاوز ذلك مبقرر معّلل و يعلم الوزير  على تقرير من املصلحة املتعاقدة، بناءا, ميكن للوزير املعين- 

  ،املكلف باملالية بذلك

أن يتجاوز ذلك مبقرر  ،يف حدود صالحيته و بناءا على تقرير من املصلحة املتعاقدة, ميكن للوايل- 

  ،الداخلية و اجلماعات احمللية و وزير املالية بذلك معلل و يعلم وزير

أن  ،يف حدود صالحياته و بناءا على تقرير من املصلحة املتعاقدة ،ميكن لرئيس الس الشعيب البلدي-

  .يتجاوز ذلك مبقرر معلل و يعلم الوايل الوايل املختص بذلك

و جلنة الصفقات  ،لوطنية للصفقاتويف مجيع احلاالت تسّلم نسخة من مقرر التجاوز إىل اللجنة ا

يف هذا الصدد على ما  250-02من املرسوم الرئاسي  150كما تنص املادة   ،.)و جملس احملاسبة, املعنية

بناءا على تقرير من  ،ميكن للوزير املعين ،إذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشرية:(يلي

  .املصلحة املتعاقدة أن يتجاوز ذلك مبقرر معلل

  .). و ترسل نسخة من مقرر التجاوز إىل الوزير املكلف باملالية و جملس احملاسبة

                                             

و بناءا على املادتني السابقتني فإن اإلجراءات الواجب إتباعها من أجل جتاوز رفض منح التأشرية       

  :هي

  .لى تقرير من املصلحة املتعاقدةجيب أن يتخذ مقرر التجاوز بناءا ع- 1

  .جيب أن يكون مقرر التجاوز معّلال وفق الشروط اليت سبق أن ذكرناها-2

).                    رئيس الس الشعيب البلدي ،الوايل ،الوزير(جيب أن يصدر مقرر التجاوز من طرف السلطة املختصة-3
  

  

  

  
  

كما ترسل نسخة   ،ب إعالم السلطات املذكورة يف املادتني مبقرر التجاوز و إرسال نسخ منه إليهمجي-4

              .1منه إىل اللجنة الوطنية للصفقات و جلنة الصفقات املعنية و جملس احملاسبة
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ع باملقارنة مع الرقابة .ضح لنا أمهية الرقابة اخلارجية على عملية الصو من خالل ما سبق تت      

  الداخلية و رقابة الوصاية، فكيف متارس هذه الرقابة؟، و ماهي اهليئات املكلفة ا؟
                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
1- BOULIFA Brahim, op.cit., p.123. 

  

                                                             

     هيئات الرقابة الخارجية  : المطلب الثاني



 قـات العموميةالفصل الثاني                                                                               كيفية الرقـابة على عملية إبرام الصف

 - 110 -

ع، و هذا ما .ع تقوم ا هيئات متخصصة متثل يف جلان الص.إن عملية الرقابة اخلارجية للص      

متارس الرقابة اخلارجية هيئات رقابة حتد :(بقوهلا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  117تأّكده املادة 

، و بصفة عامة فإن هذه اللجان تعمل على تقدمي  املساعدة للمصلحة )تشكيلتها و اختصاصاا أدناه 

ع و إمتام ترتيباا، كما تقدم رأيا حول كل طعن يقدمه متعهد حيتج على .املتعاقدة يف جمال حتضري الص

  .ة يف إطار إبرام الصفقةاختيار املصلحة املتعاقد

  

غري أن هذه اللجان ختتلف من واحدة ألخرى، و هذا من حيث اال املفسوح هلا للرقابة فيه، و       

أيضا من حيث اإلختصاصات املمنوحة هلا ألداء عملها، وعموما مبكن تقسيم هذه اللجان من حيث 

ضوعة لذى املصاحل املتعاقدة ، و هو ما ع املو .أمهيتها إىل قسمني، يتضّمن القسم األول جلان الص

حتدث لذى كل مصلحة متعاقدة، :( بقوهلا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  144نّصت عليه املادة 

ع يف حدود مستويات اإلختصاص احملددة يف املادتني .جلنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للص

 126ع وفقا ملا نّصت عليه املادة .جنة الوطنية للص، أما القسم الثاين فيتضّمن الل.)أدناه  130و121

  .من املرسوم الرئاسي السابق الذكر

  

و على هذا األساس سنقّسم هذا املوضوع إىل قسمني، حيث نتطرق يف القسم األول إىل تشكيل       

نة ع املوضوعة لذى املصلحة املتعاقدة، على أن نتعرض يف الشطر الثاين للج.و اختصاصات جلان الص

  .ع.الوطنية لص
                                                  

  لجان الصفقات العمومية: الفرع األول

ع لذى املصاحل املتعاقدة، لكل واحدة منها .اجلزائري جلان إدارية ملراقبة الص علقد وضع املشر       

ية للصفقات يف كون أن هذه تشكيلة معينة و اختصاص حمدد، وختتلف هذه اللجان عن اللجنة الوطن

املتعاقدة أو  األخرية خمتصة يف مراقبة مجيع الصفقات ذات األمهية الوطنية الكربى أيا كانت املصلحة

الوزارة اليت أبرمت الصفقة، و هذا على خالف جلان الصفقات املوضوعة لذى املصلحة املتعاقدة اليت 

  .ع.ص.جيب أال خترج عن اال املرسوم هلا يف قا
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و تتمثل هذه اللجان على حسب درجتها يف اللجنة الوزارية و اللجنة الوالئية و اللجنة البلدية  و       

ع، وللتعّرف عليها أكثر سنتعرض لكل واحدة منها على حدا، و هذا على الشكل .اللجنة البلدية للص

  :اآليت 

  

  :اللجنة الوزارية للصفقات-أوال

  .كيفية عملها–اختصاصاا –تشكيلتها :خالل النقاط الثالثة التالية  سنتطرق هلذه اللجنة من      

  :تشكيلتها-أ

على أن اللجنة الوزارية للصفقات تتكون  مما  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  119تنص املادة       

  .الوزير املعين أو ممثله رئيسا -:  يلي

  .ممثل عن املصلحة املتعاقدة-

 .لف بالتجارةممثل عن الوزير املك-

 .ممثلني خمتصني للوزير املكلف باملالية معينان من بني موظفي مصاحل امليزانية و اخلزينة-
                                                                             

ا منوطة بلجنة أو غري أنه فيما خيص الرقابة اخلارجية للصفقات اليت تربمها وزارة الدفاع الوطين فإ      

  .1جلان موضوعة لذى هذه الوزارة، و يتم حتديد تشكيلتها و صالحيتها من طرف هذه األخرية

  

  أما فيما يتعلق باهليئة الوطنية املستقلة املنصوص عليها يف املادة الثانية من املرسوم الرئاسي السابق       

ختص بتحديد تشكيلة جلنة الصفقات املكلفة الذكر، و اليت سبق التفصيل فيها، فإن مسئوهلا هو امل

  .2مبراقبة صفقاا، و تبقى اختصاصاا و قواعد عملها هي نفسها اليت حتكم اللجنة الوزارية للصفقات

                                                           

  :ااختصاصا- ب

  :فاتر الشروط و الصفقات املربمة من طرفختتص اللجنة الوزارية للصفقات بدراسة مشاريع د      

  .اإلدارة املركزية -

  .املؤسسات العمومية اخلصوصية ذات الطابع اإلداري املوضوعة حتت وصاية الوزارة املعنية -

  .مراكز البحث و التنمية التابعة للوزارة املعنية -

  ـــــــــــــــــ
  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  115املادة -1

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  114لفقرة الثالثة من املادة ا-2
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  .املؤسسات العمومية اخلصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي التابعة للوزارة املعنية  -

املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف بإجناز استثمارات عمومية  -

  .، و اليت تكون تابعة للوزارة املعنية1دولةمبسامهة ائية مليزانية ال

  

  :طريقة عملها- ج

بادئ ذي بدئ يقوم رئيس هذه اللجنة بتنصيبها مبجرد تعيني أعضاءها وفقا للفقرة الثانية من املادة       

  من طرف  مو يتم تعيني هؤالء األعضاء و مستخلفوه, 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  114

  .2ذه الصفقة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ما عدا من عّني منهم حبكم وظيفتهإدارم و بأمسائهم 
                                                                         

و هذا , و ال تصح اجتماعات اللجنة الوزارية للصفقات إّال حبضور األغلبية املطلقة ألعضائها      

و يف حالة إذا ما مل يكتمل النصاب جتتمع اللجنة من جديد , ا الذي يقوم باستدعائهممببادرة من رئيسه

و حينها تصح مداولتها مهما يكن عدد األعضاء , يف غضون الثمانية أيام املوالية لإلجتماع األول

  .3احلاضرين

                                                  

عضاء اللجنة مبجموعة من القيود تتمثل أوال يف وجوب املشاركة شخصيا و يف هذا السياق يلتزم أ      

كما جيب على كل شخص شارك يف اجتماعات   ،4و ال ميكن أن ميثلهم إال مستخلفوهم, يف اجتماعاا

من املرسوم  140و يف مقابل هذه اإللتزامات نّصت املادة  ،5اللجنة بأية صفة كانت اإللتزام بالسّر املهين

  . على وجوب منح تعويضات مالية هلؤالء األعضاء 250-02ي رقم الرئاس

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .هذا الشرط رغم أنه منصوص عليه يف املادة الثانية من هذا املرسوم 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  119لقد أمهلت املادة -1

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  123الفقرة األوىل من املادة -2

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  138املادة -3

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  139املادة -4

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  142املادة  -5
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ميكن استدعاء  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  119و إضافة إىل األعضاء املذكورين يف املادة      

  .1أشخاص ميلكون خربة و كفاءة عاليتني يف جمال دراسة الصفقات

  

, لعها على امللفو لكي تؤّدي اللجنة مهّمتها على أكمل وجه جيب على املصلحة املتعاقدة أن تط      

و جيب إعداد هذه املذكرة طبقا  ،و ذلك بأن تعّد مذكرة حتليلية و تفصيلية عن كل صفقة قامت بإبرامها

لنموذج حيدده النظام الداخلي للجنة حبيث تتضّمن العناصر األساسية للصفقة و كل الظروف احمليطة 

  .2مثانية أيام من انعقاد اإلجتماع ء اللجنة قبلو بعد إعدادها تتوىل املصلحة املتعاقدة إرساهلا ألعضا ،ا
                                                            

  و من أجل حسن سري اإلجتماع و تسهيال ملهمة أعضاء اللجنة يقوم الرئيس بتعيني أحد هؤالء      

امللف كامال مثانية أيام قبل انعقاد و هلذا السبب يرسل إليه  ،األعضاء ليقدم تقريرا حتليليا عن امللف

  .3اإلجتماع املخصص لدراسة هذا امللف

  

و يف خالل اإلجتماع يقوم ممثل املصلحة املتعاقدة بتزويد اللجنة جبميع املعلومات الضرورية       

, فضهار  و عند اية اإلجتماع تقوم اللجنة باختاذ قرارها إّما مبنح التأشرية أو ،الستيعاب حمتوى الصفقة

 ،و يف حالة تعادل األصوات يرّجح صوت الرئيس ،و يتخذ هذا القرار دائما بأغلبية األعضاء احلاضرين

يوما من تاريخ إيداع  و جتدر اإلشارة هنا إىل أنه يشرتط أّال تتعّدى مدة اختاذ هذا القرار مهلة عشرين

  .امللف الكامل لذى كتابة اللجنة

  

ة الوزارية للصفقات لنضام داخلي تقوم بإعداده اللجنة الوطنية و على العموم ختضع اللجن      

و هذا النظام هو الذي حيدد كيفيات  ،250-02من املرسوم الرئاسي رقم  124للصفقات طبقا للمادة 

  .عمل اللجنة

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  137املادة  -1

  .250-02رقم  من املرسوم الرئاسي 146املادة  -2

  .250-02 من املرسوم الرئاسي رقم 141املادة  -3
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على إحداث كتابة دائمة للجنة موضوعة حتت  250-02من املرسوم الرئاسي  148كما تنص املادة        

السيما املهام  ،م اليت يقتضيها عمل اللجنةو هذا من أجل القيام مبجموعة من املها ،سلطة الرئيس

  :التالية

و حسب ما هو مبني يف النظام  ،التأكد من أن امللف املقدم كامل باإلستناد إىل أحكام هذا املرسوم-1

  .الداخلي

 و إعطاء إشعار بالتسليم مقابل ،تسجيل ملفات الصفقة و ملحقاا و كذلك أية وثيقة تكميلية-2

  .ذلك

  .األعمال إعداد جدول-3

  .و املستشارين احملتملني ,ستدعاء أعضاء اللجنة و ممثلي املصلحة املتعاقدةإ-4

  .إرسال امللفات إىل املقررين-5

  .إرسال املذكرة التحليلية للصفقة إىل أعضاء اللجنة-6

  .حترير التأشريات و املذاكرات و حماضر اجللسة-7

  .إعداد التقارير الفصلية عن نشاط اللجنة-8

  .كني أعضاء اللجنة من اإلطالع على املعلومات و الوثائق املوجودة لديهامت-9

  .من هذا املرسوم 144متابعة رفع التحفظات غري املوقفة املنصوص عليها يف املادة -10

  

  :اللجنة الوالئية للصفقات:ثانيا

 ريقة عملهاأما فيما خيص ط ،سنتعرض هلذه اجلنة من خالل التطرق لتشكيلتها و اختصاصاا      

  .فهي نفسها اليت تعّرضنا هلا عند دراستها للجنة الوزارية للصفقات

  :تشكيلتها-أ

على أن اللجنة الوالئية للصفقات تتكون  مما  250-02من املرسوم الرئاسي رقم  120تنص املادة       

  .الوايل أو ممثله رئيسا- :    يلي

  .ثالثة ممثلني للمجلس الشعيب الوالئي-

  .شغال العمومية للواليةمدير األ-

                .مدير الري للوالية-

  .مدير البناء و التعمري للوالية-
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  .مدير املصلحة التقنية املعنية للوالية باخلدمة الوالية-

  .مدير املنافسة و األسعار للوالية-

  .أمني اخلزانة الوالئية-

  .املراقب املايل-

                                                                          

 و إضافة إىل هؤالء األعضاء ميكن أن تستدعي اللجنة أشخاص ذوي خربة و كفاءة عملية      

للصفقات  و كغريهم من أعضاء اللجنة الوزارية ،ملساعدا يف الرقابة الفّعالة على الصفقات حمل الدراسة

  .زمون بنفس التزامام و يتمتعون بنفس حقوقهمفان أعضاء اللجنة الوالئية للصفقات يلت

  

  :اختصاصاا- ب

 مبوجب ما يتحدد إختصاص اللجنة الوالئية للصفقات مبمارسة رقابتها السابقة يف نطاق معني      

 121حيث يقوم هذا اإلختصاص طبقا للمادة , و هذا وفق إجراءات حمددة يصدر عنها من تأشريات،

  :1على معيارين 250-02من املرسوم الرئاسي رقم 

  :تنصّب رقابة هذه اللجنة على الصفقات التالية  :املعيار العضوي-      

-90الصفقات العمومية اليت تربمها الوالية يف إطار صالحياا و بناء على أحكام قانون الوالية رقم   -

  .منه و ما بعدها 113خاصة املادة  09

و اليت حتدثها هذه األخرية بناء على  ،ات العمومية التابعة للواليةالصفقات العمومية اليت تربمها املؤسس-

  .و اليت تبقى خاضعة هلا رغم متتعها بالشخصية القانونية 09-90من قانون الوالية رقم  126نص املادة 

الصفقات العمومية اليت تربمها املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة للوزارة و اليت هلا -

  .كاجلامعات و املستشفيات  ،اص حمليإختص

الصفقات العمومية اليت تربمها املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ذات اإلختصاص -

  .كاملؤسسة الوطنية للغاز و الكهرباء و ديوان الرتقية و التسيري العقاري  ،احمللي

ة املوضوعة حتت وصايتها و اليت يساوي الصفقات العمومية اليت تربمها البلدية و املؤسسات العمومي-

  :    مبلغها أو يزيد عن

  ـــــــــــــــــ 
  .56.حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص.د-1
  

  .فيما خيص صفقات إجناز األشغال و اقتناء اللوازم) ج.د50000000(مخسني مليون دينار جزائري -
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  .ص صفقات الدراسات و اخلدماتفيما خي) ج.د20000000(عشرين مليون دينار جزائري -
                                                               

فإن اللجنة الوالئية للصفقات ختتص مبراقبة الصفقات اليت  حسب هذا املعيار :املعيار املايل-      

يقل عن احلدود املعينة يف  تربمها الوالية أو املؤسسات العمومية السابقة الذكر، و اليت يساوي مبلغها أو

  :، و هذا على الشكل التايل250-02من املرسوم الرئاسي رقم  130املادة 

صفقات األشغال العمومية اليت يساوي مبلغها مائيت و مخسني مليون دينار جزائري أو يقل عنه،   و -

  .301-03من املرسوم الرئاسي رقم  11هذا وفقا للتعديل الذي جاء يف املادة 

   . قات الدراسات و اخلدمات اليت يساوي مبلغها مائة مليون دينار جزائري أو يقل عنهصف-

الصفقات العمومية اليت تربمها البلدية و املؤسسات العمومية املوضوعة حتت وصايتها و اليت يساوي -

  .مبلغها أو يزيد عن احلد الذي ذكرناه سابقا

                                                        

  :اللجنة البلدية للصفقات- ثالثا

اللجنة تشبه يف طريقة عملها نظريتيها السابقتني، و إمنا ختتلف عنهما من حيث  إن هذه      

اإلختصاصات املوكلة هلا، و أيضا من ناحية تشكيلتها، و هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل يف النقاط 

  :اآلتية

                                                                                             :تشكيلتها-أ

فان اللجنة البلدية للصفقات تتكون من عدة أطراف ميثلون جهات إدارية  122طبقا للمادة       

  :خمتلفة و اليت هلا عالقة مع الصفقات املربمة، حيث أا تتشكل من

  .ثلهرئيس الس الشعيب البلدي أو مم-

  .ممثل عن املصلحة املتعاقدة-

  .ممثلني عن الس الشعيب البلدي-

  .قابض الضرائب-

  .ممثل عن املصلحة التقنية املعنية باخلدمة-

يتم تعيني أعضاء هذه اللجنة و مستخلفيهم من طرف إدارم و بأمسائهم ملدة ثالث سنوات قابلة 

تع هؤالء األعضاء بنفس احلقوق املمنوحة ألعضاء للتجديد، ماعدا من عّني منهم حبكم وظيفته، و يتم

  .اللجنتني السابقتني كما يلتزمون بالتزامام
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البلدية للصفقات مبمارسة رقابتها على الصفقات مبعيارين  اللجنةإختصاص د يتحدّ   :ختصاصااإ- ب

  :مها

  :هذه اللجنة على صنفني من الصفقات رقابة تنصبّ   :ار املوضوعياملعي-      

من قانون  117الصفقات العمومية اليت تربمها البلدية يف إطار صالحياا و بناء على أحكام املادة -

  .البلدية و ما بعدها

من  136ملادة الصفقات العمومية اليت تربمها املؤسسات العمومية اليت حتدثها البلدية بناء على أحكام ا-

  .قانون البلدية، و اليت تبقى خاضعة لوصايتها رغم متتعها بالشخصية املعنوية

  

إن اللجنة البلدية للصفقات ختتص فقط مبراقبة الصفقات اليت تربمها البلدية           :املعيار املايل-      

  نة يف الفقرة الثانية من املادة و املؤسسات العمومية السابقة الذكر و اليت يقل مبلغها عن احلدود املعي

  :، و هذا على النحو التايل250-02من املرسوم الرئاسي رقم  121

  .صفقات إجناز األشغال العمومية و اقتناء اللوازم اليت يقل مبلغها عن مخسني مليون دينار جزائري-

  .صفقات الدراسات و اخلدمات اليت يقل مبلغها عن عشرين مليون دينار جزائري-
                                                               

ع .ع املوضوعة لذى املصاحل املتعاقدة إّال أنه تبقى اللجنة الوطنية للص.و رغم أمهية جلان الص      

ع، فما هي تشكيلتها و طريقة عملها   و .هي أهم جلنة يف إطار الرقابة اإلدارية على عملية إبرام الص

                                                                   ا؟                     اختصاصا

                                                               

  اللجنة الوطنية للصفقات العمومية   : الفرع الثاني

الصفقات املوضوعة لذى املصاحل املتعاقدة إن اللجنة الوطنية للصفقات تشبه إىل حد كبري جلان       

ع، و كذا من حيث مداوالا و كيفية .يف طريقة تأدية عملها و كيفية اجتماعها و دراستها للص

و          التصويت فيها، إالّ أن اإلختالف يظهر بينهما يف تشكيلة كال من اللجان و اختصاصاما، 

وال لتشكيلة اللجنة الوطنية للصفقات مث نتعرض فيما لتوضيح هذا اإلختالف بشكل دقيق سنتطرق أ

  .بعد الختصاصاا
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    :تشكيلة اللجنة الوطنية للصفقات-أوال

لوطنية للصفقات فان اللجنة ا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  131طبقا ملا نّصت عليه املادة       

تتكون من الوزير املكلف باملالية أو ممثله رئيسا، و من ممثل واحد لكل وزارة باستثناء الوزير املكلف 

                   .باملالية و وزير األشغال العمومية اللذان يعّني هلما ممثالن

  

الوزير املكلف باملالية و يتم تعيني أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات و مستخلفيهم بقرار من       

بأمسائهم بناءا على اقرتاح الوزير أو السلطة اليت ينتمون إليها، و خيتارون هؤالء األعضاء نظرا لكفاءم 

على وجوب حضور  250 - 02من املرسوم الرئاسي رقم  133، كما نصت املادة  1و خربم يف امليدان

ة للصفقات، و لكن حضوره هذا يكون بصوت ممثل املصلحة املتعاقدة يف اجتماع اللجنة الوطني

  .إستشاري و يكّلف بتقدمي مجيع املعلومات الضرورية اليت تساعد على استيعاب حمتوى الصفقة

                                                  

فس و يتم جتديد اللجنة الوطنية للصفقات كل ثالث سنوات بنسبة الثلث، و يتمتع أعضائها بن      

ع املوضوعة لذى املصاحل املتعاقدة، كما يلتزمون بنفس .احلقوق اليت يتمتع ا زمالئهم يف جلان الص

التزامام، وإضافة إىل هؤالء األعضاء ميكن للجنة إستدعاء خرباء و خمتصني يف امليدان الستشارم 

  .ع املزمع دراستها.حول الص

  

ة دائمة حتت تصرفها تتوىل جمموعة املهام املادية اليت ولتسهيل عمل هذه اللجنة مت وضع كتاب      

  .يقتضيها عملها
  

  :اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات - ثانيا

يقوم اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات يف جمال الرقابة على معيار وحيد يتمثل يف املعيار املايل،      

املرسوم  من 130إلختصاص طبقا لنص املادة وهذا مهما كانت اجلهة اليت أبرمت الصفقة، و حيدد هذا ا

  : 2تبعا لنوع الصفقة و مبلغها، و هذا على الشكل اآليت 250-02الرئاسي 

  

  ـــــــــــــــــ

  .250-02من املرسوم الرئاسي رقم  132املادة -1

  .61.صحممد الصغري بعلي، املرجع السابق، . د-2
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صفقات األشغال العمومية اليت يفوق مبلغها مائيت و مخسني مليون دينار باإلضافة إىل كل ملحق -1

  .ا

  . ا مائة مليون دينار باإلضافة إىل كل ملحق ا صفقات اللوازم والتوريدات اليت يفوق مبلغه- 2

  .صفقات الدراسات و اخلدمات اليت يفوق مبلغها ستني مليون دينار وكل ملحق ا  - 3

من املرسوم الرئاسي السابق الذكر اليت ميكن أن يرفع  93أية صفقة حتتوي على البند الوارد يف املادة  - 4

  .بالغ احملددة سابقا أو أكثر من ذلك تطبيقها املبلغ األصلي إىل مقدار امل

ال خيضع امللحق ،مبفهوم :( على مايلي 250-02من املرسوم الرئاسي  93ويف هذا الصدد تنص املادة 

أعاله ، إىل فحص هيئات الرقابة اخلارجية القبلية، إذا كان موضوعه ال يعّدل تسمية األطراف  90املادة 

الية و أجل التعاقد و كان مبلغه أو املبلغ اإلمجايل ملختلف املالحق ال املتعاقدة أو الضمانات التقنية و امل

  : يتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب اآلتية 

من الصفقة األصلية، بالنسبة إىل الصفقات اليت هي من اختصاص جلنة الصفقات التابعة  % 20-

  .للمصلحة املتعاقدة

ت اليت هي من اختصاص اللجنة الوطنية من الصفقة األصلية، بالنسبة إىل الصفقا 10% -

، و مبفهوم املخالفة فإن امللحق الذي يغّري يف تسمية األطراف املتعاقدة أو الضمانات التقنية .)للصفقات

من الصفقة   % 10  أو املالية أو أجل التعاقد أو كان مبلغه أو املبلغ اإلمجايل ملختلف املالحق يتجاوز

                                              .قابة اخلارجية من طرف اللجنة الوطنية للصفقاتاألصلية فإنه يصبح خيضع للر 

  .أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة األساسية إىل املستويات احملددة سابقا أو أكثر من ذلك - 5

                                                                          

  و إضافة إىل هذه اإلختصاصات اليت متلكها اللجنة الوطنية للصفقات يف جمال دراسة الصفقات،      

 ،250-02من املرسوم الرئاسي رقم  129إىل  127فإن هلا إختصاصات أخرى نصت عليها املواد من 

  :يليتتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات فيما ( : على مايلي 127حيث تنص املادة  

  .تساهم يف برجمة الطلبات العمومية و توجيهها طبقا للسياسة اليت حتددها احلكومة - 

 .ع.الص تنظيم  تساهم يف إعداد -

أيضا على  128، كما تنص املادة )تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات األمهية الوطنية  -

  إصدار أية  بات العمومية و توجيهها،تتوىل اللجنة الوطنية للصفقات، يف جمال برجمة الطل( :مايلي
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توصية تسمح  باستعمال أحسن للطاقات الوطنية يف اإلنتاج و اخلدمات، مستهدفة بذلك، على 

 :(مايلي تنص على  129، و أخريا فإن املادة  . )اخلصوص، ترشيد الطلبات العمومية و توحيد أمناطها

  :يم ما يأيت تتوىل اللجنة الوطنية للصفقات ، يف جمال التنظ

تقرتح أي إجراء من شأنه أن حيّسن ظروف إبرام الصفقات، و تشارك زيادة على ذلك يف تطبيق أي  -

  .إجراء ضروري لتحسني ظروف إبرام الصفقات و تنفيذها

تفحص دفاتر األعباء العامة و دفاتر األحكام املشرتكة و مناذج الصفقات النموذجية اخلاصة  -

 . الدراسات و اخلدمات، قبل املصادقة عليها باألشغال و اللوازم و 

تدرس كل الطعون اليت يرفعها املتعامل املتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات املنجرة عن تنفيذ 

  .الصفقة

تقدم كل رأي يف مشاريع اعتماد األرقام اإلستداللية اخلاصة باألجور و املواد املستعملة يف صيغ  -

  .مراجعة األسعار

لع على الصعوبات الناجتة عن تطبيق هذه األحكام املتعلقة بالرقابة اخلارجية، و تسهر على تطبيق تطّ  -

 .القواعد اليت ينص عليها هذا املرسوم تطبيقا موحدا

و هلذا الغرض ميكن أن تستشريها هيئة الرقابة أو املصلحة املتعاقدة، كما أا تعّد و تقرتح نظاما داخليا 

، كما تتوىل اللجنة .)من هذا املرسوم 124جلان الصفقات املنصوص عليه يف املادة  منوذجيا حيكم عمل

  .الوطنية للصفقات املصادقة على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه وزير املالية بقرار
  

أن  ع إالّ .و لكن بالرغم من الصرامة اليت رأيناها أثناء التطرق للرقابة اإلدارية على عملية إبرام الص      

املتعهدون يفّضلون دائما اللجوء إىل القضاء اإلداري، فما هي اآلليات اليت يتبعها هذا األخري يف مراقبته 

  ع؟.لعملية إبرام الص
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  إبرام الصفقات العمومية عملية الرقابة القضائية على: المبحث الثاني
ع متر مبجموعة من اإلجراءات و املراحل، كما جيب على .لقد رأينا فيما سبق أن عملية إبرام الص      

يف حالة خمالفة اإلدارة املتعاقدة هلذه  ع ، و لكن.ص.املصلحة املتعاقدة أن حترتم اإللتزامات اليت قررها قا

  ؟  القواعد ما هو اجلزاء املرتتب عن ذلك و كيف السبيل إىل املطالبة به

  

الذي يزعم بأن املصلحة املتعاقدة قد قامت مبخالفات قانونية أّدت  -ففي حالة عدم رضا املتعهد       

ع املختصة ميكنه اللجوء إىل .يها جلان الصعن القرارات اليت توّصلت إل -إىل حرمانه من التعاقد معها

القضاء اإلداري الذي يقع عليه عبء الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، و من هنا يتدخل القضاء 

ع .اإلداري ليفحص مدى احرتام املصلحة املتعاقدة ملبدأ املشروعية، مبعىن مدى التزامها عند إبرام الص

  .بها القانون يف هذه اخلصوصباإلجراءات و األشكال اليت يتطل

  

ع و قد تكون الحقة على .و الرقابة القضائية باملعىن السابق قد تكون سابقة على إبرام الص      

إبرامها، ففي احلالة األوىل يتدخل القضاء اإلداري ملراقبة القرارات و اإلجراءات اإلدارية اليت قامت ا 

ائية، أما يف احلالة الثانية فرياقب القضاء اإلداري مدى  ع بصفة.املصلحة املتعاقدة قبل إبرام الص

  .ع من العيوب، و هذا بعد إبرامها بصفة ائية.سالمة الص

  

و للتطرق هلذا املوضوع بشكل أدق نقسمه إىل قسمني، نتعرض يف األول إىل الرقابة القضائية       

  .ع.ائية الالحقة على إبرام الصع ، و يف الثاين إىل الرقابة القض.السابقة على إبرام الص
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  الرقابة القضائية السابقة على إبرام الصفقات العمومية: المطلب األول

ة من القرارات اإلدارية الصادرة من طرف املصلحة املتعاقدة، ع تتم مبجموع.إن عملية إبرام الص      

إّال أن البعض منها و لعّله احلاسم يف  ،هذه القرارات قد تكون مشروعة و سليمة من الناحية القانونية

و  ،تقرير مصري الصفقة إىل من تؤول قد يكون غري مشروع و يشوبه أحد عيوب القرار اإلداري املعروفة

ف نظرية القرارات اإلدارية .د.ع من العيوب إبتكر م.ظ على سالمة و صحة الصمن أجل احلفا

املنفصلة عن العقد اإلداري و اليت تسمح للمتضرر من القرار اإلداري بالطعن ضده بصفة مستقلة عن 

  .ع أمام جهات القضاء اإلداري.الص

  

سنتطرق ملفهومها و تطورها        و  ،و نظرا ألمهية القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد اإلداري      

  .اإلدارية السابقة على إبرام الصفقة تشروط تطبيقها، و بعد ذلك نتعرض آلثار بطالن القرارا

  

  إلغاء القرارات اإلدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية: الفرع األول

تتطلب منا أوال التطرق ملفهوم  ع.إن إلغاء القرارات اإلدارية اليت تدخل يف إطار عملية إبرام الص      

مث بعد ذلك نتعرض لشروط قبول دعوى إلغاء هذه  ،ع.نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة عن الص

  .القرارات

  

:مفهوم نظرية القرارات اإلدارية المنفصلة عن العقد اإلداري-أوال
1  

ة الكاملة على ما يرتبط السلط) القضاء الكامل(لقد كان اهلدف من وراء إعطاء قاضي العقد       

غري أن وجود أشخاص  ،بالعقد من إجراءات و قرارات أن خيتفي دور قاضي اإللغاء يف العملية العقدية

 يارإلدين و كذلك حماولة القضاء احلفاظ على عملية التعاقد من ان أطراف العقد كاملتعهّ م او ال يعدّ 

بالقضاء اإلداري إىل حماولة حتصني القرارات اإلدارية  ىأدّ  جراءات التعاقدإجراء من إ أياء إلغاء رّ ج من

هذه اآلجال إذا ف ،املرتبطة بعملية التعاقد على حنو جيعل هناك مددا قصرية تتمثل يف آجال الطعن

العقد اإلداري  ن بذلكعت و حتصّ طعن قضائي ضد هذه القرارات اإلدارية متنّ  أيتوجيه  دون مضت

  .2البطالنبمن إصابته 

  ـــــــــــــــــ
1- Laurent RICHER, o.p cit., p.159. 

  .120.ص املرجع السابق، ،حممد ماهر أبو العينني.د-2
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يتمتع ا األفراد يف إبرام عقودهم كوا تلتزم بإتباع طريق  فاإلدارة ال تتمتع بنفس احلرية اليت      

تصدر قرارات إدارية تستهدف التمهيد  ذلكو يف سبيل  ،مرسوم لكي تصل إىل انتقاء املتعاقد معه

ن هذه القرارات ليست مستقلة إو بطبيعة احلال ف ،إلبرام العقد أو السماح بإبرامه أو حتول دون إبرامه

 أيو قد تتعرض هذه السلسلة يف , ي مندجمة يف سلسلة من حلقات تنتهي بإبرام العقدبذاا و إمنا ه

فهل تعترب جزءا من عملية التعاقد و تندرج بالتايل يف قضاء , من حلقاا إلمكان الطعن فيها بالبطالن

عن  ّلةمستقكياا الذايت و من مت جيوز الطعن فيها   أساسأم تعامل على  ،القضاء الكامل أيالعقود 

  .      1عملية التعاقد

  

و هذا  ،نه عدل عنه ليأخذ باملسلك الثاينأغري  يف بادئ األمر باملسلك األول، ف.د.لقد أخذ م      

داخل ) القرارات اإلدارية(حىت يستطيع بسط رقابته على بعض التصرفات القانونية اليت جتريها اإلدارة 

نظرا ألن مثل هذا  ،فيها كلهاأو انتهاء هذه العملية و الطعن عملية قانونية مركبة دون انتظار الكتمال 

 من مت ضياع يف بعض القرارات و نتظار كان يرتتب عليه بعض اآلثار القانونية السلبية كتأخر الفصلإلا

يبتكر نظرية  ف.د.ماألخرى اليت جعلت  الدوافع و ،قانوين أو منطقي و البعض دون مربر حقوق

على قرارات إدارية تتخذ داخل عملية مركبة  تهيف بسط رقابهي رغبته  نفصالإلقابلة لال اإلداريةالقرارات 

قد يكون الطعن فيها من اختصاص جهة قضائية أخرى أو ال ميكن الطعن فيها على اإلطالق إذا كانت 

  .2من أعمال السيادة
  

ءا من بنيان عملية قانونية قرارات إدارية تكون جز  أاعلى نفصال إلف القرارات القابلة لو تعرّ       

يقوم بفصل  القضاءإّال أن  تدخل يف اختصاص القضاء العادي أو اإلداري بناءا على واليته الكاملة

 القرارات القابلة تعتربكما   ،على انفراد هذه القرارات عن تلك العملية و يقبل الطعن عليها باإللغاء

على أساس  بة مع إمكانية إلغائهايف إطار عملية مركّ نفصال تصرفات قانونية صادرة من طرف اإلدارة إلل

دون ترتيب اآلثار  كيان العملية ذاا أو حيول  على ذلك ثرأن يأأن  دونا قرارات قائمة بذاا ّ أ

                                                                         .3القانونية املرجوة من ورائها

  ـــــــــــــــــ

  .208.ص ،املرجع السابق ،حممد ماهر أبو العينني.د-1

  .121.ص ،املرجع السابق ،حممد ماهر أبو العينني.د-2

  .120.ص ،املرجع السابق ،حممد ماهر أبو عينني.د-3
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ألنه  ،نفصال هو الطرف الغري املتعاقد معهإلات اإلدارية القابلة لإن املستفيد األول من نظرية القرار       

للجوء إىل  أما املتعاقد معه فيمكنهفتح له جمال قضاء اإللغاء،  متّ ال ميكنه اللجوء إىل قاضي العقد ومن 

  .1 قاضي العقد
  

 أن إالّ  ،عقد اإلدارينا يقتصر يف هذا اال على فكرة القرار اإلداري املنفصل عن الو إذا كان حبث      

كل ب تعلقألا ليست حمصورة فقط على العملية التعاقدية وإمنا ت ،هذه الفكرة أوسع من هذا املدى

العامة عن   يف الوظائفنيالتعي أو كإجراءات نزع امللكية ،بالتعاقد أو بغريه عملية مركبة سواء انتهت

نفصل عن طريق دعوى اإللغاء يف حالة العقود غري أن الطعن يف القرار اإلداري امل ،طريق املسابقات

  .2يف أثر اإللغاء على العقد اإلداري تمثلاإلدارية يتميز بنتيجة بالغة اخلطورة ت
  

ألن ما  ،يرتتب عنها من نتائج ت اإلدارية املنفصلة يؤدي إىل بطالن ماان إلغاء القرار أم به املسلّ و       

يقضى باستمرار بأن إلغاء القرارات املنفصلة يف حالة العقود  ف.د.أن م إالّ  ،يبىن على باطل فهو باطل

يتمسك أحد  و نافذا حىتبل يبقى سليما  ،يؤدي بذاته إىل إلغاء العقد اإلدارية وحدها ال ميكن أن

و عندها فقط  ،املطلق حلكم اإللغاءاألثر باإللغاء أمام قاضي العقد بناءا على أطرافه باحلكم الصادر 

حكمه الصادر هو  يف هذا الصدد ف.د.و احلكم الرئيسي مل ،لعقد أن حيكم بإلغائهجيوز لقاضي ا

هذه احلالة يف مذكرته ذا " رومري"ل املفوض و قد حلّ  ،"martin"يف قضية  1905أكتوبر  04 بتاريخ

فاإلدارة تستطيع أن تصحح  نظرية، قيمة اإللغاء يف هذه احلالة أنّ  ننكرإننا ال :(اخلصوص حيث يقول

 املوضوع حد املتعاقدين إىل قاضيأو قد يبقى العقد برغم اإللغاء إذا مل يتقدم  ،الوضع بإجراء الحق

نتم تعلمون أف ،يف أنفسكم  دأو تبعث الرتدّ  و لكن هذه النتيجة جيب أال تدهشكم ،بطلب فسخ العقد

أن  قاضي اإللغاء إالّ  يس على، إىل نتائج نظرية متاما أن دعوى اإللغاء يف بعض احلاالت ال تؤدي إالّ 

يبحث فيما إذا كان القرار املطعون فيه جيب أو ال جيب أن يلغى دون أن يهتم مبا يرتتب على هذا 

   حت اإلدارة الوضع القانوينإذا صحّ ف ،اإللغاء من نتائج سلبية أو اجيابية

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .209.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-1

  .122.ص ،املرجع السابق ،ماهر أبو عينني حممد.د-2
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م الطرفان على ا إذا صمّ أمّ  ،حرتام حلكمكمإلاته أمسى آيات ان هذا حيمل يف طيّ إبإجراء الحق ف

نه أعلن حكم أثر هام يرتكز يف أحتفاظ بالعقد رغم حكم اإللغاء فسيكون هلذا احلكم دائما إلا

                 . 1)....القانون
                                                                    

ألنه إذا حصل الغري  ،غري أن هذه النتيجة املتوصل إليها تشبه إىل حد كبري جرمية إنكار العدالة      

جل أألنه من  ،ثرأن يبقى بال ألاإللغاء معرض  قد فإن هذاعلى إلغاء تصرف قانوين منفصل عن الع

غري أن هذا األخري , لتجاء إىل قاضي العقدإللغاء على الوجود القانوين للعقد البد من اترتيب نتائج اإل

عن العقد  اخلارج غريالن أمما يعين , ال يقبل الدعوى إال من املتعاقدين عمال بقاعدة نسبية آثار العقود

, ادة أطراف العقدذوي املصلحة يف إلغاء القرار املنفصل و من مت إبطال العقد سيتوقف مصريهم على إر 

ن مشروعيته أل ،فإذا امتنع املتعاقدين عن إثارة دعوى البطالن أمام قاضي العقد بقي هذا األخري مستمرا

خاصة إذا علمنا أن إرادة املتعاقدين حمكومة  و هذا ،مل تطرح على القاضي املختص لتقرير مصريه

  .2لناجتة عن العقد املهددمبصلحتهم اليت قد تقتضي احملافظة على املراكز القانونية ا
                                                                                 

و  ،و هذه النتيجة املتناقضة ليست إال انعكاسا للفلسفة اليت قامت عليها نظرية القرارات املنفصلة      

 عقد و حق الغري يف التقاضي و جتسيد مبدأاملتمثلة يف التوفيق بني احلقوق املكتسبة النامجة عن ال

ا مجل منع التداخل بني وظائفهأو التنسيق بني قاضي اإللغاء و قاضي العقد من  املشروعية من جهة،

  .3من جهة اخرى

  

  جتهد الفقه يف البحث عن حلول تعطي إنتقادات املوجهة للنتيجة اليت ذكرناها سالفا إلو أمام ا      

 قرتح البعضإحيث  ،إللغاء ضد القرار املنفصل فيما لو وجهت من جانب الغريأثرا عمليا لدعوى ا

ن هذا أل ،غيار املعنيني بالقرار املنفصلألالسماح بتوجيه دعوى جتاوز السلطة ضد العقد ذاته من طرف ا

 و مما يدعم هذا الرأي أن حكمني قد ،العقد اإلداري أصبح يعنيهم باعتبار املصلحة املرتتبة عنه هلم

  "société l’énergie industriel"فاألول هو حكم  ،يف هذا اخلصوص ف.د.صدرا من طرف م

  

  ـــــــــــــــــ
  .211.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-1

  .126.ص ،املرجع السابق ،حممد ماهر أبو عينني.د-2
  .127.ص ،املرجع السابق ،حممد ماهر أبو عينني.د-3
  



 قـات العموميةالفصل الثاني                                                                               كيفية الرقـابة على عملية إبرام الصف

 - 126 -

لس الدولة أن إلغاء قرار اإلعتماد الصادر عن سلطة الوصاية من شأنه أن حيّطم و الذي قرر فيه جم

و من جهة أخرى فإنه  ،مما جيعل الطلب الالحق بتفسري العقد دون موضوع من جهة ،الرابطة التعاقدية

ا أم ،و هذا على الرغم من أن أطراف العقد مل يطلبوا من قاضي العقد إثبات بطالنه ،حيول دون تنفيذه

إن :(...ف.د.م قرر فيهذي ال" commune de guid w/c/Mme courtet"احلكم الثاين فهو حكم 

اإلدارية مل ختطئ حني قررت أن العقد املربم إستنادا إىل القرار امللغى يعترب ذا آثار "  Rennes" حمكمة

  .1...)باطلة

  

أّما يف  ،ع ائيا.بعد إبرام الصهذا فيما خيص حالة صدور حكم إلغاء القرار اإلداري املنفصل       

ع بصفة ائية ميكن ترتيب آثار حكم .حالة صدور حكم إلغاء القرار اإلداري املنفصل قبل إبرام الض

و بالتايل إجبار اإلدارة على عدم إبرام هذه الصفقة و إّال التزمت بالتعويض فضال عن  ا،اإللغاء هذ

2الاملسؤولية التأديبية و اجلنائية يف هذا ا.  
                                                                                   

و يف حالة ما إذا قرر قاضي العقد إبطاله بسبب إلغاء القرار اإلداري املنفصل فإنه يتوّجب عليه       

ارات اإلدارية املنفصلة فال يرتب بطالن العقد بشكل آيل ألن إلغاء القر  ،أن يشمل العقد بنظرة دقيقة

مبعىن أن ترتيب البطالن يكون حسب السبب  ،عن العقد ال تؤدي إىل بطالن العقد بنفس الدرجة

فإذا كان سبب اإللغاء يتمثل يف خمالفة الشروط التعاقدية للقانون فإنه حيّتم إبطال  ،الذي برر اإللغاء

غري أن   ،شروعية القرار اإلداري املنفصلالعقد ألن عدم مشروعية العقد ذاته هي اليت سّببت عدم م

فإذا كانت هذه الشروط قابلة للتجزئة فإن  ،هذا احلل خيتلف حسب طبيعة الشروط الغري املشروعة

أي أنه جيب أن يكون هناك  ،بطالن العقد يكون جزئيا، فال يبطل العقد إال مبقدار ما ألغي من القرار

 اليت أّدت إىل اإللغاء اري املنفصل و الشروط الغري املشروعةتناسب بني اجلزء امللغى من القرار اإلد

   .     3اجلزئي هلذا القرار، أما إذا كانت هذه الشروط غري قابلة للتجزئة فإنه جيب إبطال  العقد برّمته

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .129.ص ،املرجع السابق ،حممد ماهر أبو عينني.د -1

  .123.ص ،ع السابقاملرج ،حممد ماهر أبو عينني.د -2

  .124.حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.د-3
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فإن بطالن العقد يتوقف هنا  ،أّما يف حالة ما ألغي القرار اإلداري املنفصل بسبب عيب خاص به      

ن فإذا كان القرار امللغى هو قرار توقيع العقد فال مناص من بطال ،على مدى العالقة بني العقد و القرار

أّما إذا كان القرار امللغى غري قرار التوقيع فإن األمر  ،ألن هذا القرار مرتبط بشكل وثيق بالعقد ،العقد

كاحلاالت اليت ميكن فيها تغطية العيب   ،هنا يتوقف على ظروف قد تؤدي بدورها إىل حتاشي البطالن

لعيوب اإلجرائية املقرتفة ف تصحيح ا.د.حيث أجاز م ،الذي أدى اىل إلغاء القرار اإلداري املنفصل

  .1شريطة أال تكون هذه العيوب جوهرية

  

كوا تسمح لغري   دارية املنفصلة عن العقد اإلداري،و مما سبق تتضح لنا أمهية نظرية القرارات اإل      

نا غري أن املشكل ه ،املتعاقدين يف الطعن يف القرارات اإلدارية املعيبة و اليت أّدت إىل إبرام هذا العقد

و اليت تعترب نوعا ما طويلة مقارنة  إللغاء يف النظر يف هذه القرارات،يتعلق باملدة اليت يستغرقها قاضي ا

  تنفيذ القرار اإلداري حمل الطعن بصفة مستعجلة؟ فهل جيوز هنا وقف ،بسرعة العملية التعاقدية
                                                                

إذ أنه يطّبق نفس قواعد و إجراءات  ،إن القضاء اإلداري قد رّد باإلجياب على هذه اإلشكالية      

يتوافر  لكن بشرط أن ،وقف تنفيذ القرارات اإلدارية على القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد اإلداري

امليعاد الزمين احملدد  و أن تتم إجراءات الطعن عليه يف ،لذلك القرار عناصر القرار اإلداري من جهة

و  ،فإذا مل يتوفر هذين الشرطني حكم القاضي بعدم قبول طلب وقف التنفيذ ،قانونا من جهة أخرى

إضافة إىل هذين الشرطني جيب أن يتوفر يف طلب وقف التنفيذ ركنني مهمني أال و مها ركن اإلستعجال 

ضع حل مؤقت لنزاع خيشى على احلق فيه و يعّرف اإلستعجال على أنه ضرورة ملّحة لو  ،2و ركن اجلدية

فظواهر اإلستعجال متعددة و خمتلفة من , و هو حالة مرنة غري حمددة مبعيار موحد, من مضي الوقت

 أما ركن اجلدية ،فأينما ملس القاضي اإلداري هذه الضرورة كان تصّديه للطلب جائزا ،حالة ألخرى

فقط ليتأّكد من أن القرار املطلوب وقف  ق الدعوىأورا فيعين أن يبحث القاضي يف املوضوع من ظاهر

تنفيذه مرّجح لإللغاء، و هو ما يتناىف مع طبيعة النزاع املستعجل يف نطاق العقود اإلدارية، و إضافة إىل 

  ـــــــــــــــــ هذه الشروط جيب أال ميّس القاضي اإلداري عند
  .125.ص ،املرجع السابق ،حممد ماهر أبو العينني.د -1

  .لإلستشارة فقط فإن ركن اجلدية ال يشرتط يف قضايا اإلستعجال املنظورة أمام القضاء العادي-2
  

  

فهو مكلف هنا فقط بوضع حّل مؤقت يسمح بتحّمل املواعيد  ،نظره لطلب وقف التنفيذ بأصل احلق

  .1و اإلجراءات اليت يقتضيها الفصل يف املوضوع
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 : شروط قبول دعوى اإللغاء- ثانيا

ع البد أن تتوافر يف دعوى اإللغاء شروط .من أجل قبول إلغاء قرار إداري منفصل عن الص      

  .تتمثل هذه الشروط يف الشروط املوضوعية و الشروط الشكلية ،معينة
                                                           

 :الشروط الشكلية-أ

و شرط التظلم  ،تنصب دعوى اإللغاء على قرار إداريو تتمثل هذه الشروط يف ضرورة أن       

و شرط توفر الصفة و املصلحة يف رافع  ،و شرط رفع دعوى اإللغاء يف امليعاد القانوين ،اإلداري السابق

  .شرط بنوع من التفصيل فيما يلي لشرح كل و سنتعرض ،و أخريا شرط انتفاء الدعوى املوازية ،الدعوى

  

   :لغاء على قرار إداريشرط أن تنصب دعوى اإل- 1

و  ،ع األصيلة و الوحيدة إللغاء القرارات اإلدارية الغري املشروعة.إن دعوى اإللغاء هي دعوى القا      

و يف هذا الصدد يعّرف القرار  ،من مت وجب أن تنصب هذه الدعوى على قرار إداري مبفهومه القانوين

دارية املختصة يف الدولة بإرادا املنفردة  و امللزمة اإلداري على أنه عمل قانوين صادر من السلطات اإل

  قانونية دف و هذا بقصد إحداث أثر قانوين عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز

و من خالل هذا التعريف تتضح لنا خصائص القرار اإلداري  و املتمثلة فيما  ،2حتقيق املصلحة العامة

 :3يلي

وين حيث أن كل التصرفات املادية لإلدارة ال تعترب قرارات إدارية و إمنا القرار اإلداري هو عمل قان-

ميكن يف هذه احلالة رفع تظلم إداري ضّدها و الذي يؤّدي إىل إنشاء قرار إداري سواء برّد اإلدارة عليه 

 .أو سكوا

  ـــــــــــــــــ
    . 166.ص ،املرجع السابق ،أبو العيننيحممد ماهر  .؛ د.213.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-1

، 2.، ط–نظرية الدعوى اإلدارية -عوابدى عمار، النظرية العامة املنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، اجلزء الثاين.د-2

  .357.، اجلزائر، ص2003ج، .م.د

 .57.ص ،2004ج، اجلزائر، .م.، دخلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلدارية.د-3

  

  

   .القرار إداري هو قرار إنفرادي ،أي يصدر بإرادة اإلدارة املنفردة على خالف العقد اإلداري-

وهذه هي النقطة األساسية املميزة للقرار اإلداري عن  ،القرار اإلداري هو عمل ميس مبركز قانوين-

رين فرعيني، يتمثل العنصر األول يف ضرورة أن يكون وتضم هذه امليزة عنص ،األعمال القانونية األخرى
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بينما يتمثل العنصر الثاين  يف  ،القرار اإلداري قابل للتنفيذ مباشرة دون اللجوء إىل القاضي اإلداري

حبيث أن ختّلف العنصر األخري يؤّدى إىل رفض الدعوى  ،مدى إحلاق األذى  باملعىن بالقرار اإلداري

  .لتقاضيبسب غياب املصلحة يف ا
                                                                   

ذالك  نوم ،وإضافة إىل هذا فإن هناك بعض األعمال اإلدارية اليت ليست هلا سبغة القرار اإلداري      

و  األعمال التحضريية اليت تسبق إصدار القرار اإلداري كاآلراء والرغبات و اإلقرتاحات         

للقرار اإلداري دف إىل تنفيذه،  ةكما يضاف إليها األعمال الالحق  ،1والتصرحيات بالنيةاإلستعالمات 

وكذا األعمال التهديدية  ،وكذا األعمال التنظيمية الداخلية لإلدارة واملتمثلة يف التعليمات واملنشورات

وإضافة إىل كل هذه  لعقود النموذجية،ية املتمثلة يف او كذا األعمال النموذج ،املتمثلة يف اإلنذارات

األعمال فإن هناك أعمال السيادة اليت تتضّمن مجيع عناصر القرار اإلداري لكنها خترج عن نطاق الرقابة 

 .  القضائية اإلدارية
                                                                     

  :شرط التظلم اإلداري السابق-2

عترب التظلم اإلداري وسيلة من وسائل حتريك عملية الرقابة اإلدارية الذاتية و وسيلة من وسائل ي      

 فقد يكون والئيا أمام نفس اجلهة اليت ،وللتظّلم اإلداري أربعة أنواع" حل املنازعات اإلدارية وّديا "

و قد يكون  ،قرار اإلداريوقد يكون رئاسيا أمام السلطة اليت ترأس من أصدر ال ،أصدرت القرار اإلداري

اإلداري، وأخريا  أمام السلطات املركزية الوصية املختّصة بالرقابة اإلدارية على السلطة اليت أصدرت القرار

، و النوع 2القضائي قد يكون التظلم اإلداري أمام جلنة إدارية و هو ما يعرف بالتظلم اإلداري الشبه

ع، فهذا التظلم يكون يف .ا يف جمال دراسة عملية إبرام الصاألخري من التظلم اإلداري هو الذي يعنين

ع، و لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هو هل أن .شكل شكوى أو طعن أمام جلان الص

  هذا التظلم اإلداري وجويب أم إختياري ؟ 

  ـــــــــــــــــ
 .65رشيد، املرجع السابق، ص خلويف.د -1

 .366.السابق، صعوابدي عمار، املرجع .د-2

  

  

ع املعدل و املتمم اليت تنص على ما .ص.املتضّمن قا 250-20من املرسوم  101من خالل املادة       

  : يلي
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ميكن للمتعهد الذي حيتج على  ،زيادة على حقوق الطعن املنصوص عليها يف التشريع املعمول به(

ملناقصة، أن يرفع طعنا أمام جلنة الصفقات يف إطار إعالن ا ،االختيار الذي قامت به املصلحة املتعاقدة

ع هو .يتبني لنا أن التظلم اإلداري يف جمال املنازعات اإلدارية املتعلقة بعملية إبرام الص...) املختصة

  ".ميكن"اختياري و ليس إلزامي بدليل كلمة 

  

  :شرط امليعاد يف دعوى اإللغاء- 3

وى اليت ترفع الدعلائي اجلزائري هو أربعة أشهر بالنسبة إن ميعاد رفع دعوى اإللغاء يف النظام القض      

و  07و هذا طبقا للمادتني  ،أمام الغرف اإلدارية باالس القضائية ضد القرارات اإلدارية الالمركزية

أما بالنسبة  ،و حتسب هذه املدة إبتداءا من تاريخ تبليغ القرار املطعون فيه ،م.إ.مكّرر من قا 169

املرفوعة أمام جملس الدولة ضد القرارات اإلدارية املركزية فميعاد رفعها شهرين إبتداءا من لدعوى اإللغاء 

أّما يف حالة سكوا عن هذا التظلم  ،ضد القرار املطعون فيه 1رّد اإلدارة على التظلم اإلداري اإللزامي

و هذا طبقا  ،املرفوعأشهر املخصصة لرد اإلدارة عن التظلم  03تاريخ انتهاء مدة  فتحسب إبتداءا من

  .2م.إ.من قا 280و  279للمادتني 

  

  3:شرط املصلحة يف دعوى اإللغاء- 4

من أجل  إن شرط املصلحة يف دعوى اإللغاء يّتسم بنوع من املرونة و اإلتساع تسهيال و تشجيعا      

دا و محاية ملصاحل تطبيقها من طرف األفراد، و هذا محاية لفكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و تأكي

و حقوق األفراد يف مواجهة القرارات اإلدارية، و يكون شرط املصلحة متوفرا يف دعوى اإللغاء إذا كانت 

املصلحة شخصية و مباشرة و قائمة و حاّلة وقت رفع هذه الدعوى، و تكون املصلحة شخصية و 

  وخاص لرافع مباشرة إذا مّس القرار اإلداري الغري املشروع مبركز قانوين ذايت

  

  ـــــــــــــــــ
  .من قانون اإلجراءات املدنية 275املادة -1

  .388.ص ،املرجع السابق ،عوابدي عمار.د -2

  .412.ص ،1998 ، القاهرة،دار الفكر اجلامعي ،3.ط ،-وضعيتها-، الدعوى اإلداريةمعوض عبد التواب.د-3
  

  

ا كان إعتداء القرار اإلداري الغري املشروع على بينما تكون املصلحة قائمة و حالّة إذ ،دعوى اإللغاء

  .1املركز القانوين قد وقع ومازال قائما وقت رفع  دعوى اإللغاء
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  :اء الدعوى املوازيةفنتإشرط - 5

و        ،ف قد ابتكر نظرية الدعوى املوازية يف إطار عملية تطبيق دعوى اإللغاء.د.كان قضاء م       

حول تطبيقات القضاء اإلدارية هلذه النظرية و اليت وّلدت نوع من الشك  لطاملا كان هناك نقاش فقهي

و فيما خيص القضاء اإلداري اجلزائري فقد  ،و التساؤل و الغموض حول القيمة القانونية هلذا الشرط

ال تكون :( م حيث تقول.إ.من قا 276تبّىن هذه النظرية كما نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 

البطالن مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون ميلكون للدفاع عن مصاحلهم طريق الطعن العادي أمام الطعون ب

  .2...)أية جهة قضائية أخرى

                                                             

  دعوى و ما جعل هذه النظرية تولد ميتة هو أن القضاء الفرنسي قد اشرتط لتطبيقها أن حتقق ال      

اإللغاء  و هذا ما ال ميكن حتقيقه كون أن دعوى ،املوازية ففسر املزايا و النتائج اليت حتققها دعوى اإللغاء

و بالتايل فإن هذا الشرط يسقط من دائرة  ،هي الدعوى الوحيدة إللغاء القرارات اإلدارية الغري املشروعة

  .3الشروط الواجب توفرها لرفع دعوى االلغاء
                                                 

و بعد أن يتأكد القاضي اإلداري من توفر الشروط الشكلية ينتقل إىل موضوع دعوى إلغاء القرار       

و مبعىن آخر ينظر يف مدى توفر الشروط  ،اإلداري و ينظر إذا ما كان أحد أركانه يتصّمن عيبا ما

                                                           . املوضوعية للقرار اإلداري

  

  :الشروط املوضوعية- ب

  تتمثل هذه الشروط يف أسباب و حاالت احلكم بإلغاء القرارات اإلدارية الغري املشروعة، و هي      

                        ما يطلق عليها إسم عيوب القرار اإلداري، و يف حقيقة األمر فإن هذه الشروط ال تعترب شروطا لرفع

  :دعوى اإللغاء و إمنا هي شروط لقبول دعوى اإللغاء، و هي تتمثل فيما يلي

  ـــــــــــــــــ
 ،املنشورات احلقوقية, ولالكتاب األ ،-شروط قبول دعوى اإللغاء-دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري ،حممد ماهر أبو العينني.د-1

 .363.ص ،1998 ،لبنان

 .418.ص ،املرجع السابق ،عوابدي عمار.د-2

 .422.ص ،املرجع السابق ،عوابدي عمار.د-3

  

  1:ختصاص يف القرار اإلداريإلعيب عدم ا- 1
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إن ركن اإلختصاص يف القرار اإلداري يتكون من أربعة عناصر جيب احرتامها جمتمعة و إّال أصيب       

  : و تتمثل هذه العناصر فيما يلي لقرار اإلداري بعيب عدم اإلختصاص،ا

و معناه أن يصدر القرار اإلداري من األشخاص و السلطات اإلدارية احملددة  ،العنصر الشخصي-

  .مبوجب القانون و املرّخص هلا وحدها و على سبيل احلصر إصدار القرار اإلداري

الشخص أو السلطة اإلدارية املختصة قرارات إدارية يف إطار  و معناه أن يصدر ،العنصر املوضوعي-

  .املوضوعات احملددة هلا حصرا يف القوانني

  .و معناه أن تصدر السلطة اإلدارية القرار اإلداري يف حدودها اإلدارية فقط ،العنصر املكاين-

ار املدة الزمنية احملددة و معناه أن تصدر السلطة اإلدارية القرارات اإلدارية يف إط ،العنصر الزماين-

  .2فال ميكن ملدير متقاعد إصدار قرارات ادارية, لعملها
                                                                          

  :عيب خمالفة ركن الشكل و اإلجراءات يف القرار اإلداري- 2

  :إن هذا الركن ينقسم إىل قسمني مها      

و        األول يف الشكليات الواجب توفرها يف القرار اإلداري ككتابته يف وثيقة معينة  يتمثل القسم-

و هذه الشكليات قد تكون جوهرية أو  ،تسبيبه و التوقيع عليه و تاريخ صدوره و تبليغ املخاطبني به

املصلحة اليت و معيار التمييز بينهما هو مدى تدخل املشرع و النص على الزاميتها و كذا قيمة  ،ثانوية

و إمنا    و بطبيعة احلال فإن الشكليات الثانوية ال تؤدي إىل إلغاء القرار اإلداري ،حتميها هذه الشكلية

  .3يكفي فقط تصحيحها

أما القسم الثاين فيتمثل يف اإلجراءات اليت تسبق صدور القرار اإلداري كاإلجراء اإلستشاري      و -

حرتام نظام املداوالت، و إجراء التحقيق قبل إصدار القرار اإلداري إجراء احرتام مواعيد إصداره، و ا

          4....اخل

  ـــــــــــــــــ
  .90.، ص1996، دار الفكر العريب، القاهرة، -قضاء اإللغاء:الكتاب األول-سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري.د-1

القرار اإلداري يف الفقه و قضاء جملس الدولة، مطابع دار احلسني، القاهرة،   عبد العزيز عبد املنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء .د-2

  .06.، ص 2003

  .641.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د -3

  .508.عوابدي عمار، املرجع السابق، ص.د-4

  
                                                            

  1:القرار اإلداري عيب خمالفة القانون يف- 3
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و ذلك عندما  ،فقد تكون خمالفة القانون يف القرار الداري مباشرة ،إن هذا العيب له صورتان      

 ،ع.يصدر قرار إداري و هو خيالف يف اآلثار القانونية املتولدة عنه أي يف حمّله لقاعدة من قواعد القا

و قد تكون خمالفة القانون يف القرارات  ،دوليةسواء كانت هذه القاعدة دستورية أو تشريعية أو معاهدة 

و من تطبيقات القضاء اإلداري  ،اإلدارية بصفة غري مباشرة عن طريق اخلطأ يف تفسري أو تطبيق القانون

الفرنسي للصورة الثانية حالة أن تصدر السلطة اإلدارية قرار إداري تطبيقا لنص قانوين غري النص القانوين 

أو أن تصدر , ن تغفل عند اختاذها لقرار إداري نصوص قانونية موجودة و نافذةو أ ،الواجب التطبيق

  .2قرار إداري خبصوص حاالت و أوضاع ال يشملها النص القانوين املعين
                                                                     

  3:حنراف يف استعمال السلطة يف القرار اإلداريإلعيب ا- 4

و اليت تأخذ يف الواقع صورتني  ي أن يهدف إىل حتقيق غاية مشروعة،يشرتط لصحة القرار اإلدار       

  :رئيسيتني مها

حيث جيب أن يسعى القرار اإلداري إىل حتقيق املصلحة العامة من حيث اإلستجابة  :املصلحة العامة-1

  131-88املرسوم رقم و يف هذا الصدد فقد نصت املادة السادسة من  ،ملتطلبات اجلمهور

تسهر اإلدارة دوما على :( املنظم للعالقات بني اإلدارة و املواطن على ما يلي 04/07/1988املؤرخ يف 

  .تكييف مهامها و هياكلها مع احتياجات املواطنني

، فإذا كان إصدار القرار اإلداري يستهدف أغراضا .)و جيب أن تضع حتت تصرف املواطن خدمة جيدة

  .يف استعمال السلطة فاباة للغري أو بغرض اإلنتقام فإنه يكون مشوبا بعيب اإلحنراشخصية أو حم

حيث جيب على السلطة اإلدارية أن تسعى إىل حتقيق اهلدف احملدد بنص  :قاعدة ختصيص األهداف-2

القانون يف سياق إصدارها لقرار إداري ما، حيث تكون منحرفة يف استعمال السلطة إذا حادت عن 

  .حىت و لو كانت دف لتحقيق املصلحة العامةاهلدف 

  ـــــــــــــــــ
 .187.عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص. د-1

  .691.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د -2

  .83.ص ،2005 ،عنابة ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،القرارات اإلدارية ،حممد الصغري بعلي.د-3
                                                                

  1:عيب السبب- 5

أو القانونية السابقة على القرار اإلداري و الدافعة إىل ) املادية ( يعّرف السبب بأنه احلالة الواقعية       

قائما و  و هلذا جيب أن يكون السبب ،و هو مربر و سند خارجي الختاذه ،إصداره من طرف اإلدارة
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و لقد حدد القضاء و الفقه اإلداري صور عيب  ،موجودا وقت اختاذ القرار اإلداري و أن يكون مشروعا

  :السبب على النحو التايل

  .انعدام الوجود املادي للواقعة-

  . اخلطأ يف الوصف و التكييف القانونيني للواقعة-

 ،و هو ما يعرف برقابة املالئمة ،عليهاعدم تناسب مضمون القرار اإلداري مع الوقائع اليت استند -

حيث وّسع القضاء اإلداري الفرنسي رقابته لتطال جوانب املالئمة السيما يف جمال التأديب اإلداري        

  .و القرارات اإلدارية ذات العالقة باحلريات العامة كما هو الشأن يف الضبط اإلداري

  

  السابقة على إبرام الصفقات العمومية اإلدارية آثار بطالن القرارات:الفرع الثاني

ع و أوضحنا أنه ميكن الطعن .لقد درسنا فيما سبق نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة عن الص      

و ما يهمنا يف هذا املوضوع القرارات اإلدارية اليت تصاحب مراحل  ،فيها بصفة مستقلة عن الصفقة

ما  النظرية لتدارك ابتدع القضاء اإلداري الفرنسي هذه و قد ،اإلعالن عن الصفقة و تنتهي بإبرامها

، و لكن 2شاب إجراءات إبرام الصفقة من عيوب، و هذا دف محاية الصفقة ذاا من البطالن

اإلشكال املطروح يف هذا الصدد هو أنه يف حالة إلغاء هذه القرارات ما هي اآلثار املرتتبة عنها؟، فهل 

  صفقة؟، و هل ميكن للمدعي اإلستفادة من التعويض و على أي أساس؟يؤدي إلغائها إىل إبطال ال

  

  ع.ففيما خيص القسم األول من اإلشكالية، فإن إلغاء القرارات اإلدارية السابقة على إبرام الص      

ال يؤدي كله إىل إبطال الصفقة، و إمنا هناك ثالث حاالت فقط يؤدي فيها إلغاء هذه القرارات إىل 

 :و هي تتمثل فيما يلي 3ةإبطال الصفق

  

  ـــــــــــــــــ
  .40.ص ،2005 ،عنابة ،دار العلوم و النشر و التوزيع ، القرارات اإلدارية،حممد الصغري بعلي.د -1

  .224.سليماين سعيد، املرجع السابق، ص.د-2

 .945.حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.د -3

  
  

  :اسطة سلطة غير مختصةإذا أبرمت الصفقة العمومية بو -أ

ع بواسطة موظف غري خمتص فإا تكون غري مشروعة، و هذا ما يشكل ركن .فإذا أبرمت الص      

  اخلطأ يف جانب املصلحة املتعاقدة يستوجب مسئوليتها إذا ما أحلق ضرر باملتعاقد معها من جراء
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سن النية و ذلك جلهله أن املوظف إبطال الصفقة، و هذا نظرا ألا تعترب صحيحة يف نظره طاملا أنه ح

  .الذي وّقع الصفقة مل يكن له اإلختصاص يف ذلك

  

ع ملخالفتها لقاعدة .و يف هذا الصدد ثار جدال فقهي حول مدى جسامة عدم مشروعية الص      

اإلختصاص، حيث ذهب البعض إىل اعتبار الصفقة منعدمة و ليست باطلة فحسب إذا كان توقيعها 

  .تصة، و كذا الشأن يف حالة التفويض بالتوقيع إذا جاوز املفّوض حدود التفويضمن سلطة غري خم
                                                                   

أما البعض اآلخر فذهب إىل أن الصفقة ال تكون معدومة إال إذا مل يتم إبرامها سواء أبرمت       

ما الصفقة الذي يوقعها موظف غري خمتص فإا تكون باطلة بطالنا مطلقا أ ،املختصة أو غريها السلطة

  :و عليه فيجب التفرقة هنا بني حالتني ،لتعّلق قواعد اإلختصاص بالنظام العام

إذا كانت الصفقة يف طور املفاوضات و مل تربم بعد، فإننا نكون هنا يف حالة انعدام مادي للرابطة -1

  .سوى مشروع للصفقة فقطالعقدية حيث أنه ال يوجد 

          فإا تكون باطلة بطالنا مطلقا،    إذا مت التوقيع على الصفقة من طرف موظف غري خمتص-2

و بالنتيجة فإننا ال نكون بصدد إنعدام للرابطة العقدية إّال يف حالة واحدة فقط أال و هي عدول اإلدارة 

 .   1عن إبرام الصفقة
                                                           

 2:قدفي حالة تخلف اإلذن بالتعا-ب

و     ،ع صدور إذن أو تصريح بالتعاقد من جهة معينة.قد يستلزم املشرع قبل إبرام بعض الص       

و إذا   ،املصلحة املتعاقدة السري يف إجراءات التعاقد قبل احلصول هذا اإلذن يف هذه احلالة حيظر على

إلذن املايل ليس شرطا لسالمة الصفقة اليت تظل قائمة و منتجة ألثارها القانونية اجتاه املصلحة كان ا

العقدية إالّ أن األمر خمتلف بالنسبة لإلذن بالتعاقد كونه يكون ضروريا لقيام الرابطة  ،املتعاقدة رغم ختّلفه

  النا مطلقا، و هذهيف حالة اشرتاطه، فإذا ختّلف فال وجود للصفقة اليت تصبح باطلة بط

  ـــــــــــــــــ
   .946.حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.د-1
  .948.و العينني، املرجع السابق، صحممد ماهر أب.د-2
  

اخلاصية اليت يتمتع ا اإلذن بالتعاقد إمنا تعود لتعّلقه بالقواعد العامة كونه يقوم على أسباب جوهرية 

  .ةتتعّلق باملصلحة العام
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و تعاقد املصلحة املتعاقدة دون حصوهلا على اإلذن بالتعاقد يشّكل يف جانبها خطئا يثري       

غري أنه مادامت الصفقة اليت أبرمتها اإلدارة يف هذه احلالة تعترب باطلة بطالنا مطلقا فإنه ال  ،مسؤوليتها

و إمنا ميكنه الرجوع عليها إّما  ،ديةجيوز للمتعاقد التمسك ا يف مواجهة اإلدارة النعدام الرابطة العق

على أساس اخلطأ التقصريي أو على أساس قاعدة اإلثراء بال سبب شريطة أن يلحقه ضرر من جراء 

  .هذا اخلطأ
                                                            

متت يف   ن املساس بآثارها اليتع الباطلة فإنه ال ميك.و لكن يف حالة استفادة املتعاقد من الص      

  .1املاضي إستنادا إىل حسن نية هذا املتعاقد و عدم مسؤوليته عن خطأ املصلحة املتعاقدة
  

  :المصلحة المتعاقدة في اختيار وسيلة التعاقد خطأ-ج

العروض   ع اجلزائري هي أن تتم عملية اإلبرام وفق أسلوب طلب.ص.إن القاعدة العامة يف قا      

عامة، و أن ال يتم اللجوء إىل أسلوب الرتاضي أو املناقصة إّال يف احلاالت احملددة حصرا يف  كقاعدة

املعدل و املتمم، و من مث فإنه ال جيوز للمصلحة املتعاقدة اخلروج عن  250-02املرسوم الرئاسي رقم 

عليه قضاء هذه القواعد و إّال اعترب عملها غري مشروع يوجب إبطال الصفقة، و هذا ما استقر 

  .2ف.د.م
  

و لكن يطرح إشكال يف هذا اخلصوص يف حالة ما إذا تعّلقت بالصفقة املربمة وفق أسلوب       

خمالف للقانون حقوق الغري املتعاقد مع اإلدارة، فهنا ال تؤثر هذه املخالفة على الصفقة و ال تؤدي إىل 

اخلارج  املتعاقدة للقانون، و لكن يبقى للغري إبطاهلا كون أن هذا املتعاقد غري مسؤول عن خمالفة املصلحة

عن الرابطة العقدية املطالبة بالتعويض من اإلدارة إذا ما حلقه ضرر من جراء هذه املخالفة،    و ذلك 

إّما على أساس اخلطأ التقصريي، و إّما على أساس اإلثراء بال سبب يف حالة ما إذا استفادت اإلدارة 

    .3من خدماته

  ـــــــــــــــــ
  .949.حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.د-1

  .950.حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.د-2

 .951.حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.د -3

  

  

أما فيما يتعّلق بالقسم الثاين منها و املتمثل يف  ،هذا فيما خيص القسم األول من اإلشكالية      

عن األساس القانوين لتعويض املدعي الذي قبل طعنه بإلغاء قرار إداري منفصل عن الصفقة فإنه  البحث
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هل هو خطا عقدي و بالتايل مسؤوليتها  ،جيب البحث عن اخلطأ الذي وقعت فيه املصلحة املتعاقدة

  ؟أم خطئها تقصريي و بالتايل تكون مسؤوليتها تقصريية كون على أساس املسؤولية العقدية؟،ت
                                                              

و من مت فقبل نشوء هذه الرابطة  ،ع و قضائه اخلطأ العقدي بوجود عقد.لقد ربط فقه القا      

و يطلق  ،و إمنا نكون بصدد خطأ غري عقدي ،العقدية ال جمال للتكلم عن اخلطأ العقدي لإلدارة

 و ملا كانت إجراءات اختيار ،1"املسؤولية قبل العقدية لإلدارة"من املسؤولية إسم البعض على هذا النوع 

و بالتايل فإنه ال جمال للتحدث  ،ع.املصلحة املتعاقدة للمتعاقد معها ميثل أوىل مراحل عملية إبرام الص

حديث عن للجمال  و بالنتيجة ال ،عن أي رابطة عقدية بني اإلدارة و بني من يرغب يف التعاقد معها

املسؤولية العقدية، فحيث ال يوجد عقد ال توجد مسؤولية عقدية، مما يعين أنه إذا حلق باملدعي ضرر 

خالل هذه املرحلة التمهيدية بسبب خطأ راجع إىل املصلحة املتعاقدة فإن مسؤوليتها تكون مسؤولية 

  .غري عقدية
                                                           

فإذا استبعدت املصلحة املتعاقدة صاحب العرض رغم اتفاق عرضه مع القانون قامت مسؤوليتها       

الغري العقدية مىت كان قرارها هذا من شأنه أن يفّوت فرصة حقيقية إلرساء الصفقة عليه، و هذا يف 

  .حالة ما إذا كان عرضه مهّم بالدرجة الكافية للفوز بالصفقة
  

يتبني أن الفقه اإلداري يعترب خطأ اإلدارة يف مرحلة تكوين العقد خطئا تقصرييا     و  و مما سبق      

 ليس عقديا، فطاملا مل ينعقد العقد ال ميكن التحدث عن اخلطأ العقدي، و إمنا نكون بصدد خطأ

ع .تقصريي يتمثل يف القرار اإلداري الغري املشروع الذي ميكن الطعن عليه بصفة مستقلة عن الص

  .2وجب نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة اليت سبق شرحهامب
                                                                 

ع قبل إبرامها، و لكن كيف ميكن الطعن عليها بعد أن .هذا فيما خيص كيفية الطعن على الص      

  يتم إبرامها بصفة ائية؟

  ـــــــــــــــــ
                                                         .940.مد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، صحم.د -1

  .943.حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.د-2
                                                                

برام الصفقات العمومية                             الرقابة القضائية الالحقة على إ: المطلب الثاني

ع و املتعلقة بكل القرارات             و .بعد أن تعرضنا للرقابة القضائية السابقة على إبرام الص      

ع .ائية املفروضة على الصنتطرق للرقابة القض ،ع بصفة ائية.اإلجراءات اإلدارية اليت تسبق إبرام الص
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و هنا سنتعرض ملدى   ،بذاا بعد أن يتم التوقيع عليها من طرف املصلحة املتعاقدة و املتعاقد معها

, امث نتطرق بعد ذلك إىل مدى تأثري هذه العيوب عليه ،سالمتها من العيوب اليت ميكن أن تتخّللها

م أم بطالن هل هو انعدا يف يكون هذا البطالن ؟،إبطاهلا ك و يف حالة فهل تؤدي إىل إبطاهلا أم ال ؟،

و هل ميكن للقاضي اإلداري إثارا من  ميكنه إثارة هذه العيوب؟،و من  مطلق أم بطالن نسيب ؟،

  تلقاء نفسه ؟

  

نتعرض يف القسم األول إىل خمتلف , لإلجابة عن هذه التساؤالت نقسم هذا املوضوع إىل قسمني      

على أن تتعرض يف القسم الثاين إىل اآلثار القانونية املرتتبة عن  ،ع.تشوب الص العيوب اليت ميكن أن

  . هذه العيوب

                                                             

  مدى سالمة الصفقات العمومية من العيوب: الفرع األول

ن مبنأى عن العيوب اليت تفسد ع سليمة من الناحية القانونية جيب أن تكو .حىت تكون الص      

العقد  و هي تتشابه إىل حد ما مع العيوب اليت ميكن أن تؤدي إىل إبطال ،العقد اإلداري بصفة عامة

نتطرق  ،1عيوب خارجية و عيوب داخلية, و على العموم فقد مت تقسيم هذه العيوب إىل نوعني ،املدين

  :إليها فيما يلي

  :العيوب الخارجية-أ

       ،لعيوب اخلارجية على اعتبار موضوعي يتعّلق مبدى احرتام قواعد اإلختصاص و الشكلتقوم ا      

مث نتطرق  ،و على هذا سنتطرق أوال إىل أهلية أطراف العقد اإلداري ،و اعتبار ذايت يتعلق بسالمة الرضا

   .و يف األخري نتعرض إىل عيوب اإلرادة ،إىل قواعد الشكل و اإلجراءات و مدى سالمتها
                                                                   

  : أهلية أطراف العقد- 1

  يقصد بأطراف العقد هنا الشخص الذي يتعاقد باسم املصلحة املتعاقدة و الشخص الذي ّمت       

  ـــــــــــــــــ
  .428.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل.د-1
  

  :و تثري أهلية أطراف العقد اإلداري املسائل التالية ،لصفقة عليهإرساء ا

اإلشكالية األوىل يف مدى  تتمثل ،واليت تطرح بدورها إشكاليتني :صفة الشخص العام املتعاقد-

يتمثل الشكل  ،حيث يأخذ عدم اإلختصاص هنا ثالثة أشكال ،اختصاص الشخص العام املتعاقد
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مي كأن تقوم إحدى املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري يف يف عدم اإلختصاص اإلقلي لاألو 

أّما  ،ع تدخل يف نطاق اختصاص مؤسسة عمومية أخرى تابعة هلذه البلدية.خطئا بإبرام ص"  أ "بلدية 

و    ع بعد قرار حّلها .الشكل الثاين فيتعلق بعدم اإلختصاص الزمين كأن تربم مؤسسة عمومية ص

أّما فيما يتعلق بالشكل األخري فيتمثل يف عدم اإلختصاص  ،رى عوضهاإنشاء مؤسسة عمومية أخ

حيث أنه ال ميكنها  ،النوعي الذي يرتبط أساسا بقاعدة ختصيص األهداف بالنسبة لألشخاص العامة

أّما اإلشكالية الثانية اليت تطرحها  ،مباشرة إختصاصاا إّال داخل النطاق املرسوم هلا يف قانون إنشائها

شخص العام املتعاقد فتتمثل يف مدى اختصاص املوظف الذي ميثل هذا األخري يف إبرام صفة ال

  .ع.الص
                                                         

يف  صفة الشخص اخلاص الذي يتعاقد مع االدارة و اليت تتعلق أساسا بفكرة أهلية الشخص الطبيعي-

د شخصا معنويا فإن الصفة هنا تتعلق مبدى صحة متثيل الشخص الذي قام أما إذا كان املتعاق ،التعاقد

و قواعد األهلية هنا هي نفسها تلك املنظمة  ،ع للشخص املعنوي الذي ينوب عنه.بالتوقيع على الص

فإذا كان الفصل  ،و من مث فإن القاضي املدين هو الذي خيتص يف النظر يف هذه املسائل ،م.بقواعد القا

عقد اإلداري متوّقفا على الفصل يف دفع جّدي ملسألة أّولية تتعلق بأهلية الشخص اخلاص يف صحة ال

و يعترب هذا الفصل     ،فإن القاضي اإلداري يوقف الدعوى و حييلها على القاضي العادي ليفصل فيها

  .1مقّيدا للقاضي اإلداري
                                                                                   

  :قواعد الشكل و اإلجراءات- 2

ع املعدل و املتمم فإن .ص.قا ناملتضمّ  250-02طبقا للمادة الثالثة من املرسوم الرئاسي رقم       

على  يف هذا الصدد نتائج بالغة األمهية و يرتب القضاء اإلداري الفرنسي ،ع هي عقود مكتوبة.الص

  :2رية تتمثل فيما يليالشكل الكتايب للعقود اإلدا

  ـــــــــــــــــ
 .449.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل.د -1

 .436.ص ،املرجع السابق ،ناصر لباد.د-2

  

  

  .أن العقد املكتوب يعترب تابث التاريخ-

 .ال ميكن إنكار ما تشتمل عليه العقود اإلدارية إالّ عن طريق الطعن بالتزوير-
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ع يف شكل كتايب يتضّمن البيانات اليت .و على هذا جيب على املصلحة املتعاقدة أن تربم الص      

كما   ،ع املعدل و املتمم.ص.املتضّمن لقا 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  50نصت عليها املادة 

ع أن حترر دفرت الشروط الذي يوّضح مواصفات .عها يف إبرام الصجيب على اإلدارة أيضا عند شرو 

  .فإذا مل حترتم املصلحة املتعاقدة هذه اإللتزامات كانت الصفقة باطلة ،الصفقة و شروطها
                                                                           

 ،ع.اإلدارة ملزمة بإتباع إجراءات قانونية من أجل إبرام الص أما فيما يتعلق بقواعد اإلجراءات فإن      

و من , ع حسب ما يقّدره القاضي اإلداري.و عدم احرتام هذه اإلجراءات قد يؤدي إىل إبطال الص

غري أن ختّلف هذا األخري  ،بني هذه اإلجراءات ضرورة احلصول على قرار اإلعتماد املايل للصفقة املعنية

حيث أنه بإمكانه هنا إّما  ،ع املربمة مع حسن النية الذي ال يعلم بوجوده.لصال يؤثر يف صحة ا

 ،املطالبة بفسخ الصفقة و تعويض مناسب و إّما املطالبة بالوفاء بديونه طبقا للمسؤولية العقدية لإلدارة

على و إضافة إىل اإلجراء السابق جيب على املصلحة املتعاقدة يف بعض احلاالت أن تسعى يف احلصول 

و من  ،ع بطالنا مطلقا.حيث أن ختّلف هذا اإلجراء يؤّدي ال حمالة إىل بطالن الص ،اإلذن بالتعاقد

بني اإلجراءات اجلوهرية أيضا اإلعالن عن الصفقة و كذا اإلعالن عن املنح املؤقت و املنح النهائي 

أسلوب طلب العروض   كما جيب على املصلحة املتعاقدة أن تّتبع يف اختيار املتعاقد معها  ،ع.للص

و التالعب بأسلوب إبرام           ت حاالا،كقاعدة عامة و ال تلجأ إىل باقي األساليب إّال إذا توافر 

فقد حيصل أن تلجأ املصلحة املتعاقدة إىل أسلوب  ،ع.ع أو بقواعده يؤّدي حتما إىل إبطال الص.الص

لسعر األدىن فقط و هذا خمالف جلوهر طلب العروض و لكن عند تقييم العروض تعتمد على معيار ا

ع على إجراء الرتاضي يف حني أن موضوع هذه .أو أن تعتمد اإلدارة يف إبرامها للص ،هذا األسلوب

  .1الصفقة يوجب إبرامها وفق أسلوب طلب العروض

  

  

  ـــــــــــــــــ
 ،2007 ،القاهرة ،دار الفكر اجلامعي ،و القرارات اإلدارية املسؤولية اإلدارية يف جمال العقود اإلدارية ،عبد العزيز املنعم خليفة.د-1

  .33.ص
  

  

و قّدر أصحاب املصلحة من غري املتعاقدين أنه  ،فكل إجراء سواء كان شكلي أو موضوعي      

قاضي (ميكنه أن يكون حمّل فحص من طرف القاضي اإلداري  ،ع.معيب و قد يؤّدي إىل إبطال الص
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رفع دعوى اإللغاء وفق نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد اإلداري و  بإثارته عن طريق) اإللغاء

  .1اليت سبق دراستها
                                                                                                                                                 

  :عيوب اإلرادة- 3

فبدون  ،ع تتم بصفة عامة مبجرد أن يتبادل طرفاها التعبري عن إرادتيهما املتطابقتني.إن الص      

لقبول و تطابق اإلجياب مع و يقوم هذا األخري على اإلجياب و ا ،الرتاضي ال يوجد عقد صحيح

بول من فإذا وافقه ق ،ع يتمثل اإلجياب يف العرض املقّدم من طرف املتعهد.و يف إطار الص القبول،

  .2ع فال يعترب سوى دعوة للتعاقد.أّما اإلعالن عن الص ،طرف املصلحة املتعاقدة إنعقد العقد
                                                 

ع جيب أن تكون إرادة املتعاقد مع اإلدارة معتربة قانون و أن تتجه إىل إحداث .و لصّحة الص      

و من مث جيب أن تكون سليمة من العيوب املعروفة يف  يه و هو إبرام الصفقة، املرغوب فاألثر القانوين

غري أن هذه العيوب من الصعب أن تشوب إرادة  ،م و املتمثلة يف الغلط و التدليس و اإلكراه.القا

ع متر بإجراءات طويلة      و .كون أن عملية إبرام الص الذي ميثل اإلدارة يف التعاقد الشخص الطبيعي

  :و فيما يلي نتعرض ملفهوم هذه العيوب ،دة ال يتصور معها وقوعه فيعيوب اإلرادةمعقّ 

كأن تكون الواقعة غري  و هو حالة تقوم بالنفس حتمل على توّهم األمور على غري حقيقتها :3الغلط-

لكن ليس كل غلط يشوب  ،صحيحة يتوّهم املتعاقد بصحتها أو تكون صحيحة يتوّهم عدم صحتها

حبيث ميتنع  ،تعاقد مع اإلدارة يؤدي إىل بطالن الصفقة حيث يشرتط فيه أن يكون جوهرياإرادة امل

  :و بصفة عامة يكون الغلط جوهريا يف حالتني مها ،املتعاقد عن إبرام الصفقة لو مل يقع فيه

  إذا وقع يف صفة للشيء  تكون جوهرية يف اعتبار املتعاقدين أو جيب اعتبارها كذلك ملا يالبس-

  .وملا ينبغي يف التعامل من حسن نية ،د من ظروفالعق

  

  ـــــــــــــــــ
 .121أنظر الصفحة رقم -1

  .80.ص ،املرجع السابق ،عبد العزيز املنعم خليفة.د -2

  .491.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل. د-3
                                                                           

  

و كانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسي يف  ،إذا وقع يف ذات املتعاقد أو صفة من صفاته-

   .التعامل
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و إن   ،ع.غري أن الغلط املاّدي كما يف حالة الغلط يف الكتابة أو احلساب ال يؤدي إىل بطالن الص

  .كان يتعّني تصحيحه
                                                                 

ع تبطل إذا ما شاب إرادة أحد طرفيها غلط أوقعه فيه الطرف اآلخر مستعمال .إن الص :1التدليس-

إّال أنه من غري املعقول أن تدّلس اإلدارة على املتعاقد معها حلمله  ،طرقا إحتيالية لدفعه إلبرام الصفقة

هو الذي يقوم بالتدليس عليها بطرق إحتيالية لدفعها حيث يفرتض أن املتعاقد مع اإلدارة  ،على التعاقد

  .  إىل التعاقد معه

       ،حبيث إذا ختّلف أحدمها مل يكن هناك تدليس ،و حىت يقوم التدليس البد من توّفر عنصرين

  : و يتمثل العنصرين فيما يلي

ئبيهما تبلغ درجة من األول ماّدي و يتمثل يف استعمال طرق إحتيالية من طرف أحد املتعاقدين أو نا  

  .الصفقة اجلسامة متّكنها من دفع الطرف اآلخر إلبرام

أما الثاين فهو معنوي و يتحقق بتوافر القصد لذى مستخدم الطرق اإلحتيالية يف دفع الطرف اآلخر   

  .أي توافر نية التظليل لذى املدّلس ،للتعاقد معه
                                                                  

فهو يفسد الرضا على  ،و يعّرف على أنه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع للتعاقد :2اإلكراه-

و يكون هذا األخري مبطال  ،أساس الرهبة النفسية اليت توجدها الوسائل املادية اليت تستعمل يف اإلكراه

و   ،عاقد اآلخر يف نفسه دون وجه حقع إذا ما تعاقد الشخص حتت سلطان رهبة بّينة بعثها املت.للص

أن خطرا ) الطرف الذي يّدعيها (تكون الرهبة مؤّسسة قانونا إذا كانت ظروف احلال تصّور للمكره 

و من مث فإن لإلكراه عنصران ال  ،جسيما يهدده هو أو عائلته يف النفس أو اجلسم أو الشرف أو املال

  :يقوم بدوما يتمثالن فيما يلي

  .ي و يتمثل يف الوسائل املستخدمة يف اإلكراه و اليت من شأا ديد الطرف املكرهاألول ماد-

  

  ـــــــــــــــــ
 .391.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي. د-1

  .906.ص ،املرجع السابق ،حممد ماهر أبو العينني. د-2
  

  

ل املادية املستعملة و اليت تأثر يف نفس أما الثاين فهو معنوي و يتمثل يف الرهبة املتوّلدة عن الوسائ-

  .املتعاقد املكره دافعة إيّاه إىل التعاقد
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إن القضاء اإلداري يف هذا الصدد مييل دائما إىل استقرار العقود اإلدارية أكثر مما مييل إىل  :الغنب-

حبيث ميكن القول أنه ما مل تطرأ تغّريات يف اإلجتاه القضائي  ،ب اإلرادةاعتبار هذا العيب من عيو 

  .1اإلداري مستقبال فإن هذا العيب ال يعترب سببا من أسباب بطالن العقود اإلدارية
                                           

                                                                                           :العيوب الداخلية-ب

خ فإن شرعية العقد .ففي القا ،يقصد بالعيوب الداخلية للعقد تلك اليت تتعلق مبادة التصرف ذاته      

و هذا ما سنتطرق إليه يف  ،الداخلية تستمّد من حمل العقد الذي يشّكل موضوعه سببا مشروع اللتزامه

  .ع.جمال الص
                                                                         

                                                                                       :العيوب املتعلقة مبحل العقد- 1

القيام بعمل أو  و هو إّما نقل حق عيين أو ،حمل اإللتزام هو الشيء الذي يلتزم املدين بالقيام به       

 و أن يكون معينا أو قابال ،و يشرتط يف حمل العقد أن يكون موجودا أو ممكنا ،اإلمتناع عن عمل

  .و أن يكون التعامل فيه مشروعا ،للتعيني
                                                                                                                                                     

و أول شرط يتعّلق مبحل العقد هو وجوب أن يكون حمل العقد شيئا موجودا وقت إبرام العقد أو       

و يف هذا  ،كما جيوز التعاقد على شيء قد يتحقق يف املستقبل, أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك

باعتبار أن حمل العقد إذا مل يكن موجودا وقت  ف ذات اجتاه القضاء املدين.د.اخلصوص فقد ساير م

إبرام العقد و مل يكن التعاقد على شيء يتحقق وجوده يف املستقبل من شأنه أن يبطل العقد على 

ع عمل أو امتناع عن عمل فإنه يتعّني لصحة .أما يف حالة ما إذا كان حمل الص ،أساس انعدام االلتزام

غري أنه إذا كانت  ،ذا كان مستحيال ترّتب عليه بطالن الصفقةالصفقة أن يكون احملل ممكنا أما إ

 تنفيذه اإلستحالة نسبية فإن الصفقة ال تكون باطلة و إمنا يكون امللتزم بأداء العمل مسئوال عن عدم

  .2اللتزامه، سواء كانت هذه اإلستحالة سابقة على إبرام الصفقة أم الحقة هلا

  ـــــــــــــــــ
  .528.ص ،املرجع السابق ،صربي أبو الليل عبد الفتاح. د-1

  .533.عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص. د-2
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و على الرغم من أن القاضي  ،أو بنوعه أو مبقداره كما جيب أن يكون حمل الصفقة معينا بذاته       

م إالّ أن الفقه اإلداري يسّلم بضرورة أن يكون حمل العقد اإلداري .اإلداري ليس ملزما بتطبيق قواعد القا

  .1فهو شرط أساسي من شروط صحة العقد اإلداري ،معينا أو قابال للتعيني
                                                                  

  كما   ،أما فيما يتعلق بقابلية احملل للتعامل فيه فإن هناك أمور مينع املشرع التعاقد بشأا صراحة      

 أن هناك بعض املسائل ال جيوز أن تكون حمل للتعاقد بني اإلدارة و األفراد ألن هذا يتناىف مع طبيعة

  .2املراكز اإلدارية
                                                              

, سواء كان شيئا يراد شراؤه أو عمال يراد تنفيذه ،فإذا منع املشرع صراحة التعاقد يف مسألة معينة      

  .و كل خمالفة هلذا احلظر تؤدي إىل البطالن ة املتعاقدة ملزمة بإرادة املشرع،فإن املصلح
                                                          

و يف هذا الصدد فإن القضاء اإلداري الفرنسي يقضي ببطالن كل اتفاق تربمه اإلدارة مع موظفيها       

ف ببطالن كل اتفاق خاص يتم .د.كما قضى م  ،إلنقاص املزايا اليت تضّمنها هلم املراكز النظامية العامة

لى خالف القواعد اليت يتضّمنها عقد اإلمتياز و اليت هي بني ملتزم املرفق العام و بني أحد املستفيدين ع

و بصفة عامة ال جيوز لإلدارة أن جتعل املراكز النظامية العامة  ة فيما يتعلق بكيفية أداء اخلدمة،الئحي

.        حمال للتعاقد ألا ال تستطيع باتفاق مباشر بينها و بني األفراد تعديل تلك املراكز النظامية العامة
                                           

                                                                            

  : العيوب املتعلقة بسبب العقد- 2

 مع إن القواعد املدنية اليت حتكم عنصر السبب هي نفسها اليت حتكمه يف جمال العقود اإلدارية      

و يف هذا الصدد  ،ال تنتج أي أثرع اليت ال سبب هلا .ومن مث فإن الص ،عالقات اإلداريةمراعاة طبيعة ال

مبقتضى  وقائع هذه القضية يف أنه و تتلخص ،ببطالن عقد شركة الرسائل البحريةف .د.فقد قضى م

بشأن تأمني أخطار احلرب والذي ألزم شركات التأمني بتغطية أخطار احلرب للسفن   1939 مرسوم سنة

  طن على األقل باستثناء الذين سبق هلم إبرام عقود التأمني، وكانت 500ذي احلمولة 

  

  ـــــــــــــــــ
 .535.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل. د-1

 .398.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي. د-2
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هند الصينية تضمنت بعض شروطه مع احلاكم العام لل 1939هذه الشركة قد أبرمت عقد يف فرباير 

اآلثار املرتتبة على عقد التأمني و املتعلقة بأخطار احلرب ومل يتضمن العقد أي أعباء تلتزم ا الدولة يف 

مقابل هذا التأمني من جانب الشركة و قد اعترب جملس الدولة أن التزام الشركة منذ حلظة إبرام العقد 

  .1قائم على غري سبب مستوجب للبطالن
                                                                  

وعلى ذلك فإن القاضي اإلداري  ،كما أن غياب سبب العقد بعد إبرامه يربّر فسخه ال بطالنه       

فإذا طرأت ظروف بعد إبرامها أّدت إىل انعدام السبب  ،يبحث يف وجود السبب وقت إبرام الصفقة

ف برفض .د.ويف هذا اخلصوص فقد قضى م ،فإن ذلك ليس من شأنه إبطال الصفقةالذي قامت عليه 

الفرنسية من احملتل ع لتحرير األراضي كان قد أبرم عقد تطوّ " michaux"أحد املتطوعني يدعى   طلب

أن إحلاقه بالوحدة  على أنه أحلق بوحدة غري مقاتلة و ذلك تأسيسا حسب رأي جملس الدولة األملاين إالّ 

برامه ليست من شأا أن تفقد العقد سببه م العقد جاءت لضرورات الحقة على إري املقاتلة بعد إبراغال

  .2الصحيح الذي قام عليه حلظة إبرامه و ال تربر احلكم ببطالنه
                                                                    

يقصد  ،ع.سبب إذا كان غري مشروع يؤدي إىل بطالن الصوإضافة إىل األحكام السابقة فإن ال      

ومن تطبيقات القضاء  ،أو النظام العام أو اآلداب العامةبعدم املشروعية خمالفة السبب ألحكام القانون 

واليت تتلخص وقائعها يف أنه مت عقد اتفاق سري بني  ،"roussy"اإلداري الفرنسي يف هذا اال قضية 

ومقاول دف استبعاد املتنافسني من الدخول يف املناقصة املتعلقة بإنشاء قناة  عمدة إحدى البلديات

ستالم اإلن كافيا العتباره صاحب أفضل العطاءات كما تضمّ  "roussy"و قد كان عرض السيد  ،مائية

ه هذ كتشف العمدة اجلديدوبعد انتهاء والية العمدة إ ،فيذهاالنهائي أعماال ومهية مل يقم املقاول بتن

، غري أن له دون وجه حق لقاء أعمال ومهية إعادة املبلغ الذي دفع "roussy"املناورة و طلب من السيد 

حتيال و التدليس إلاحلكومة قد دفع با و رغم أن مفوض ،خري متّسك بالعقد املربم مع سلفههذا األ

تأسيس  على صرإمنا اقت األساسني و على أحد هذين أن احلكم مل يؤسس إلبطال هذا العقد إالّ 

البطالن على فكرة الباعث الذي هدف إليه املتعاقدين و هو دفع مبالغ مالية أعلى من املستحق لو 

  .3ومن مث فإن الصفقة باطلة لعدم مشروعية سببهامناقصة سليمة،  أجريت

  ـــــــــــــــــ

  .547.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل. د-1

  .400.ص ،املرجع السابق ،لطماويسليمان حممد ا.د-2

  .552.عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق، ص. د-3
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ع يطرح إشكال فيما خيص اجلزاء .و بعد أن تطّرقنا إىل خمتلف العيوب اليت ميكن أن تشوب الص      

و يف حالة إبطاهلا هل ميكن للمتعاقد معه املطالبة  ا، فهل تؤّدي إىل إبطاهلا أم ال؟،املرتتب عليه

  بالتعويض؟
              

الجزاء المترتب على عيوب الصفقات العمومية                                                 : الفرع الثاني

وهذا  ،يربم دون استفاء أركانه للشروط اليت يتطلبها القانون يقع باطالمن املقرر أن العقد الذي       

وهي  ،خ ثالث مراتب من البطالن.ويعرف القا ،اجلزاء مقرر لكافة العقود سواء كانت مدنية أو إدارية

 ،ع وقع خالف حول مراتب هذا البطالن.غري أنه يف القا ،1اإلنعدام والبطالن املطلق والبطالن النسيب

  ؟وما هي آثار البطالن على هذه العقود  كام البطالن يف العقود اإلدارية؟،هي يا ترى أحفما 
                                                                           

  :أحكام البطالن-أ

عدام و البطالن واملتمثلة يف اإلن ،لقد أخذ الفقه اإلداري أيضا بالتقسيم الثالثي ملراتب البطالن      

  :ومن مث وجب علينا التمييز بينهم على النحو التايل ،املطلق و البطالن النسيب

  :نعدام والبطالن املطلقإلا- 1

، فإذا انعدم )السبب- احملل-الرضا(خ على أساس أن للعقد ثالثة أركان .يقوم هذا التقسيم يف القا      

ط من شروط احملل أو السبب فإن العقد يكون باطال ركن منها كان العقد منعدما أّما إذا اختّل  شر 

 ،غري أن كثريا من الفقه ينتقذ هذا التقسيم و ينكر وجوده على أساس أما متشاان ،بطالنا مطلقا

                                            .2حيث أن  كالمها ال ينتجان أي أثر قانوين و ال تلحقهما أي إجازة وال يرد عليهما التقادم

  

  :إذ اعترب العقد منعدما يف احلاالت التالية" JEZE"و أول من أخذ بفكرة اإلنعدام هو الفقيه       

                                                                      .إبرام العقد من موظف غري خمتص-

                                                                        .خمالفة القواعد املتعلقة بشكل العقد-

  ـــــــــــــــــ
  .559.ص ،عبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع السابق. د-1

                         ،         1998لبنان، -، منشورات احلليب احلقوقي، بريوت2.نظرية العقد املدين، اجلزء الثاين، ط ،عبد الرزاق أمحد السنهوري.د-2

  .646.ص
  

  .إنعدام قرار التصديق على العقد إذا كان العقد خاضعا لنظام التصديق-
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نعدام يف العقود اإلدارية ال يكون إال إلحيث اجته إىل أن ا ،ري أن غالبية الفقه مل يسّلم اته احلاالتغ

كما أن  ،نعدام إىل غري احلالة املذكورةإلحاالت ا دوال متت ،لعقد من موظف غري خمتصيف حالة إبرام ا

 هذه العقود خاصة أوسواء أن كانت  ،نعدام يف العقود اإلداريةإلم بوجود نظرية عامة ليسلّ  الفقه مل

  .1عامة
                                                                   

 بانعدام العقد و ذلك بسبب خمالفته" vitalis"ة ف يف قضي.د.و يف هذا الصدد فقد قضى م      

الس البلدي دون أن  قت بامتياز تقرر مبعرفةعلّ تو اليت " vuiton"و كذلك يف قضية  ،لآلداب العامة

و قد جاء يف حيثيات هذا احلكم أن العقد املزعوم هو يف احلقيقة  ،تفاق مع عمدة املدينةإيلحقه إبرام 

  .2منعدم
                                                                      

و بصفة عامة يرى الفقه احلديث أن العقد اإلداري الذي مل يستكمل عناصره و شروط صحته       

و يف  ،حيث يكون هناك جمرد مشروع للعقد نعدام فال يكون إالّ إلا اأمّ  ،يكون باطال بطالنا مطلقا

ي ألنه مل يربم ائيا بل كانت هناك جمرد مفاوضات مل تنتهي إىل عدام مادّ نإاحلقيقة فإننا هنا بصدد 

  .3نعدامإلنعدام املادي للعقد كصورة من صور اإلمل يعترب ا مع مالحظة أن الفقه ،إبرام العقد
                                                              

  :البطالن املطلق و البطالن النسيب- 2

البطالن املطلق و البطالن النسيب غري أن جمال البطالن   التمييز بني خ.إ يعرف كنظريه القا.إن القا      

وهذا ألن القواعد املقررة بالنسبة  ،خ.املطلق يف العقود اإلدارية أوسع منه بالنسبة إىل جماله يف عقود القا

  .4املطلق تب على خمالفتها البطالنإىل إبرام العقود اإلدارية تتعلق بالصاحل العام و من مث يرت 
                                                                                                                               

                                      بني البطالن املطلق و البطالن النسيب أكثر وضوحا يف مبادئه و نتائجه وبصفة عامة فإن التمييز       

  املرتتبة عليه باملقارنة مع اإلنعدام والبطالن املطلق بالنسبة للعقود اإلدارية، وأساس التفرقة بني نوعي

  ـــــــــــــــــ
  .927.ص ،، املرجع السابقحممد ماهر أبو العينني.د-1

  .561.، املرجع السابق، صعبد الفتاح صربي أبو الليل. د -2

 .931.ص ،، املرجع السابقحممد ماهر أبو العينني.د-3

  .402.سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص.د-4
                                                                  

  مصلحة العامة فإن البطالن البطالن هو النظر إىل املصلحة املراد محايتها، فإذا كانت احلماية مقررة لل

  الذي يلحق العقد هو البطالن املطلق، يف حني أنه إذا كانت املصلحة املراد محايتها تتعلق بأحد
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املتعاقدين فإن البطالن يكون نسبيا، ويف هذه احلالة فإن الطرف الذي تقررت له احلماية هو الذي 

حيّق فيها لكال طريف العقد طلب احلكم  يطلب احلكم ببطالن العقد على خالف احلالة األوىل اليت

  .1بالبطالن
                                                                                                                                                                                                                            

ع تتعلق باملصلحة العامة، وبالتايل فإن .والواقع أن غالبية القواعد اليت حتكم عملية إبرام الص      

القضائي يف اية القرن املاضي وبداية  ختلفها يؤّدي إىل البطالن املطلق و ليس النسيب، غري أن اإلجتاه

ع مقررة فقط ملصلحة اإلدارة وأن هلا وحدها .القرن احلايل كان يقرر أن قواعد وإجراءات إبرام الص

طلب احلكم بالبطالن، و لكنه سرعان ما عدل عن هذه النظرية مقررا أن هذه القواعد مل تشرّع إالّ 

فة أن اجلزء املرتتب عن ختلفها هو البطالن املطلق مما حيّق معه املصلحة العامة، ومبفهوم املخال حلماية

لطريف العقد التمسك ببطالنه لعدم اتباع املصلحة املتعاقدة للضوابط واإلجراءات  املقررة إلبرام 

  .2ع.الص
                                                                                                                                                                                                                            

و إذا كان األصل أن البطالن النسيب يتعلق بالرضا الصادر من ناقصي األهلية أو إذا شاب الرضا       

عيب من العيوب املذكورة سابقا، فما هو احلل يف حالة وقوع إرادة املصلحة املتعاقدة يف عيب من هذه 

  وحدها أن تطلب البطالن أم جيوز للغري القيام بذلك؟العيوب، هل حيق هلا 
                                                                  

ف يف حكم وحيد له بقبول الدعوى املقامة من طرف .د.لقد سبق يف هذا الصدد أن قضى م      

 وهنا ،تعاقدة من عيب وقعت فيهإرادة املصلحة امل شابالغري ضد قرار إداري منفصل عن العقد ملا 

                                   .3أن البطالن مقرر ملصلحتها فقط أنه ليس من املعقول أن تتنازل اإلدارة عن حقها بسبب نضيف

                                                          

ع، و لكن املهّم يف هذا اخلصوص .هذا فيما يتعّلق بأحكام البطالن و أنواعه يف عملية إبرام الص     

  ع، فما هو مدى هذه اآلثار؟.يف اآلثار الناجتة عن إبطال الصيتمثل 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .931.ص ،، املرجع السابقحممد ماهر أبو العينني.د-1

  .563.ص ،قاملرجع الساب ،عبد الفتاح صربي أبو الليل.د-2

  .564. ، صقعبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع الساب.د-3
                                                                                                                                                                                                                            

  :آثار البطالن في الصفقات العمومية-ب
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إنعدام آثارها كلية سواء بالنسبة للماضي أو املستقبل، فتعترب الصفقة كأن  ع.صيقتضي بطالن ال      

مل تكن مما يقتضي إعادة املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد، غري أن هذه القاعدة العامة 

مقّيدة بعّدة إعتبارات، منها ما يتعّلق باستقرار املعامالت، ومنها ما يتعلق مبصاحل  ليست مطلقة بل

  .اخللف اخلاص و منها ما يتعلق حبماية الوضع الظاهر
                                                               

زواهلا بأثر رجعي ال يثري صعوبة إذا مل و أثر البطالن املتمثل يف عدم ترتيب الصفقة آلثارها كّلية و       

تكن اإللتزامات الناشئة عنها قد نّفذت بعد، ألن دور البطالن هنا يصبح مانعا حيول دون حتقق آثار 

 الصفقةحبيث ال ميكن املطالبة بتنفيذها، أّما إذا كان التنفيذ قد وقع كله أو بعضه فإن

اقعية نتيجة هذا التنفيذ و التساع  دائرة املستفيدين من حتقيق أثر البطالن يتعّقد نتيجة لظهور مراكز و 

هذه املراكز الواقعية، و إرجاع املتعاقدين إىل ما كانا عليه قبل التعاقد يف هذه احلالة يتم بإجياد إلتزام على 

، و يف مقابل هذا 1عاتق املستفيد املباشر بإرجاع كل ما حصل عليه من فائدة من الصفقة الباطلة

  .  مصدر التصّرف الباطل برّد مقابل هذه الفائدة اليت حصل عليها يلتزم اإللتزام
                                                                   

  ع الباطلة قد نّفذت كلها أو بعضها، فإن لكل من الطرفني إسرتداد .و مبعىن آخر إذا كان الص      

لى أساس دفع غري مستحق، و اإللتزام بالرّد هنا نتيجة طبيعة يفرضها ما نّفذ، ويكون هذا اإلسرتداد ع

عدم ترتيب الصفقة الباطلة آلثارها، ويف حالة ما إذا كان ما تسّلمه أحد املتعاقدين منفعة ال يستطيع 

                                                            .2رّدها فإنه يلتزم برّد التعويض املعادل هلا
 

  : 3 ع بأثر رجعي ترد عليها بعض اإلستثناءات تتمثل فيما يلي.غري أن قاعدة إنعدام آثار الص      

لقد قّرر املشرّع اجلزائري أن دعوى البطالن تتقادم مبضي مخسة عشر سنة، و هذا للحفاظ  :التقادم- 1

  .على استقرار املعامالت
 
 

  ـــــــــــــــــ

  .955.ص ،، املرجع السابقنيحممد ماهر أبو العين.د-1

2-Catherine BERGEAL, Frédérie LENICA, Le Contentieux des M.P, Imprimerie Nationale, 
PARIS, 2004, p.154 et s. 

  .959.، املرجع السابق، صحممد ماهر أبو العينني.د-3
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ه احلالة يقتصر أثر فالبطالن هنا ال يلحق إال جزء من الصفقة، ويف هذ  :ع.صالبطالن اجلزئي لل- 2

  .البطالن على هذا اجلزء وحده دون باقي الصفقة اليت تبقى قائمة

  .ال جيوز التمسك بالبطالن على وجه يتعارض مع املتعاقد احلسن النية: حسن النية- 3

برد  ع لنقص يف أهلية املتعاقد، فإن هذا األخري ال يلزم.يف حالة إبطال الص :مصلحة ناقص األهلية- 4

  .عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ هذا العقدإال ما 

حيث يستحيل إزالة  ،يف هذه العقود ال ميكن إعمال قاعدة األثر الرجعي للبطالن :العقود الزمنية - 5

بتعويض الطرف  وهنا يلتزم الطرف املخّل بالتزامه ،بعض اآلثار يف هذه العقود واليت ترتبت يف املاضي

                                                                                 .هذا التعويض هو اإلثراء بال سببويكون أساس  الذي نّفذ التزامه،

                                                                        

و إمنا قد يكون من   ،قة كأن مل تكن ليس هو األثر الرئيسي املرتتب على البطالنإن اعتبار الصف      

 la(حق املقاول أو املتعهد طلب التعويض من املصلحة املتعاقدة على أساس يف املسؤولية الشبه العقدية 

responsabilité extra-contractuelle (1،  الصفقة إذ ليس للمتعاقد أن حيتج باملسؤولية العقدية ألن

و ليس له أيضا أن حيتج باملسؤولية التقصريية إّال إذا كان هناك خطأ  ،أصبحت باطلة و مل ينتج أي أثر

  .2و هذا يف حالة ما تبّني أن إبطال الصفقة يرجع إىل خطأ املصلحة املتعاقدة ،من جانب اإلدارة
                                                                      

و ليس مرّد ذلك  ،ع.املقاول أو املتعهد يف التعويض متعّددة يف جمال إبرام الص يةأحقّ  و حاالت      

  اإلداري الذي يطّبق  ع و إمنا أيضا إىل القاضي.فقط إىل طول و تعقيد اإلجراءات املقررة إلبرام الص

صلحة املتعاقدة أمال ألحد املتعهدين خ، و من ذلك مثال إذا أعطت امل.الكثري من املبادئ املقررة يف القا

يف إبرام الصفقة معه و دفعته إىل صرف مبالغ كبرية يف سبيل إعداد الدراسات املتعلقة باملشروع حمل 

الصفقة، ففي هذه احلالة هناك خطأ من طرف اإلدارة يوجب تعويض هذا املتعهد الذي حلقه الضرر من 

الفرنسي يعترب أن قيام املصلحة املتعاقدة بقطع املفاوضات  جراء عدم التعاقد، كما أن القضاء اإلداري

  .3دون مربر معقول سبب وجيه للحكم عليها بالتعويض

  

  ـــــــــــــــــ
1- Laurent RICHER, o.p cit., p.173. 

  .404.ص ،املرجع السابق ،سليمان حممد الطماوي.د-2

  .565.، صقعبد الفتاح صربي أبو الليل، املرجع الساب.د-3
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عقد باطل يف  ف تقضي بأحقية املقاول الذي يبدأ يف تنفيذ.د.و من جهة أخرى فان أحكام م      

و لكن شريطة أّال يكون هذا التنفيذ  فيذ فائدة للمصلحة املتعاقدة معه،التعويض إذا ترتب على هذا التن

و ما عدا هذا فإنه ال يشرتط أن تكون هذه األعمال املنفذة  ،ة و أّال ميّس باآلداب العامةبسوء ني

فإذا مل يرتتب على هذا التنفيذ أية فائدة للمصلحة  ،ضرورية بل يكفي أن يرتتب عليها نفعا لإلدارة

  .1املتعاقدة فال حمل للتعويض
                                                               

و ال يشرتط أن  ،و يشرتط القضاء اإلداري الفرنسي أن يكون التنفيذ مبوافقة املصلحة املتعاقدة      

 ،تكون هذه املوافقة صراحة إذ يكفي القبول الضمين بأن ال تعرتض اإلدارة على بدء املقاول يف التنفيذ

يف التنفيذ  كأن يبدأ  ،حيرم من التعويض و لكن إذا كان خطأ املقاول الذي بدأ يف التنفيذ صارخا فإنه

و بصفة    ،رغم إخطاره بعدم البدأ من طرف املصلحة املتعاقدة أو احتجاجها على البدأ يف التنفيذ

فهو كقاعدة عامة يرفض تعويض  ،ف يضع حدودا معينة للتعويض يف هذا الصدد.د.عامة فإن م

التعاقد مع اإلدارة حيث أنه يتصرف هنا كتاجر املقاول عن األعمال و الدراسات اليت قام ا دف 

و ال يكون التعويض إّال يف حالة استخدام املصلحة املتعاقدة  ،يهدف إىل حتقيق الربح أو حتّمل اخلسارة

  .2لدراسته املبدئية يف العملية املراد التعاقد بشأا
                                                            

أنه  ف املسؤولية الشبه العقدية صراحة على فكرة اإلثراء بال سبب تطبيقا لقاعدة.د.ولقد أّسس م      

إ على ذات األسس        و .ال جيب أن يثري أحد على حساب الغري، و تقوم هذه النظرية يف القا

ه األسس فيما ، و تتمثل هذ3م.القواعد اليت حتكم اإلثراء بال سبب كمصدر من مصادر اإللتزام يف القا

  :يلي

  .املدين إثراء-

  .إفتقار الدائن بسبب هذا اإلثراء-

    .       إنعدام السبب القانوين هلذا اإلثراء-

  

  

  ـــــــــــــــــ
1-Catherine BERGEAL, Frédérie LENICA, o.p cit., p.131. 

  .567.ص ،املرجع السابق ،عبد الفتاح صربي أبو الليل.د-2

  .404.الطماوي، املرجع السابق، صسليمان حممد .د-3
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        الخاتــمةالخاتــمةالخاتــمةالخاتــمة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ذلك أّن  ع و كيفية الرقابة عليها،.يتبّني لنا من خالل هذه الدراسة أمهية موضوع عملية إبرام الص      

جناز إلإىل إبرامها كوا السبيل األجنع  ّية كبرية نظرا ألّن اإلدارة كثريا ما تلجأالصفقات تّتسم حبساس

األشغال و العمليات املعّقدة بطريقة تضمن اجلودة و التقنية العالية يف التنفيذ هذا من جهة، ومن جهة 

الدولة نظرا للتالعبات أخرى فإّن هذا اال حافل بكثري من املخاطر و املشاكل املؤثّرة سلبا على ميزانية 

  .ع.اليت ميكن أن تتخلل عملية إبرام الصاملالية 
                                                              

و هذا بعد إطالق مشروع ، 1999ع يف اجلزائر خصوصا بعد سنة  .الص و لقد زادت أمهّية      

و    نشآت القاعدية وزيادة اإلستثمارات العمومية،ضخم من طرف رئيس اجلمهورية، يتعّلق بتطوير امل

ال سيما أّن  برنامج التنمية املستدامة،هذا يف إطار برنامج اإلنتعاش اإلقتصادي والذي تاله بعد ذلك 

  .كبرية نتيجة إرتفاع سعر البرتولاجلزائر عرفت يف املرحلة الزمنية راحة مالية  
                                    

ع من أهّم أنواع العقود اإلدارية، غري أّا ختتلف عنها يف كون أّن العقد اإلداري مىت .و تعترب الص      

ع و اليت .ص.املتضّمن لقا 250- 02يف املاّدة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقم جتاوز أسقفا مالية حمّددة 

  ع، وتتمثل .حتّول إىل ص 301-03ّمت تعديلها مبوجب املاّدة الثانية من املرسوم الرئاسي رقم

هذه األسقف يف مبلغ سّتة ماليني دينار جزائري بالنسبة لصفقات األشغال و التوريدات و أربعة ماليني 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يتجلى وجه  دينار جزائري بالنسبة لصفقات اخلدمات و الدراسات،

  إبرام كّل منهما حيث تتمّتع اإلدارة اإلختالف بينهما يف اإلجراءات واألساليب املّتبعة يف

ع و اليت تعترب مقّيدة إىل .ارية، خالفا للحرية املمنوحة هلا يف إبرام الصحبرّية أكرب يف إبرام العقود اإلد

   .حّد كبري
                                                  

م من إعتربها عقودا إدارية و منهم من ع، فمنه.كما اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للص       

إعتربها خليط من العقود اإلدارية و املدنية، ويزداد هذا اجلدال تفاقما خصوصا إذا علمنا أّن املشرّع 

  مصراعيه يف حيث أنّه ترك الباب مفتوحا  اجلزائري مل يفصل بصفة ائية يف هذه املسألة،
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وكان من  ع على أّا عقود مكتوبة،.عندما عّرف الص 250-02م املاّدة الثالثة من املرسوم الرئاسي رق

ع .ص.من قا يف املاّدة األوىل األجدر عليه أن يّتبع سلوك املشرّع الفرنسي عندما فصل يف هذا املوضوع

  .ع على أّا عقود إدارية .، و ذلك بتعريفه للص2001الفرنسي لسنة 
                                                      

يتمثل الطرف األول يف أحد األشخاص العمومية  ع بني طرفني،.قود، تربم الصعو كجميع ال      

و يعترب هو الطرف األقوى يف هذه  250-02الواردة يف نّص املاّدة الثانية من املرسوم الرئاسي رقم 

ألشخاص  ع مع أحد .الص يف أحد األشخاص اخلاصة،كما قد تربمالطرف الثاين فيما يتمثل  العالقة،

 .الربح واليت تكون متمّتعة بنوع من اإلستقاللية املالية و اإلدارية عن الدولة العامة اليت دف لتحقيق

                                                         

ة تقرر سن قانون و نظرا للمخاوف املتزايدة من جراء التالعبات املالية و استفحال ظاهرة الرشو       

صارم خاص بالصفقات العمومية لردع مثل هذه الظواهر السلبية، و جتلت صرامة هذا القانون يف 

اإللتزام باتباعها، و يف  جمموعة اإلجراءات ة األساليب اليت تضّمنها، و اليت جيب على املصلحة املتعاقدة

ع و .يتوىل رقابة عملية إبرام الصمقابل هذه اإلجراءات و األساليب وضع هذا القانون نظام خاص 

  .مدى سالمتها و صحتها
                                                  

أما فيما خيص اإلجراءات اليت تضّمنها هذا القانون فتتمثل يف مراحل معينة جيب على اإلدارة       

إجنازه أو التوريدات أو اخلدمات أو اتباعها، و هذا إبتداءا من حترير بطاقة فنية حول املشروع املراد 

 ، و ترسل هذه األخرية ملديرية التخطيط و التهيئة العمرانية من أجل احلصولالدراسات املراد القيام ا

و بعد هذا تقوم املصلحة املتعاقدة بتحرير دفرت الشروط اخلاص ذه على رخصة للربنامج املزمع تنفيذه، 

و بعد أن  جلرائد اليومية و النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي،الصفقة كما تقوم بإعالا يف ا

يف التاريخ اليت تكون قد حددته يتقدم املتعهدون بعروضهم تقوم املصلحة املتعاقدة بعملية فتح األظرفة 

اليت تقوم و تتم هذه العملية من طرف جلنة فتح األطرفة  يف اإلعالن عن الصفقة و يف دفرت الشروط،

مث تقوم بعد ذلك بفتح األظرفة الداخلية، و  ال بفتح األظرفة اخلارجية و حترر حمضرا عن هذه العملية،أوّ 

يف املرحلة األوىل تقوم بفتح األظرفة الداخلية املتعلقة بالعروض هنا تتم عملية الفتح هذه على مرحلتني، 

بفتح األظرفة الداخلية املتعلقة بالعروض  و يف املرحلة الثانية تقوم عن هذه العملية، التقنية و حترر حمضرا

  و ال تتم عملية فتح األظرفة املالية إال املالية و حترر حمضرا عن هذه العملية، 
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بعد تقييم األظرفة التقنية و ترتيبها و إقصاء العروض اليت ال تتوفر على الشروط املطلوبة من طرف 

م العروض اليت تقوم بعد ذلك بفحص األظرفة املالية و ، و يتم هذا من طرف جلنة تقيياملصلحة املتعاقدة

أمهيتها مث حترر بعد ذلك حمضرا عن هذه العملية و تسلمه ملسئول املصلحة  تقييمها و ترتيبها حسب

مع من حصل على الرتتيب ، و يف النهاية يبقى هلذا األخري حق اإلختيار بني أن يربم الصفقة املتعاقدة

إلمكانيات املتوفرة لذى املتعاقد معه، و يف مقابل هذا احلق غريه حسب تقديره لاألول أو أن يربمها مع 

كما ميكن للجنة تقييم العروض يتحمل املسئولية الكاملة يف حالة التعسف يف استعماله هلذا احلق،  

 اقرتاح متعهد غري الذي حصل على الرتتيب األول على مسئول املصلحة املتعاقدة للتعاقد معه و هذا يف

ع، و بعد اختيار املتعهد الفائز تقوم املصلحة املتعاقدة باإلعالن عن املنح .ص.حاالت حمددة يف قا

و يف حالة إذا مل يقدم أي طعن خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن تقوم ع، .املؤقت للص

ف أي متعهد أما يف حالة تقدمي طعن من طر املصلحة املتعاقدة باإلعالن عن املنح النهائي للصفقة، 

لتقدمي الطعن و النظر فيه حىت تربم الصفقة لآلجال احملددة  فعلى املصلحة املتعاقدة إنتظار أجل موافق

  .بصفة ائية
                                                   

ثة ع ثال.ص.أما فيما خيص األساليب اليت جيب على املصلحة املتعاقدة إتباعها فقد تضمن قا      

، لكل من هذه الطرق خصائصها و مميزاا و حاالت اللجوء إليها، و قد اعتمد هذا طرق مهمة

ع، و هنا جتدر اإلشارة إىل اخللط .أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة يف عملية إبرام الصالقانون 

غة الفرنسية بني أسلوبيي املناقصة و طلب العروض، فبينما جاءت الصيا الفادح املوجود يف هذا القانون

و للنصوص واضحة يف اعتمادها ألسلوب طلب العروض كقاعدة عامة و أسلوب املناقصة كاستثناء 

بني  فتهما بطريقة دقيقة و واضحة، جاءت الصياغة العربية للنصوص بغموض كبري يكتنف التمييزعرّ 

دة من جهة أسلوب طلب العروض و أسلوب املناقصة من جهة، و أسلوب املناقصة و أسلوب املزاي

ترمجة صحيحة للنصوص الفرنسية و  اعتمادو من أجل وضع حد هلذا اخللط جيب على املشرع  ،أخرى

  .تقدمي تعريف دقيق لكل أسلوب من هذه األساليب
                                                         

لى أنه طريقة تلجأ إليها إ أسلوب طلب العروض ع.ف فقهاء القافقد عرّ  و يف هذا الصدد      

تقنية و مالية، فمن بني هذه املصلحة املتعاقدة إلبرام صفقاا العمومية و هو يعتمد على عّدة معايري 

  املعايري يوجد معيار أجل التنفيذ و خربة الشركة املتعهدة يف إجناز مشاريع شبيهة مبوضوع الصفقة 
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 اعتمادهاالفنية املتوافرة لذى مواردها البشرية و مدى  اخلربة اا و، إضافة إىل حداثة معدّ املزمع إبرامها

كميلية املقدمة على التكنولوجية العالية و مدة ضماا للمشروع أو األجهزة املوردة و حجم اخلدمات الت

ويّتم اإلعتماد على هذا األسلوب من  يأيت معيار املبلغ املايل،رتبة األخرية ملللمصلحة املتعاقدة و يف ا

بينما عّرف أسلوب املناقصة  و اليت حتمل يف طّياا التكنولوجية املتطّورة،جل إجناز املشاريع املعّقدة أ

هذا  اعتمادعلى أنّه طريقة تعتمد فقط على املعيار املايل، مبعىن من يقّدم أقل مثنا يفوز بالصفقة، و يتم 

تلف عن أسلوب املزايدة يف أنّه أسلوب األسلوب يف إجناز العمليات البسيطة من النوع العادي، و هو خي

 اعتمدو بينما املشاريع بينما املزايدة أسلوب لبيع األجهزة أو العقارات من طرف اإلدارة،  إلجنازيعتمد 

 يعتمد أسلوب املزايدة ألنّه طبقا للماّدة الثانية من املرسوم الرئاسي رقم مل فإنهع أسلوب املناقصة .ص.قا

على  ال تطبقاإلدارات العمومية و  مصاريفع حمل .تطّبق على الصا املرسوم فإّن أحكام هذ 02-250

  .مداخيل اإلدارات العموميةع حمل .الص
                                                                       

تقييد حيث أنّه مل يرد  على أسلوب الرتاضي،ع .ص.قا اعتمدو إىل جانب هاذين األسلوبني       

و ينقسم هذا  الضغط عليها يف بعض احلاالت ذات الصبغة اخلاصة، و حرية املصلحة املتعاقدة

سلوب إىل نوعني، أسلوب الرتاضي البسيط و أسلوب الرتاضي بعد اإلستشارة، ويعترب النوع األول ألا

  .ع.ص.طريقة إستثنائية خاصة ال ميكن اللجوء إليها إالّ يف احلاالت احملّددة يف قا
                                                                     

و يف مقابل كّل هذه اإلجراءات و األساليب املعّقدة و امللزمة للمصلحة املتعاقدة، فقد وضع       

 ل يف الرقابةو يتمثل النظام األوّ  ع،.نظام وقائي و آخر قضائي ملراقبة سالمة عملية إبرام الصع .ص.قا

اإلدارية اليت تنقسم بدورها إىل ثالثة أقسام، و هي الرقابة الداخلية و رقابة الوصاية و الرقابة اخلارجية، 

غري أّن هذه األخرية هي أهم هذه األقسام من حيث الفعالية و هي متارس من طرف جلان خمتصة ذو 

و اللجان الوالئية و اللجان صاحل املتعاقدة إىل اللجان البلدية طبيعة إدارية مقسمة حسب درجات امل

و إىل جانب هذه اللجان  ع،.ع، و تأيت على قمة هذه اللجان كّلها اللجنة الوطنية للص.الوزارية للص

ع املربمة من طرف اهليئات الوطنية املستقّلة كما توجد جلان خاصة .توجد جلان خاصة ملراقبة الص

  .ع املربمة من طرف وزارة الدفاع الوطين.مبراقبة الص
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عن طريق  ع.و إىل جانب هذا النظام يوجد القضاء اإلداري الذي يراقب عملية إبرام الص      

و قد تكون هذه الدعاوى من طرف غري املتعاقد معه و الذين ميكنهم إّدعاء  الدعاوى املرفوعة ضّدها،

أّن القرارات اإلدارية اليت أفضت إىل إبرام ع أو إّدعائهم ب.إخالل املصلحة املتعاقدة بإجراءات إبرام الص

الطاعنني  الصفقة مشوبة بعيوب جوهرية، و لكن اإلشكال املطروح هنا هو أنّه رغم حصول املتعهّدين

اإلدارية أو يقضي بإخالل املصلحة  تالقراراع على قرار قضائي يقضي بإلغاء هذه .إبرام الصيف صّحة 

 ّميكنهم احلصول على بطالن الصفقة على خلفّية أنّه ّمت إبرامها و  م الاملتعاقدة بإجراءات التعاقد فإ

من الغري ال يكتسبون الصفة يف هذا اإلّدعاء، و يف هذه احلالة ال ببق هلم سوى املطالبة  اأصبحو 

 بالتعويض من املصلحة املتعاقدة و هذا إجحاف يف حّقهم، غري أّن بعض الفقه يرى بضرورة نظر قاضي

ذا اإلّدعاء على أساس أّن هؤالء املتعهّدين هلم مصلحة فيه تتمثل يف إبطال الصفقة و العقد يف ه

  .حصول أحدهم عليها بدال من املتعاقد معه
                                                      

املتعاقدة  ع هو ّرب املصاحل.ص.و يف األخري يبقى أن نشري إىل أّن أهم حتّدي يواجه أحكام قا      

وذلك  من اإلمتثال هلا عن طريق هبوط أسعار الصفقات إىل أقل من احلّد األدىن املشار إليه سابقا،

و  ع،.ع الواحدة إىل جمموعة صفقات كل مبلغ واحدة منها يقّل عن األسقف الدنيا للص.بتجزئة الص

ع وقفة صارمة .ص.الذي وضعه قاإما بالتالعب باألرقام و الفواتري، و هنا جيب أن يقف النظام الرقايب 

     .ملواجهة هذه التجاوزات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  

  

  قائمة المالحق
  

  

  

  

  157 ..........................منوذج لرخصة تسجيل صفقة عمومية: -01-امللحق رقم  

  158............................................منوذج لدفرت شروط:-02-امللحق رقم  

                               168...............................منوذج إلعالن عن صفقة عمومية :-03-امللحق رقم  

  169......................................حملضر فتح األظرفة منوذج: -04-امللحق رقم  

            172....................................منوذج حملضر تقييم العروض :-05-امللحق رقم  

  176.........................................منوذج لوثيقة الصفقة : -06-امللحق رقم  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE TLEMCEN. 

DIRECTION DE D.L.E.P. 

  

 

 

 

 

L'An Deux Mille DEUX et le QUINZE du mois de MAI, s'est réunie la 

commission d’ouverture des plis pour examiner les offres relatifs à l’avis d’appel 

d’offre portant les travaux d’étude et réalisation de 12 classes au siège de la 

Direction de D.L.E.P. de la Wilaya de TLEMCEN à 14 heures 30. 

 

Etaient présents: 

Mr. A   : Président de la Commission 

Mr. B   : Représentant de la Direction D.L.E.P. 

Mr. C   : Représentant de la Direction de travaux publics. 

Mr. D   : Représentant de la Direction de tourisme. 

 

Etaient absents 

Mr. C   : Représentant de la Direction de travaux publics. 

 

Ordre du jour :  

 

Ouverture des plis relatifs à l’avis D’appel d’offre N° 33 Portant les 

travaux  de d’étude et realisation de 12 classes . 

Après l’ouverture de la séance par le Président de la Commission, Monsieur 

A, il a été procédé au décompte des plis qui sont de (2) réceptionnés et 
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enregistrés par les services de la Direction D.L.E.P. Après vérification du 

contenu de chaque dossier technique et financier, il en ressort ce qui suit :  

 

ETAT N° 01 : Examen des offres techniques 

    Examen de l’éligibilité des documents 
 

N° SOUMISSIONAIRES PLI N° 1 

ENTREPRISE 1 

PLI N° 2 

ENTREPRISE 2 Pièces réglementaires 

01 Déclaration à souscrire OUI OUI 

02 Le casier judiciaire en cours 

de validité (Original) 

OUI NON 

03 Extrait de rôle apuré 

(Original) 

OUI NON 

04 Le registre de commerce 

(Copie légalisé ou  le statut) 

OUI OUI 

05 Références professionnelles OUI NON 

06 Les attestations de mise à 

jour 

- CACOBATH (C. 

Légalisée) 

- CASNOS (C. 

Légalisée) 

- CNASAT ((C. 

Légalisée) 

 

 

OUI 

 

NON 

 

OUI 

 

 

 

OUI 

 

OUI 

 

NON 

07 Liste des moyens humains et 

matériels  

OUI NON 

08 Immatriculation fiscale  OUI OUI 

09 Certificat de qualification OUI OUI 

10 Bilans des 03 dernières années OUI OUI 

11  Statut de l’entreprise OUI NON 

 

 
 

ETAT N° 02 : Examen des offres financières 
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N° SOUMISSIONAIRES PLI N° 1 

ENTREPRISE 1 

PLI N° 2 

ENTREPRISE 2 Pièces réglementaires 

01 Soumission OUI OUI 

02 Bordereau des prix unitaires OUI OUI 

03 Devis quantitatif et estimatif OUI NON 

04 Délais 6 MOIS 10 MOIS 

05 Montant de la soumission  

(DA en TTC) 

15000000 14000000 

 

• L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 15 h30. 

• Le présent Procès Verbal a été dressé le jour, mois et an que dessus 

 

Emargement des membres présents  

                    

 
 Mr A   : Président de la Commission                                 
 
 

Mr. . B   : Représentant de la Direction D.L.E.P. 
 
 

 
Mr D   : Représentant de la Direction de tourisme. 

  
 

 
 
 

 
 

 
            

 LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE & POPULAIRE 
 

 

WILAYA DE TLEMCEN 

DIRECTION DE Logement et Des Equipement 

Publics(D.L.E.P)  
PROGRAMME NORMALE  (PSD) 

 

 

 
 

INTITULEE : ETUDE ET REALISER DE 12 GROUPES SOCIALES ET 09 
CLASSES  . 
  
OPERATION N°: CD 5 623 4 262 113 04 40 .  

 
 

 

 

 

 

   

 

              33/2004 
  

   

 

 

 

MAITRE DE L’OUVRAGE : D.L.E.P 
   
MAIRE DE L’ŒUVRE :  ENTREPRISE A 
 
ENTREPRISE : B 
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MARCHE CONCLU 

 

 

 

 
ENTRE : 
 
 

              Monsieur le Wali de la Wilaya de Tlemcen représenté par Monsieur B, désigné dans ce qui 

suit par le terme «Le maître  de l’ouvrage » 

       
               

D’une part, 
 
 

 

ET : 
 
 
             L’entreprise : «  1   sis à TLEMCEN, représentée par Monsieur x. 

 
 
 

D’autre part 
 
 
 
 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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Établie en conformité des dispositions de l’article 45 du décret 

présidentiel n° 02-250 du 24 Juillet 2002, portant réglementation des marchés 

publics modifié et complété par le décret présidentiel N°03/301 du 11/09/2003. 

Objet: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné (nom et prénom): ………………………………...          

Profession : …………………………………………………….. 

  Nationalité : …………………………………….. 

Demeurant à : …………………………………………………...  

Agissant au nom et pour le compte de : ……………………………………………………...  

Inscrit au registre de commerce ………………………………………………... 

Après avoir pris connaissance des pièces du projet du marché et  après avoir 

apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des 

prestations du marché, portant : …………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et détail estimatif établis 

conformément aux cadres figurant au dossier du projet du marché.               

             - Me soumets et m’engage envers ………………………………………………………………………………………… 

............................................................... 

- Moyennant la somme de : ………………………………………………………………………. toutes taxes 

comprises (TTC) et dans un délai de ………………………………….. 

 - L’opérateur public contractant se libère des sommes dues par lui en faisant crédit 

au compte bancaire : ……………………………………………………………………………………..   

J’affirme  sous peine de résiliation de plein droit du contrat ou de sa mise en  

Régie aux torts exclusifs de la Société, que la dite Société ne tombe pas sous les 

interdictions édictées par la Législation et la réglementation en vigueur et les 

dispositions de la l’ordonnance N° 03-03 du 19/07/2003 relative à la concurrence.               

         Fait à ……………, le ................…… 
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Établie en application des dispositions de l’article 45 du décret N° 02-250 du 24 Juillet 2002 

portant réglementation des marchés publics, modifié et complété par le décret présidentiel 

N°03/301 du 11/09/2003. 
 

1.  Dénomination de la Société : ………………………………………………….. 

2.  Adresse du siège social : ………………………………………………………..                                                        

3.Forme juridique de la Société : …………………………. 
 

4.Numéro et date d’inscription au registre de commerce ………………………………………… 
 

5. Wilaya où seront exécutées les prestations faisant l'objet du marché : …………………… 
 

6. Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance des responsables signataires de   

l'Entreprise et des personnes ayant qualité pour engager la société à l'occasion du  

marché : ………………………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………. 

 

7. Existe-t-il des privilèges et nantissements inscrits à l'encontre de l'Entreprise au 
greffe du Tribunal, section commerciale ? ……………… 

 

8. La Société est elle en état de liquidation ou de règlement ? ……………….. 
 

9. Le déclarant a t-il été condamné en application de l'Ordonnance n° 03-03 du 19 Juillet 2003 
relative à la concurrence ? ………………………….. 
 

Dans l’affirmative : 
a) – Date du jugement déclaratif de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire. 

b) – Dans quelles conditions la société est – elle autorisée à poursuivre son activité? Indiquer 

le nom et l’adresse du liquidateur ou de l’administrateur au règlement judiciaire : 
 

10. Le déclarant atteste que la société n’est pas en état de faillite : ………………. 
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11. Nom, prénom, qualité et nationalité du signataire de la déclaration :………………………….. 

 

 Nationalité : …………………. 

 

J’affirme sous peine de résiliation de plein droit de la convention ou de sa mise en règle aux 

torts de la société que la dite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par 

la législation et la réglementation en vigueur. 

Je certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance 

66-156 du 08 Juin 1966 que les renseignements fournis sont exacts.   

 
 
 
   
 

        Fait à ………………….., le……………………………….. 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES 

 
Article 01 : Objet du marché   
Article 02 : Mode de passation du marche   
Article 03 : Consistance des prestations du marche   
Article 04 : Pièces contractuelles 
Article 05 : Les assurances 
Article 06 : Règlement des litiges 
Article 07 : Résiliation du contrat  
Article 08 : Textes généraux applicables 
Article 09 : Exemplaires du marché 
Article 10 : Domicile du maître de l’œuvre  
 
CHAPITRE II : MODE D’EXECUTION DU MARCHE 

 
Article 11 : Prescriptions supplémentaires et imprévues  
Article 12 : Délai d’exécution  
Article 13 : Pénalités de retard 
Article 14 : Sous-traitance 
Article 15: Cas de force majeure 
Article 16 : Réception provisoire 
Article 17 : Réception définitive 
Article 18 : Délai de garantie 
Article 19 : Relation entre le maître de l’ouvrage et le maître de l’œuvre 
Article 20 : Obligations du maître de l’ouvrage 
Article 21 : Responsabilités communes 
Article 22 : Remise des documents  
Article 23 : Approbation du marche  
Article 24 : Secret professionnel  
 
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES GENERALES 

 
Article 25 : Définition des Prix 
Article 26 : Montant du marché  
Article 27 : Modalités de paiement  
Article 28 : Banque domiciliataire 
Article 29:  Retenue de bonne exécution et de garantie  
Article 30 : Délai de mandatement des prestations   
Article 31 :  Avance forfaitaire  
Article 32 : Intérêts moratoires  
Article 33 :Droits et timbre d’enregistrement 
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Article 34 : Nantissement 
Article 35 : Approbation et mise en vigueur 
Article 36 : Identification des parties contractantes 
Article 37 : Identité des personnes habilitées à signer le contrat   
Article 38 : Date et lieu de signature du marché 
 
 
CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
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PREAMBULE 

Après avoir pris connaissance du projet et de toutes les pièces contenues dans le 

dossier et m’être rendu compte de la situation des lieux, nous, L’entreprise nous 

soumettons et nous engageons à exécuter les prestations conformément aux conditions 

des données du projet et normes en vigueur et ce moyennant les prix unitaires établis 

par nous pour chaque unité d’ouvrage décrite dans le bordereau des prix unitaires que 

nous avons fixé et après avoir apprécié à notre point de vue et sous notre responsabilité 

la nature et la difficulté des prestations. 

 

 

             Le présent  marché a pour objet : 

Étude et réalisation de 12 classes. 

 

 

Le présent marché est passé à l’issue d’un appel d’offres national ouvert 

conformément aux dispositions des articles 20, 21, 23, 25 du décret présidentiel n° 02-

250 du 24 Juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et 

complété par le décret présidentiel n°03/301 du 11 septembre 2003. 

 

 

� Le  présent marché porte sur : …………………………………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

 

 

CHAPITRE  I : DISPOSITIONS  ADMINISTRATIVES  

ARTICLE 01 OBJET DU MARCHE   
 

ARTICLE 02 MODE DE PASSATION  

ARTICLE 03 CONSISTANCE DES TRAVAUX  
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Les pièces contractuelles constituant le marché sont par ordre de priorité énumérées 

ci-dessous : 

� La Soumission  

� La Déclaration à souscrire 

� Le Cahier des Prescriptions Spéciales 

� Le Cahier des Prescriptions Techniques 

� Le Bordereau des prix unitaires 

� Le Devis quantitatif et estimatif 

� Planning de l’exécution des prestations. 

 
 
 

Le maître de l’œuvre est tenu sur requête des services du maître de l’ouvrage de 

justifier qu’il a contracté les assurances prévues par les textes réglementaires en 

vigueur à la date de commencement des travaux  conformément à la loi n° 95.07 du 

25.01.1995 relative aux assurances. 

 

L’entreprise devra dans les (10) jours qui suivent cette demande présenter au 

maître d’ouvrage les polices d’assurance obligatoires suivantes : 

 

A – ACCIDENT DE LA CIRCULATION 

Doivent être garantis par le maître de l’œuvre tous les risques relatifs aux 

accidents de la circulation, les garanties doivent notamment couvrir : 

� Les personnels transportés 

� Les tiers 

 

 

 

 

 

ARTICLE 04 PIECES CONTRACTUELLES 
 

ARTICLE 05 LES ASSURANCES 
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B – ACCIDENT DE TRAVAIL 

Les accidents de travail qui surviennent au personnel de l’entreprise doivent être 

garantis conformément à la réglementation en vigueur. 

 

C – RESPONSABILITE CIVILE DU GERANT DE L’ENTREPRISE : 

Le maître de l’œuvre sera tenu d’avoir une assurance  individuelle de 

responsabilité civile du gérant de l’entreprise  pour couvrir les conséquences pécuniaires 

des dommages de toutes natures causés aux tiers du fait de son activité lors de 

l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de dommage corporels ou matériels. 

 
 

  
Le Maître de l’ouvrage et l’entreprise s’efforceront de régler à l’amiable tout 

litige relatif à l’interprétation, l’application et / ou l’exécution des clauses du présent 

marché. 

  Au cas où il serait impossible de parvenir à un accord, les deux parties 

contractantes se mettront en commun accord que tout différent découlant de 

l’exécution du présent marché  sera tranché définitivement, et à l’exécution de toute 

autre juridiction, par le tribunal de Tlemcen.   

Le règlement des litiges se fera conformément aux articles 102 du décret 

présidentiel N° 02-250 du 24 Juillet 2002  portant réglementation des marchés publics, 

modifié et complété par le décret présidentiel N° 03 – 301 du 11 Sept. 2003. 

 
 

 
- En cas d’inexécution totale ou partielle de l’une quelconque des obligations du  

présent marché, ou de force majeur, le présent marché peut être résiliée par accord à 

l’amiable des parties contractantes aux conditions fixées dans le dit accord. 

 

 

ARTICLE  06 
 

REGLEMENT DES LITIGES 
 

ARTICLE  07 
 

 RESILIATION DU  CONTRAT  
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        - En cas de résiliation de ce marché, pour quelque cas que ce soit, le maître de 

l’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter, par des tiers, toutes ou 

Parties des missions non effectuées à la date de la résiliation. 

 - La résiliation de ce marché, pour quelque cause que se oit, ne portera pas 

atteinte aux droits et obligations sur la partie exécutée notamment. 

- Les documents, résultants des prestations effectuées par le maître de l’œuvre 

à la date de résiliation du présent marché,  propriété du maître de l’ouvrage. 

 - Les montants des honoraires correspondants aux prestations ou parties des 

prestations effectuées à la date de la résiliation, doivent être versés par le maître de 

l’ouvrage au maître de l’œuvre.   

- La résiliation se fera conformément aux articles 99 et 100 du décret 

présidentiel N° 02 – 250 du 24-07-2002 portant réglementation des marchés publics, 

modifié et complété par le décret présidentiel N° 03-301 du 11-09-2003. 

 

 
 

Sont applicables au présent marche : 

1-Décret présidentiel n° 02-250 du 24 Juillet 2002 portant réglementation des 

marchés publics,  modifié et complété par le décret présidentiel N° 03-301 du 11 

Septembre 2003. 

2-Ordonnance 03-03 du 19-07-2003 relatives à la concurrence. 

3-Ordonnance 95-07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances. 

4-Décret exécutif n° 95-305 du 07 Octobre 1995 fixant les modalités 

d’établissement de la facturation 

 

 

 

 

 

ARTICLE  08 

 

TEXTES GENERAUX APPLICABLES 
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Il est précisé que toute autre clause insérée dans le présent marché qui serait 

contraire aux dispositions des éléments cités ci-dessus n’est considérée comme nulle et 

de nul effet. 

 
 

 

 
Le maître de l’œuvre remettra au maître de l’ouvrage douze (12) exemplaires du 

marché édités dans sa version définitive et un support informatique (disquette), chacun 

de ces exemplaires comprendra toutes les pièces contractuelles définies à l’article ci-

dessus. 

Tous les exemplaires visés au présent article sont destinés à l’usage du service 

contractant. 

Le marché de l’œuvre fera par ailleurs son affaire de tous les exemplaires dont il 

aurait besoin pour son siège, pour le chantier, les banques ou tout autre usage. 

Il est précisé que toutes les lois, ordonnances, décrets et arrêtés auxquels se 

réfère le présent marché sont ceux en vigueur à la date de signature du marché. 

Toutes les clauses stipulées à dans le marché lient irrévocablement  le Maître de 

l’ouvrage et le Maître de l’oeuvre. 

 
                        

 

 

A défaut par le Maître de l’oeuvre d’élire domicile à proximité des travaux et 

d’avoir fait connaître ce domicile au maître de l’ouvrage dans un délai de 15 jours à dater 

de la notification de l’O DS de commencer les travaux, les notifications relatives au 

maître de l’œuvre sont valablement faites à l’assemblée populaire communale du lieu 

d’exécution des travaux.  

 

 

 

ARTICLE  09 
 

EXEMPLAIRES DU MARCHE  
 

ARTICLE  10 
 

DOMICILE DU MAITRE DE L’ŒUVRE  
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Le maître de l’œuvre ne doit pas entreprendre les travaux  qu’il jugerait 

imprévus. Ces derniers doivent, au préalable, être demandés par l’administration qui 

ordonnera leur exécution par introduction d’un avenant et notification d’un ODS de 

démarrage conformément aux dispositions des articles 89, 90, 91, 92, et 93 du décret 

présidentiel N° 02 – 250 du 24-07-2002 portant réglementation des marchés publics, 

modifié et complété par le décret présidentiel N° 03-301 du 11-09-2003. 

. 
 

 

 
Les travaux de ce marché  seront exécutées dans un délai de 6 mois à compter 

de la date de réception de l’ordre de service prescrivant au maître de l’œuvre, le 

commencement des travaux . 

 
 

 
En  cas  de retard dans la remise des documents constituant le présent projet, il 

sera appliqué  sur le total des sommes dues au maître de l’œuvre, et ce conformément aux 

dispositions de l’article N° 78 de décret présidentiel N° 02-250 du 24-07-2002 portant 

réglementation des marchés publics modifié et complété par le décret présidentiel N° 

03-301 du 11-09-2003, il sera applique des pénalités de retard dont le montant « P » sera 

déterminé comme suit :  

 

   M            P  = montant de la pénalité   

P =   _______      M = montant du contrat  

          10 D           D = délai contractuel exprimé en jours 

* Toutefois, le montant total des pénalités ne pourra excéder  Dix pour cent 

(10%) du montant total du marche. 

ARTICLE  11 
 

PRESCRIPTIONS  SUPPLEMENTAIRES ET IMPREVUES  

CHAPITRE  II : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

ARTICLE  12 
 

DELAI D’EXECUTION 

ARTICLE  13 
 

PENALITES DE RETARD 
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En application des articles 94, 95 et 96 du décret présidentiel n°02-250 du 24 

Juillet 2002 portant réglementation des marchés publics modifié et complété par le 

décret présidentiel N° 03-301 du 11 Septembre 2003, le maître de l’œuvre ne peut 

sous-traiter aucune partie de son contrat sans l’autorisation écrite du maître de 

l’ouvrage. 

 
 

 
On entend par cas de force majeure un évènement imprévisible, insurmontable, 

irrésistible et qui est indépendant du contrôle et de la volonté de la partie qui l’invoque, 

et cela conformément à la réglementation en vigueur et à l’article 27 du C.C.A.G. 

S’il arrive qu’un cas de force majeure retarde ou empêche la mise à la disposition 

ou provoque un défaut d’exécution ou d’accomplissement des engagements contractuels, 

le Maître de l’œuvre sera tenu d’informer le maître de l’ouvrage dans les dix (10) jours 

qui suivent l’évènement et devra fournir des preuves satisfaisantes pour justifier sa 

requête. 

Dans le cas où cette requête est justifiée, le maître de l’ouvrage accorde au 

Maître de l’œuvre un délai raisonnable pour l’accomplissement de ses obligations, ce 

délai étant fixé d’un commun accord entre des deux parties contractantes. 

 

 
 
Ce terme désigne, à l’issue de ……………………………………., l’acte par lequel les deux 

parties constateront contradictoirement que :  

- ………………………………………………….. 

- ……………………………………………….. 

 

 
 

La réception définitive est prononcée après l’expiration du délai de garantie. 

ARTICLE  14 
 

SOUS-TRAITANCE 
 

ARTICLE  15 
 

CAS DE FORCE MAJEURE 

ARTICLE  16 
 

RECEPTION  PROVISOIRE 

ARTICLE  17 
 

RECEPTION  DEFINITIVE 
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Les délais de garantie sont fixés à douze (12) mois à partir de la réception 

provisoire des travaux. Pendant cette période, le Maître de l’œuvre restera responsable. 

Si un manquement ou une non conformité est constatée, en se référant aux 

spécifications du présent marché, le maître de l’œuvre y remédiera sur simple demande 

de maître de l’ouvrage. 

 
 

 
 

- Toutes les décisions prises par le maître de l’ouvrage et les communications 

entre les deux parties se feront par écrit. 

- Le maître de l’œuvre s’engage à mettre en place les moyens humains et 

matériels nécessaires pour exécuter les missions qui lui sont confiées dans le cadre du 

présent marché dans les règles de l’art et selon les normes de la profession.      

Le maître de l’œuvre s’engage à : 

- Designer un représentant unique qui sera l’interlocuteur de maître de l’ouvrage 

durant l’exécution des missions du présent marché. 

 - Tenir informer le maître de l’ouvrage de façon continue de la progression des 

prestations. 

- Veuillez au respect des document qui lui ont été confiés par celui – ci à la fin du 

présent marché. 

- Se tenir en étroite liaison avec le maître de l’ouvrage, notamment tout ce qui 

est dicté par ses ordres de services. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARTICLE  18 
 

 DELAI   DE  GARANTIE  

ARTICLE  19 
 

 RELATION ENTRE LE MAITRE DE L’OUVRAGE ET LE MAITRE  

 DE L’ŒUVRE  
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- Dans le cadre de l’exécution des missions confiées au maître de l’œuvre, le 

maître de l’ouvrage se charge de l’obtention des autorisations et visas nécessaires 

auprès de autorités compétentes. 

- Le maître de l’ouvrage fournira au maître de l’œuvre toutes les informations 

susceptibles de faciliter le bonne exécution du contrat.      

 
 

 
- Le maître de l’ouvrage et le maître de l’œuvre s’engagent à se concerter chaque 

fois que les nécessités de mise au point et de concertation l’exigent.  

 
 

 

 

 
 

Les travaux, objet du présent marché, seront réglées sur la base du devis 

quantitatif et estimatif ainsi que le tableau récapitulatif joint au présent contrat. 

Les prix sont fermes, non révisables et non actualisables 

 

 

Le montant du présent marché est arrêté à la somme de :  

 

Montant en H.T (en chiffres et en lettres) : : 14500000 DA 

Quatorze millions cinq cent milles Dinars et 00 centimes 

 

Montant des taxes (en chiffres et en lettres) : 500000 DA 

Cinq cent milles Dinars et 00 centimes. 

Montant en TTC  (en chiffres et en lettres) : 15000000 DA 

Quinze millions Dinars et 00 centimes en toutes taxes compris. 

 

 

 

 

ARTICLE  25 
 

DEFINNITION DES PRIX 

CHAPITRE  III : DISPOSITIONS FINANCIERES GENERALES 

ARTICLE  26 
 

MONTANT DU MARCHE (EN CHIFFRES ET EN LETTRES) 

ARTICLE  21 
 

RESPONSABILITES COMMUNES   
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Les paiements d’effectueront ,une fois approuvée sur la base de la présentation 

de factures ou situations conformes établies par le maître de l’œuvre, en Dix (10) 

exemplaires et transmises au maître de l’ouvrage pour règlement. 

 

 
 

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues, en exécution de la 

présente convention, en effectuant les virements au compte bancaire 

N° :…………………………………………… 

 
 

En application des articles 84,86 du décret présidentiel n° 02.250 du 24 Juillet 

2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété par le décret 

présidentiel n°03/301 du 11/09/2003, il est prévu une retenue de bonne exécution et 

de garantie de cinq pour cent (5%) constituée par un prélèvement opéré sur chaque 

situation effectuée au titre du présent contrat 

Cette retenue de bonne exécution sera transformée en retenue de garantie avant 

d’être restituée au maître de l’œuvre un mois après la réception définitive . 

 
 

 
 

En application de l’article 76 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 

Juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété 

par le décret présidentiel n°03-301 du 11/09/2003 le délai maximal de 

mandatement  est fixé à trente (30) jours calendaires à compter du jour où le 

maître de l’ouvrage reçoit la situation et celui où le virement au compte de 

l’œuvre a lieu. 

 

 

 

ARTICLE  27 
 

MODALITES DE PAIEMENT   

ARTICLE 30 
 

DELAI DE MANDATEMENT DES TRAVAUX  

ARTICLE  28 
 

BAUNQUE DOMICILIATAIRE  

ARTICLE  29 
 

RETENUE DE BONNE EXECTION ET DE GARANTIE  

ARTICLE 31 
 

AVANCE FORFAITAIRE  



 - 193 -

 
Il sera accordé a l’entreprise sur demande une avance forfaitaire de 15% 

du montant initial du marché et ce conformément aux l’articles 63, 65, 67, 71, du 

décret présidentielles du n° 02-250 du 24 Juillet 2002 portant réglementation 

des marchés publics, modifié et complété par le décret présidentiel n°03-301 du 

11/09/2003.   

Cette avance ne sera versée que si le maître de l’œuvre a préalablement 

présenté une caution de restitution d’avance d’égale valeur, émise par une banque 

algérienne, la caisse de garantie des marchés publics à l’une banque étrangère 

agrée par une banque algérienne. 

Cette avance sera récupérée par voie de retenues opérées par le maître 

de l’ouvrage sur les sommes payées en tout état de cause le remboursement doit 

être terminé lorsque le montant des sommes payées atteint 80% du montant du 

marché.                

 

 

 
Conformément à l’article 77 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 

Juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété 

par le décret présidentiel n°03/301 du 11/09/2003 dans les trente (30) jours 

qui suivent la fin des délais ouverts au service contractant pour procéder au 

mandatement, l’entreprise doit être en cas de non paiement, avisée des motifs 

pour lesquels les prestations constatées n’ont pas fait l’objet d’un paiement au 

moins partiel. Si cette notification n’est pas faite ou si ce paiement n’intervient 

pas dans ce délai, le retard ouvre droit à des intérêts moratoires calculés depuis 

le jour qui suit l’expiration du dit délai, au taux moyen d’intérêts bancaires à 

court terme. 
 

 

ARTICLE 32 
 

INTERETS MORATOIRES 
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Le projet du marché est susceptible de nantissement aux conditions 

prévues par la législation en vigueur (article 97 selon les dispositions prévues 

au décret présidentiel n° 02-250 du 24 Juillet 2002 portant réglementation 

des marchés publics, modifié et complété par le décret présidentiel n°03/301 

du 11/09/2003 . Sont désignés : 

� comme comptable chargé de paiement : Le ………………………………………………………. 

� comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements : 

Monsieur ……………………………………………………., représenté par Monsieur le 

directeur ………………………………………………..  

 

 
 

Le  présent marché entrera en vigueur dès son approbation par l’autorité 

compétente, conformément à l’article 07 du décret présidentiel 02-250 du 24 

Juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété 

par le décret présidentiel n°03-301 du 11/09/2003. 

 
 

 

 Le Wali de la Wilaya Tlemcen, représenté par Monsieur B, désigné dans les 

termes du présent marché par « le maître de l’ouvrage ». 

L’entreprise : 1représenté par Monsieur x, désigné dans les termes de ce 

présent marché par «  le maître de l’œuvre ». 

 

 

 

 
 

ARTICLE 33 
 

NANTISSEMENT 

ARTICLE 34 
 

APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR 

ARTICLE 35 
 

 IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES  

CONTRACTANTES 
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          Pour le maître de l’ouvrage, le Wali de la Wilaya de Tlemcen, représenté 

par monsieur B. 

 Pour le maître de l’œuvre, Monsieur x. 

 
 
 
 
 Le présent marché est signé à TLEMCEN le ;15 septembre 2002. 
 
 
 
 
 

LU & ACCEPTE,        

 
 
 
 
LE MAITRE DE L’ŒUVRE            LE MAITRE DE L’OUVRAGE 

Nom, prénom et qualité du signataire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 36 
 

 IDENTITES DES PERSONNES HABILITEES A SIGNER 
 

ARTICLE 37 
 

  DATE ET LIEU DE SIGNATURE DU CONTRAT 
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CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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N° Désignations Prix unitaire 

en DA 

Prix unitaire en 

lettres (DA)   
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01 
 
 

02 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
Le contractant                                           Le cocontractant 
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

N° Désignations Qu Prix unitaire 

H.T DA 

Total en DA 
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01     
 

02     
 

03     
 

                      TOTAL  EN H.T   
 

                      T.V.A 17%  
 

                      TOTAL EN T.T.C  
 

                            
Arrêté le présent devis à la somme de (en lettres) : ………………………………… Dinars 

(…………….. DA) 

 

 

 

 

  Le contractant                                                      Le cocontractant 
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  قـائمة المراجع
                                    

  .الكتب و المؤلفات العامة :أوال
                                                                                                          

  :باللغة العربية-أ  

ر منذ االستقالل، اجلزء األول، الطبعة الثانية، ، تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائبوكرا إدريس. د-1

  .2005ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

، ديوان املطبوعات -شروط قبول الدعوى اإلدارية–، قانون املنازعات اإلدارية خلويف رشيد. د-2

  .2004اجلامعية، اجلزائر، 

، دار الفكر العريب، -اء اإللغاءقض: الكتاب األول–سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري .د-3

  .1996القاهرة، 

، دار الفكر العريب، -قضاء اإللغاء: الكتاب األول–سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري .د-4

  .1996القاهرة، 

، منشورات احلليب بعة الثانيةطالعبد الرزاق أمحد السنهوري، نظرية العقد املدين، اجلزء الثاين، -5

  .1998، -لبنان–ت احلقوقية، بريو 

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري يف الفقه و قضاء جملس الدولة، .د-6

  .2003مطابع دار احلسني، القاهرة، 

، الطبعة الثالثة، دار الفكر اجلامعي،    القاهرة، -وضعيتها–معوض عبد التواب، الدعوى اإلدارية .د-7

1998.  

، -شروط قبول دعوى اإللغاء–اهر أبو العينني، دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري حممد م.د-8

  .1998الكتاب األول، دار املنشورات احلقوقية، لبنان، 

عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري،              اجلزء .د-9

  .2003الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، نظرية الدعوى اإلدارية، : الثاين

  .2005، - اجلزائر–حممد الصغري بعلي، القرارات اإلدارية، دار العلوم، للنشر و التوزيع، عنابة .د-10

، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات -النشاط اإلداري: اجلزء الثاين–القانون اإلداري  ،ناصر لباد.د-11

  .2004اجلزائر، اجلامعية، 
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  .2006هاين علي الطهراوي، القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، .د-12
                                            

  :باللغة الفرنسية- ب  

 
13- Jean-François AUBY ; Olivier RAYMUNDIE, Le service public, Le moniteur, PARIS, 
2003. 
14-Jean-Marie AUBY ; ROBERT Ducos-Ader, Grands services publics et entreprises 
nationales, 1erédi, Presse Universitaire de France, PARIS, 1969. 
15-André DE LAUBADERE ; Jean-claude VENEZIA ; Yves GAUDEMET, Droit 
administratif, 17édi, L.G.D.J., PARIS, 2002. 
16-Yves GAUDEMET, Droit administratif des biens, Tome 2, 12édi, L.G.D.J., PARIS, 2002. 
17- J.guglielmi GILLES ; GENVIEVE koubi, Droit du services publics, Montchestien, PARIS, 
2000.                                                                                                                                              
18-Ahmed MAHIOU, Cours d’institutions administratives, 3édi, ALGERIE, 1981. 
19-MARCEAU ; Prosper WEIL ; Guy BROBANT ; Pierre DELVOLVE ; Bruno GENVOIS, 
Les grands arrêt de la jurisprudence administrative , 15édi , PARIS , 2005. 
20- Hauriou MAURICE, Précis de droit administratif et de droit public, 12édi, DALLOZ, 
PARIS, 2002. 
21-Alain-serge MEXHERIAKOFF, Droit des services publics, P.U.F, PARIS, 1997. 

                                                          

  .الكتب و المؤلفات الخاصة :ثانيا
                                                   

  :باللغة العربية-أ  

حسني عبد العال حممد، الرقابة اإلدارية بني علم اإلدارة و القانون اإلداري، دار الفكر اجلامعي، .د- 22

  .2004اإلسكندرية، 

، منشأة )املبادئ و األسس العامة(قود اإلدارية يف التطبيق العملي محدي ياسني عكاشة، الع.د- 23

  .1998املعارف، اإلسكندرية، 

، دار بعة اخلامسةطال، - دراسة مقارنة–سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية .د- 24

  .1991الفكر العريب، القاهرة، 

  .2003أة املعارف، اإلسكندرية، عبد احلميد الشواريب، العقود اإلدارية، منش.د- 25

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الكتب القانونية، القاهرة، .د- 26

2005.  
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لعقود اإلدارية و القرارات اإلدارية، دار عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املسئولية اإلدارية يف جمال ا.د- 27

  .2007الفكر اجلامعي، القاهرة، 

عبد الفتاح صربي أبو الليل، أساليب التعاقد اإلداري بني النظرية و التطبيق، دار الكتاب .د-28

  .1994احلديث، القاهرة، 

  .2003عارف، مصر، مازن ليلو راضي، العقود اإلدارية يف القانون اللييب و املقارن، منشأة امل.د-29

  .2002حممود حممد علي صربة، ترمجة العقود اإلدارية، دار الكتب القانونية، مصر، .د- 30

  .2004، -اجلزائر–حممد الصغري بعلي، العقود اإلدارية، دار العلوم، عنابة .د- 31

إبرام : األول حممد ماهر أبو العينني، العقود اإلدارية و قوانني املزايدات و املناقصات، الكتاب.د- 32

  .2003العقد اإلداري، دار أبو اد للطباعة باهلرم، القاهرة، 
                                                                  

 :باللغة الفرنسية- ب  

 
33- Catherine BERGEAL, Frédérie LENICA, Le Contentieux des Marchés Publics, Imprimerie 
Nationale, PARIS, 2004. 
34- Brahim BOULIFA, GUIDE DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, constantine, 
2004. 
35- Jean-François  BRISSON, Les fondements  juridiques  des Marchés Publics, Impremerie 
nationale, PARIS, 2004. 
36- Daniel CBABANOL ; Jean-Pierre JOUGUELET ; François BOURRACBOT, Le régime 
juridique des Marchés Publics, Le moniteur, PARIS, 2005. 
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  :ملخص المذكرة-1

من أهم أنواع العقود اإلدارية و أكثرها تداوال يف احلياة العملية، و غالبا ما تلجأ إليها األشخاص  تعترب الصفقات العمومية    

اصة أو اخلاملعقدة، و تعّرف على أا عقود تربم من طرف اإلدارة مع أحد األشخاص و العمليات  العمومية من أجل إجناز األشغال

عامة من أجل إجناز أشغال أو توريدات ال تقل قيمتها عن ستة ماليني دينار، أو إجناز خدمات أو دراسات ال تقل قيمتها عن أربعة ال

  .ماليني دينار جزائري
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

الثالثة الواردة فيه، و تتمثل هذه األخرية يف  أحد األساليب إتباعع اإلدارة على .ص.و يف سبيل إبرام هذه الصفقات يلزم قا    

ة معايري تضمن جودة اخلدمة، على خالف أسلوب املناقصة أسلوب طلب العروض الذي يعترب القاعدة العامة كونه يقوم على عدّ 

ة إىل أسلوب الرتاضي و الذي ال يلجأ إليه إّال يف العمليات البسيطة من النوع العادي، إضاف فقط الذي يعتمد على املعيار املايل

  .أو بدوا، و ال ميكن اللجوء إليه إال يف حاالت حمددة االستشارةاملباشر سواء بعد  االتفاقالذي يعتمد على 
                                                                                                                                                                                                                                                

، و يتجلى هذا النظام من خالل ببنودهع نظام صارم ملراقبة مدى التزام اإلدارة .ص.و يف مقابل هذه األساليب امللزمة وضع قا    

البلدية للصفقات، كما  ع املتمثلة يف اللجنة الوطنية و اللجان الوزارية و الوالئية و.ف جلان للصالرقابة اإلدارية املمارسة من طر 

ها القضاء اإلداري من خالل رفع الدعاوى اإلدارية ضد هذه يتجلى هذا النظام من جهة أخرى يف الرقابة القضائية اليت يتوالّ 

  .البة بالتعويضالصفقات املربمة سواء من أجل إبطاهلا أو من أجل املط
                                                                                                            

2-Synthèse de mémoire : 
      Les marchés publics sont considérés de types de contrats administratifs d’une grande ampleur, On 

peut définir ces contrats comme étant des contrats conclus par l’administration avec l’un des personnes 

privés ou publiques dans le cadre de la réalisation des travaux ou fournitures d’une valeur de six millions 

de dinars, ou réaliser des services ou études d’une valeur de quatre millions de dinars. 
 

      Le code des marchés publics exige à l’administration pour conclue ces types de contrats de suivre 

l’un des trois modes, cette dernières se définit dans le modèle d’appel d’offres qui revêt une règle 

générale, puisqu’elle se repose sur plusieurs critères dont la qualité des services, par contre l’adjudication 

exige le critère financier, ce mode demandé uniquement dans les opérations simples, en outre du mode de 

grés à grés qui se caractérise par le biais de l’accord directe entre les deux contractants soit après la 

consultation ou eu sans absence, on peut pas recourir à ce mode sauf dans des restreints. 
 

      En contrepartie la lois a institué un système sévère de contrôle la conclusion de ces marchés, ils 

apparaît à travers le contrôle administratif qui est exerce par les commissions des marchés publics, ainsi 

que le contrôle judiciaire confié au juge administrative à travers l’actions administrative. 
 

3-Abstract of the mémoir :    
      The public transaction is one the most important forms of administrative contracts. It is mostly 

utilized in our daily life by the society or to accomplish the strategic works. 
 

      The parties of public transaction contract are either the administration, physical persons or moral 

person whose general aim is getting supplies or construction works projects which do not exceed six 

million AD. The objective of this kind of contract can also be getting services or marking studies projects 

which should not exceed four million AD. The public transaction law dictates that the administration 

should three procedures for the letting of the contracts which are: the application of Lois, the public 

alluring or the direct agreement. 
 

      According the previously mentioned law had made a service system of inspection to check to which 

extend the terms of the contract are respected by the administration. This way of inspection can be 

performed by the public transactions committees such as the national committees or the local 

committees. The inspection of public transaction contracts can also be performed by administrative 

judged is juridical inspection that has the right to cancel the contract. 


