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 سـٓدشلس ّتك

 

بعد شلس اهلل عص ّجل علٙ حطً تْفٔكُ لٕ يف إجناش ٍرِ املركسٗ، أتكدو 

بالشلس اجلصٓل ألضتاذٖ املشسف الدكتْز بً مسشّق عبد الكادز علٙ قبْلُ 

كنا  أشلسِ علٙ تْجَٔاتُ  اإلشساف علٙ مركستٕ علٙ السغه مً إىشغاالتُ،

 .املتْاضع ّىصاٜحُ الكٔن٘ اليت أزشدتين إلجناش ٍرا العنل

 كنا أتكدو بالشلس اخلالص ّاللبري إىل األضاترٗ األفاضل أعضاٛ جلي٘ املياقش٘.
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داٛــــإٍ  

 

 أٍدٖ مثسٗ ٍرا اجلَد:

متعَنا إىل مً غنساىٕ بسضاٍنا، إىل الْالدًٓ اللسميني أطال اهلل عنسٍنا ّ

 بالصح٘ ّالعافٔ٘.

 إىل إخْاتٕ ّأخْاتٕ، ّإىل مجٔع أصدقاٜٕ.

 إىل مجٔع شمالٜٕ يف الدزاض٘، ّخاص٘ شمالٜٕ يف املاجطتري.

 إىل كل مً قدو لٕ ٓد العٌْ يف حبجٕ ٍرا.
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علىتعتمد الوظيفية بنشاطاهتا قيامها أثناء احلديثة القانونية األنظمة ظل يف العامة اإلدارة
كسائلمتعددة،تتعددكتتنوعبُتكسائلبشرية،ككسائلمادية،ككسائلقانونية.

كتعدالوسائلالقانونيةأحدأبرزاألساليباليتالتستطيعاإلدارةالتحرؾمندكهنا،كذلكمن
بُترئيسيُت.خبلؿأسلو

ؼعلىأنو:"ذلكالتصرؼاإلرادماالنفرادمالصادربإرادةرىعىأسلوبالقراراإلدارم،الذميػي
بإنشاءكضعقانوينجديدأك،سواءإحدلالسلطاتاإلداريةيفالدكلة،هبدؼإحداثآثارقانونية

.1بتعديلأكإلغاءكضعقانوينقائم"

ىمكأكثركسائلاإلدارةفاعليةيفربقيقأىدافها،باعتبارىاأأحداإلدارم كيعدأسلوبالقرار
األداةالرئيسيةاليتتستطيعبواسطتهاالقياـبواجباهتاادلتعددة.

أساسان اإلدارمالذميقـو أسلوبالقرار أف إرادةغَت دكف كفرضاألمر علىمعٌتاإللزاـ
لئلدا األىداؼادلنشودة كافة لتلبية يكفي ال البلزمةاألفراد، بالدرجة الػلقق ألنو مستلزماهتارة،

 بعد خصوصا الوظيفية، نشاطاهتا إطار يف كتشعبمسؤكلياهتا،اتساعكاحتياجاهتا الدكلة كظيفة
تلكالنشاطاتادلرتبطة اإلدارمعلى نشاطها يقتصر اليتكاف احلارسة الدكلة من دكرىا كانتقاؿ

كالقضاء الداخلي كاألمن اخلارجي اجملاالتبالدفاع كافة يف ادلتدخلة الدكلة إذل ذلك، كغَت
كباخلصوصاجملاالتادلرتبطةباجلوانباالقتصاديةكاالجتماعية.

شلاربتمعلىاإلدارةاللجوءإذلأسلوبآخراليقلأعليةعنسابقو،كذلكعنطريقاالتفاؽ
ناحية من كبُتشخصآخر ناحية من بينها يكوف الذم الرضائي، أشخاصالودم أخرلمن

 أىدافها، لتحقيق أصلع الطريقة ىذه أف قدرت إذا كمعنويُت، كمطبيعيُت مث تستطيعن ال فهي

                                                                 
.44 ،ص4444فقهيةكقضائية،داراذلدل،عُتمليلة،اجلزائر،تشريعيةعادؿبوعمراف،النظريةالعامةللقراراتكالعقوداإلدارية،دراسة-1
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التصرؼيفأمواؿاألفرادجرباعنهمكبصورةمطلقة،بلتلجأإذلأسلوبالتعاقدمعهم،فينشأبينها
.1كبينهمعقود

الطبيعةالقانونية،فهناؾعقودتربمهاكىذهالعقوداليتتربمهااإلدارةليستصبيعهامننفس
اإلدارةمعالغَتكأمفردعادمالكصاحبةسلطةكامتياز،كيفىذهاحلالةفإفىذهالعقودزبضعيف

كتنفيذىا القانوف،إبرامها نطاؽ يف هبا ادلعموؿ القانونية للقواعد منازعات من عنها يًتتب كما
بينهم،حيثاخلاص،كتسمىبالعقودادلدنيةأكالعاد األفرادفيما ية،كىينفسالعقوداليتيربمها

ىذه فيها كزبضع معهم، تتعاقد من التعاقدممع القانوين حيثمركزىا من فيها تتساكلاإلدارة
.2العقوددلبدأسلطافاإلرادةكفقالقاعدةالعقدشريعةادلتعاقدين

 كصاحبة كسلطة اإلدارة تربمها أخرل عقود مبدأامتيازكىناؾ فيها كيًتاجع األفراد، على
سلطافاإلرادة،كزبضعيفإبرامهاكتنفيذىاكماينشأعنهامنمنازعاتللقواعدالقانونيةادلعموؿهبا

يفنطاؽالقانوفالعاـ،كتسمىبالعقوداإلدارية.

فاؽأفالعقداإلدارمىوذلكاالت،كحيثأنومنادلتعارؼعليويفالقضاءكالفقواإلداريُت
الذميكوفأحدطرفيوعلىاألقلشخصامعنويامنأشخاصالقانوفالعاـ)الدكلةأكاجملموعات
اإلقليميةاحملليةأكمؤسسةعموميةذاتطابعإدارم(،كالطرؼاآلخرشخصمنأشخاصالقانوف
يمالعاـ،أكأحدأشخاصالقانوفاخلاصكشخصطبيعيأكمعنوم،كيهدؼىذااالتفاؽإذلتنظ

أكتسيَتنشاطمرفقعاـقصدربقيقالنفعالعاـ،كغلبأفتظهرفيونيةاإلدارةيفاألخذبأحكاـ
شرطان بتضمينو كذلك العاـ، القانوف شركطانككسائل القانوفأك عقود يف مألوفة غَت استثنائية

.3اخلاص

                                                                 
.02،ص2102ثانية،منشوراتزيناحلقوقية،لبناف،منصورنصرمنابلسي،العقوداإلدارية)دراسةمقارنة(،الطبعةال-1
،كاليتتنص78،4357،ع.ج.جيتضمنؽ.ـ،ج.ر41/43/4357:ادلؤرخيف75-57مناألمررقم:441لقدكردتىذهالقاعدةيفادلادة:-2

اباليتيقررىاالقانوف".علىأف:"العقدشريعةادلتعاقدين،فبلغلوزنقضو،كالتعديلوإالباتفاؽالطرفُت،أكلؤلسب
.417-410،ص2102داربلقيس،اجلزائر،،النشاطاإلدارم(-نسرينشريفي،مرًنعمارة،سعيدبوعلي،القانوفاإلدارم)التنظيماإلدارم-3
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اإلدارمشأنو العقد أف أمكدبا نشئييعقد، طبقانالتزامات أطرافو ادلتعاقدعلى للشركط
 يتفقمع كدبا احلاؿمعادلبادئعليها، كبطبيعة حسنالنية، مبدأ كأعلها عامة، يفالعقود ادلستقرة

اليتتسعىاإلدارةدكمالتحقيقها.معماتقتضيوادلصلحةالعامةاالعتباراألخذبعُت

يسعىلتحقيق،اخلاصكدلاكافادلتعاقدمعاإلدارةىويفالغالباألعممنأشخاصالقانوف
فقد اليسعىإذلربقيقها، كونو العامة، األكذلادلصلحة بالدرجة اليهمو كأنو اخلاصة، مصلحتو
أعلىمنإرادة )أماإلدارة(، العامة منيسعىلتحقيقادلصلحة ترتبعلىذلكأفتكوفإرادة

ومنحاإلدارةالكثَتمنمعاستتبعاألمرالذم،الطرؼالذميسعىلتحقيقمصلحتواخلاصةفقط
دبثابةاالستثنائيةكالسلطاتاالمتيازات يفرلموعها كاليتتشكل اإلدارية، عقودىا تنفيذ يفرلاؿ

.ذلاحقوؽ

 علىادلتعاقداالستثنائيةكالسلطاتاالمتيازاتكمنقبيلىذه يفاإلشراؼكالرقابة ،سلطتها
،باإلضافةإذلسلطتهايفتوقيعاجلزاءات2اادلنفردة،كسلطتهايفتعديلالعقداإلدارمبإرادهت1معها

يفأثناءتنفيذعقودىااإلدارية،كاليتتعدأبرزكأخطرالسلطاتاليتتتمتعهبااإلدارة.

اجلزاءات يتناكؿ الدراسة ىذه موضوع فإف كلذلك اإلدارية، العقود تنفيذ رلاؿ لحدإيف
يفمواالمتيازات اإلدارة يفاليتتتمتعهبا كقدرهتا كذلكمنخبلؿإمكانيتها ادلتعاقدمعها، اجهة

كمتعددة، جزاءاتمتنوعة احلرصفرضعليو ضركرة ألف ادلرافق ،كاطرادبانتظاـالعامةعلىسَت
 سليمانإلجبارهعلىتنفيذالتزاماتوالتعاقديةتنفيذان،معادلتعاقدمعهادارةيفالتعاملتشدداإليستلـز
.كدقيقان

                                                                 
بتنفيذالتزاماتوالتعاقديةعلىالنحوادلت"يقصدبسلطةاإلشراؼربققاإل-1 فقعليو،أماسلطةالرقابةفتتمثليفحقدارةمنأفادلتعاقدمعهايقـو

،عماربوضياؼاإلدارةيفالتدخللتنفيذالعقدكتوجيواألعماؿكاختيارطريقةالتنفيذيفحدكدالشركطكضمنالكيفياتادلتفقعليهايفالعقد"؛
الرئاسيادلؤرخيفشرحتنظيمالصفقاتالعمومية، دلتممكالنصوصالتطبيقيةلو(،الطبعةالرابعة،جسورللنشرادلعدؿكا2101أكتوبر14)كفقادلرسـو

.216،ص2102اجلزائر،كالتوزيع،
كنمعركفةكقت"يقصدبسلطةالتعديلاالنفرادمللعقداإلدارمادلكنةاليتتسمحلئلدارةبتعديلالعقدبإرادهتاادلنفردةأثناءالتنفيذ،بصورةدلت-2

العقد"؛ اصيلدلزيدمنالتفإبراـ ماجستَتيفأنظر:زلفوظعبدالقادر، مقارنة(،مذكرة اإلدارةيفالتعديلاالنفرادمللعقداإلدارم)دراسة سلطة
السياسية،جامعةأيببكربلقايد،تلمساف، .41،ص4440-4449القانوفالعاـ،كليةاحلقوؽكالعلـو
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مبدأنكعل يواجو األساسصلدأفادلتعاقدمعاإلدارة ييىىذا كجوىريا أالأساسيا فرضعليو،
.1كىومبدأدكاـسَتادلرفقالعاـ

غلبادلبدأكحىتيتحققىذا العملية، الناحية يفإدارةمن اإلدارة التعاكفمع علىادلتعاقد
كفقاللشركطكتنفيذاسليما،لناشئةعنالعقداالتزاماتوبتنفيذالتزامو،كذلكمنخبلؿادلرفقالعاـ
أ،كلكنوأيضاخطعقديانأنطىاليعدرلردخىالتعاقدية،بالتزاماتووجانبكأفأمإخبلؿمنالواردةبو،

.ذاتوضدادلرفقالعاـ

اإلخبلؿ عدـيفحالةتوقععلىادلتعاقد،كافالبدمنكجودجزاءاترادعةكدلواجهةىذا
ودالعقد،كلكييعلمأنوالرلاؿللعبثمعاإلدارةكاإلخبلؿبادلصلحةالعامة.ببنالتزامو

فاعليةكأثرا،البداالنفرادمباإلضافةإذلذلككحىتيكوفلسلطيتالرقابةكالتوجيوكالتعديل
منخبلؿاإلشراؼ ثبتلديها ما إذا معها، اجلزاءاتعلىادلتعاقد حقتوقيع لئلدارة يتقرر كأف

بتوجيهاهتاكتعليماهتاكتعديبلهتا.كالر قابةسلالفتولشركطالعقددباؼللبالصاحلالعاـ،كأنودليلتـز

اجلانبالقانويناختياركمنىناتربزأعليةموضوعدراستنا،كتلكىياألعليةاليتدفعتناإذل
للمشاكلاحللواستخبلصلتنفيذالعقوداإلدارية،كذلكمنخبلؿاإلداريةمناجلزاءات ؿالبلزمة

.اليتتواجواإلدارةادلتعاقدةكادلتعاقدينمعهايفىذااجملاؿ

 ادلشاكلحيثتكمن ىذه كأبرز يفأىم التزاـعدـ معها ادلتفقبادلتعاقدين التعاقدية البنود
دينبقصدإلزاـىؤالءادلتعاق،عليها،األمرالذميوجبإغلادجزاءاتفعالةيفيداإلدارةادلتعاقدة

دباػلققاألىداؼادلرجوةمنها.،ككتنفيذىاعلىالوجوادلطلوب،التعاقديةالتزاماهتماحًتاـعلى

                                                                 
ضركرةأفيكوفعملادلرافقو(،كالذميقصدبle principe de continuity du service publicsكيصطلحعليوأيضادببدأاالستمرارية)-1

ناديةضريفي،تسيَتادلرفقالعموميةمنتظماكمستمرادكفانقطاعأكتوقف،كأمتوقفكلودلدةقصَتةيشكلخبلالكمساسابفكرةاخلدمةالعمومية؛
.94،ص4444اجلزائر،،العاـكالتحوالتاجلديدة،داربلقيس،دارالبيضاء
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غَتأنوذبدراإلشارة،إذلأفتطبيقاجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية،سوؼينحصر
ى خبلؿ الذمن من شيوعا األكثر اإلدارية العقود كأبرز ألىم بالنسبة الدراسة، النظريةه ناحية

اإلدارمكعقداألشغاؿالعامةكعقدالتوريداإلدارم.االمتيازكالعملية،كطلصبالذكركلمنعقد

باإلضافةإذلذلكفإفمعاجلةىذاادلوضوعستتممنثبلثةنواحي:

 الناحية باعتبارضائيةالقمن موضوع أف اإلدارية العقود تنفيذ رلاؿ اجلزاءاتيف أصلذك
ذاالشأف،الصادرةيفىذاتالصلةبادلوضوعاألحكاـالقضائيةأىممنخبلؿإبرازكذلكقضائي،

ادلقارف القضاء عن الفقهيةك، الدراسات دلختلف بالتطرؽ كذلك القانونية، الفقهية الناحية من
.القانونيةادلتعلقةبادلوضوع

اليتتتعلقباجلزاءاتيفقانونيةباإلضافةإذلاجلانبالقانوينمنخبلؿإبرازسلتلفالنصوصال
،كذلكمنخبلؿماىوكارديفالقواعدادلنظمةللصفقاتالعموميةيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية

.تنظمقسمىاـمنأقساـالعقوداإلداريةباعتبارىااجلزائر،

علىطرحالسؤكعليوفإفإشكاليةالبحث :ُتاآلتيُتلايفىذاادلوضوعتقـو

كمامدلتنفيذالعقوداإلدارية؟مرحلةأثناءيفإداريةكضمانةرئيسيةجزاءاتلكجودمدما
؟فعاليةىذهاجلزاءات

الوصفي ادلنهج سلتلفة، علمية مناىج توظيف علينا كاف اإلشكالية، ىذه على كلئلجابة
كالتحليليكالتارؼليكادلقارف.

اإلدارمحوؿاجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقودخبلؿالتطرؽألىمآراءالفقومنادلنهجالوصفي
الؽلكنأفزبلوامنوأمدراسةإذلادلنهجالتحليليالذمباإلضافة،منإبداعاتوباعتبارىا،اإلدارية
.،خاصةبالنسبةللنصوصالقانونيةىادفةقانونية
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تيفإرساءدعائمفرضتوعليناضركرةالتطرؽإذلأحداثتارؼليةىامة،ساعلكادلنهجالتارؼلي
يفظلعرفوالذممنخبلؿالتطوركذلك،العقوداإلداريةتنفيذالنظاـالقانوينللجزاءاتيفرلاؿ

كيف.فقطرللسالدكلةالفرنسي،باإلضافةإذلادلنهجادلقارفيفبعضجوانبادلوضوعأحكاـقضاء
يفالنظريةالعامةدارةيفتوقيعاجلزاءاتإللسلطةابُتاألساسالقانويناقمنابإجراءمقارنةذحبثناى

كالقانوفاجلزائرم.

هالدارسةصعوباتكثَتةأعلها:ذكقدكاجهتنامنخبلؿى

بالتعرضاكتفىاجلزائر،نظرالكوفأفالفقواجلزائرمقد يف القانونية األحباثكالدراسات ندرة
 ذلكفلممن الرغم كعلى سطحيالأكثر،للجزاءاتاإلداريةيفرلاؿتنفيذالعقوداإلداريةبشكل

لفقهاءمصريُت.الدراسةمنخبلؿىذهالبحثفيو،حيثكانتمعظمادلراجعادلعتمدة من ؽلنعنا

 قضائية أحكاـ على احلصوؿ من سبكننا عدـ يف أخرل صعوبة كاجهتنا كما القضاءعن
كىو مااجلزائرم، إذل القضائيةاالعتماددفعنا األحكاـ تدعيمانكلفرنسيةاعلى للموضوعادلصرية

كباخلصوصيفالفصلاألكؿ.نقصكإثرائويفبعضجوانبو،كلسدال

 إبراز الدراسة ىذه تستدعي القانوينادلبادئكعليو النظاـ عليها يقـو اليت العامة كاألسس
 اإلدارية ا) الفصل األول(للجزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقود كمنمثالتطرؽللقواعد ألنواع، دلنظمة
.) الفصل الثاني(اجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية
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 الفصل األول

التي  العامة واألسس المبادئ
يقوم عليها النظام القانوني 

 للجزاءات في مجال تنفيذ العقود
 اإلدارية
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الناشئةفيكوفتنفيذااللتزاماتأالقانوف،يقضيبأصوؿمنألصلالعقودبصورةعامةعزبض
كانتمطبقةيفرلاؿالعقودإذااألصلىذاأحكاـ،ك1عنهابطريقةتتفقمعمايوجبوحسنالنية

أكذلمنبابنوإف،خصيةشربقيقمصاحلهمالإذلالطرفافمتساكيافكيهدفافحيثيكوف،ادلدنية
.اإلداريةفيذالعقوداألصليفرلاؿتنىذاأحكاـتطبقأف

كسائلالقانوفالعاـبقصدبإتباعهاك،بوصفهاسلطةعامةاإلدارةاليتتربمهااإلداريةفالعقود
كجو،تستهدؼمنكراءذلككلوربقيقادلصلحةأحسنتسيَتكتنظيمنشاطادلرافقالعامةعلى

العامة.

عنعقدمناإلدارةمنجانبادلتعاقدمعإخبلؿلذلكفافأم الناصبة التزاماتو يفتنفيذ
يعتربدبثابةمساسبسَتإظلاكتعاقدمفحسب،بالتزاـإخبلالنيعديفحدذاتو،الإلداريةاالعقود

العقد الذميتصلبو كبالتارليًتتبعنذلكاإلدارمادلرفقالعاـ العامة،إحلاؽ، بادلصلحة ضرر
.ءاتجزااإلداريةادلتعاقدةكىيبصددتنفيذىالعقودىالئلدارةيكوفأفاستوجبالذماألمر

كانتفإذاىذهاجلزاءاتزبتلفيفرلاؿتطبيقهاعناجلزاءاتادلقررةيفرلاؿالعقودادلدنية،
االلتزاماتالناشئةإذلحبيثتعيدالتوازف،كتعويضادلتعاقداألخطاءإصبلحهدؼاألخَتةتستىذه

ضمافتنفيذاألكذلدرجةتستهدؼبال،اإلداريةيفرلاؿتنفيذالعقوداجلزاءاتفإف،بُتطريفالعقد
.طراداكبانتظاـدبايكفلدكاـسَتادلرافقالعامة،التعاقديةاللتزاماتواإلدارةتعاقدمعادل

لئلدارةكقدمراالعًتاؼ بتنفيذيفحالةإخبللوحبقهايفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعها
بنظاـقانوينمصدرهاستقلتأفإذل،لفرنسيرللسالدكلةااءضدبراحلتطوريفق،التعاقديةالتزاماتو



                                                                 
ادلعدؿكادلتمماليتتنصعلىأنو:"غلبتنفيذالعقدادلتضمنؽ.ـ75-57مناألمررقم:445/44:لقدكردىذااألصلالعاـيفنصادلادة-1

طبقادلااشتملعليوكحبسننية".
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ينوالقانأساسهاخصائصهاادلشًتكةكاإلدارملنظريةاجلزاءاتيفالعقدأصبحالقانوفالعاـ،كدبوجبو
عليو،كىومايتميزبونظاـاجلزاءاتيف عننظاـاجلزاءاتاإلداريةتنفيذالعقودرلاؿالذمتقـو

اخلاص.ادلعموؿبويفنطاؽالقانوف

:اآليتمبحثُتعلىالنحوإذلكعلىضوءماتقدـسيتمتقسيمىذاالفصل

ادل:لالمبحث األو  - فهـو لنظاـ القانوين العقود تنفيذ رلاؿ يف كتطورهاإلداريةاجلزاءات
 .التارؼلي

المبحث الثاني: - للجزاءات ادلشًتكة اخلصائص اإلدارية العقود تنفيذ رلاؿ األساسكيف
 ا.القانوينذل
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 المبحث األول

المفهوم القانوني لنظام الجزاءات في مجال تنفيذ العقود اإلدارية 
 وتطوره التاريخي

 العقود تنفيذ اجلزاءاتيفرلاؿ اليتسبتلكهاامتيازاتكإحدل،اإلداريةتعد العامة السلطة
اإلدارة باعتبارىاادلتعاقدة، عقودىا تنفيذ حسن على العامةريةاإلداالقوامة ادلرافق بسَت ادلتصلة
.1كاليتفرضتهارلرياتمسارالعبلقةالتعاقديةنتيجةكقوعخطأعقدم،رادطكابانتظاـ

اخلطأ تنفيذالعقد،شلايًتتبمرحلةيفأثناءمنجانبادلتعاقديكوفيفالغالبالذمىذا
وضوعالعقد.دبادلتصلادلرفقالعاـباستمراريةعنومساس

التطرؽ،ضركرةاإلداريةلئلدلاـدبوضوعاجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوديقتضيمنااألمرلذلك
ل اإلدارية اجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقود القانوينلنظاـ كمنمث(األول)المطلب لمفهـو التطرؽ،
نخبلؿتبيافكنظامهاالقانوين،كذلكماإلدارملكيفيةاليتكلدتفيهانظريةاجلزاءاتيفالعقدل

)المطلب الثاني(.غايةصورهتاالنهائيةإذلالتارؼليكتطورىانشأهتامراحل

 المطلب األول

 المفهوم القانوني لنظام الجزاءات في مجال تنفيذ العقود اإلدارية

 التطرؽإذلربديد ادلطلبسيتم لالعاـٌتعادلمنخبلؿىذا القانونيةكلجزاء بالنظم عبلقتو
على(ولالفرع األ)ادلشاهبة الواردة عقوداإلداريةالاجلزاءاتيفرلاؿتنفيذنظاـ،مثربديدالقيود

.)الفرع الثاني(

                                                                 
زاماتوالناشئةعنالعقد،أياكافالسببيفذلك،كيستوميفذلكأفعدـقياـادلدينبتنفيذالت:"ذلكاخلطأالناتجعناخلطأالعقدميقصدب-1

صباؿعباسأضبدعثماف،النظريةالعامةكتطبيقهايفرلاؿإلغاءالعقود؛يكوفعدـالتنفيذناشئاعنعدموأكإعلالوأكعنفعلودكفعمدأكإعلاؿ"
.914،ص4445احلديث،اإلسكندرية،مصر،اإلداريةيفالفقوكقضاءرللسالدكلة،ادلكتبالعريب
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 الفرع األول

 المعنى العام للجزاء وعالقتو بالنظم القانونية المشابهة

قدالنظريةالعامةللعويفنومعلىماىيةاجلزاءكأنواعو،قبلالولوجإذلمضإفإلقاءنظرةعامة
أحكاـكقواعداجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلداريةبصفةيفاستيعاباإلدارم،تعدمسألةمهمة

التطرؽإذلربديدمعٌت،مث(أوال)تعريفاجلزاءكأنواعوإذلالتطرؽعامة،كيكوفذلكمنخبلؿ
.(ثانيا)ةكتكييفوالقانوينداإلداريولعقرلاؿتنفيذايفاجلزاء

 يف الجزاء وأنواعوتعر أوال: 

تعريفاجلزاءمنالناحيةاللغوية،كمنالناحيةاالصطبلحيةالفقهيةالقانونيةسيتمالتطرؽإذل
.(2)اجلزاءأنواعبرزأكأىمإذلبعدذلكالتطرؽ،مث(1)

 :تعريف الجزاء -(1

.1،عقاب،عقوبةمكافأةلجزل،كالذممعناه:اجلزاءلغةمصدرهالفع

الذميًتتبكفقاللقانوفعلىاألثرذلك"بلحالفقهيالقانوينفيقصدباجلزاء:أمايفاالصط
 الدكلة ازباذ خبلؿ من القانونية، القاعدة -سلالفة ادلختلفة سلطاهتا يف الوسائل–شلثلة كافة

لضمافنفاذالقاعدةالقانونيةكفعاليتها،سواءكافذلكعنطريقمنعكقوعادلخالفة،إلجراءاتاك
.2"عنطريقردعمنقاـبادلخالفةأكادلخالفةإليوأدتعنطريقمعاجلةالوضعالذمكأ

                                                                 
.413،ص4449ادلنجدالوسيطيفالعربيةادلعاصرة،الطبعةاألكذل،دارادلشرؽ،بَتكت،لبناف،-1
القانونية)نظريةالقانوف(،كليةاحلقوؽ،جامعةنبها،-2  لكًتكين:،ادلنشورعلىادلوقعاال94ص4445-4445أضبدزلمدالرفاعي،ادلدخلللعلـو

http:// bu.edu.eg/olc/images/law-pdf:ـ4440أفريل41؛شوىديف. 
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،كيفنفسالوقتتربزأثرهخالفهاأمشخصربرؾعنصراجلزاءلَتتبإذانوأكمعٌتذلك
.1إلزامهامكانةالقاعدةالقانونيةكدرجة

نالعناصرادلكونةذلا،حبيثالؽلكنفاجلزاءهبذاادلعٌتىوركنيفالقاعدةالقانونيةكعنصرم
 .2اآلخرحدعلاعنأفصل

القلب دبثابة بأنو األساسكصفاجلزاء القانونيةاكعلىىذا لنابضللقاعدة تصبح، كبدكنو
.3ليةمالقاعدةالقانونيةرلردأحرؼميتةالكجودذلامنالناحيةالع

 :أنواع الجزاء -(2

ب تتعددصوراجلزاءمنحيثرلالو إذختبلؼاكتعدد نولكلفرعمنفركعأفركعالقانوف،
.القانوفجزاءاتخاصةبو

برزىذهالصوركاآليت:أكبناءاعلىذلكسوؼنقتصرفقطعلىتبيافأىمك

يمصلحةمعلىسلالفةقاعدةقانونيةربكأثراجلزاءالذميًتتبذلكىوالجزاء المدني: -أ
بوإجبارعنطريقإما،حلقادلضركرخاصة،اذلدؼمنوجربالضررالذم ادلدينعلىتنفيذماالتـز

ريعادؿقيمةكادلسؤكؿعنالضرربدفعمبلغمنادلاؿللمضرإلزاـعنطريقأك،(عيٍت)التنفيذال

                                                                 
للنشركالت-1 الثالثة،جسور الطبعة يفالتشريعاجلزائرم(، للقانوفكتطبيقاهتا العامة )النظرية القانونية ادلدخلللعلـو اجلزائر،عماربوضياؼ، وزيع،

.45،ص4445
.74،ص4447نوف،موفمللنشركالتوزيع،اجلزائر،عليفيبلرل،مقدمةيفالقا-2
3- بوضياؼ، القانونيةعمار للعلـو ص،ادلدخل السابق، كيفنفسادلعٌتكصف45ادلرجع القاعدة(JEHRING)؛ اعترب عندما اجلزاء أعلية

 .القانونيةاخلاليةمناجلزاءدبثابةتناقضيفحدذاتوكدبثابةنارالتشعلكضوءالينَت

«  la contrainte… constitue le critère absolu du droit, une règle juridique (reschtatz) sans contraint juridique est 

une contradiction in se, un feu qui ne brule pas, une lumière qui n’éclaire pas »; 

ملفرقم:45/40/4449التهديدية)تعليقعلىقراررللسالدكلةالصادربتاريخعن:رمضافغنام،عنموقفرللسالدكلةمنالغرامةمقتبس
.405،ص40،4449(،رللةرللسالدكلة،ع440353
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يفحالةسلالفةالشأفكماىو،آخركقديتخذاجلزاءادلدينشكبل،الضررالذمحلقو)التعويض(
.1...اخلقادالتصرفاتالقانونية)البطبلف(شركطانعأكأركاف

،2إالبنصالجرؽلةكالعقوبةىاـيفالقانوفاجلنائيىومبدأأساسوكالجزاء الجنائي: -ب
اجلزاءاتففي أشد من اجلنائي اجلزاء كيعترب العقوبات، قانوف قواعد سلالفة عند اجلنائي رضاجلزاء

جزاءاتسالبةللحريةأك،كاإلعداـاءات)عقوبات(بدنيةادلقررةمنقبلادلشرعلكونويتضمنجز
.3حىتجزاءاتماليةكالغرامةأككالسجنكاحلبس

كالذم،اإلدارمىوذلكاجلزاءالذميتقررعندسلالفةقواعدالقانوفالجزاء اإلداري: -ج
انوفاخلاص،كمنهافمنبُتىذهاجلزاءاتمايشبواجلزاءاتادلقررةيفنطاؽالق،يتخذصوراعديدة

تقررأفحبيثؽلكنها،بصفتهاصاحبةسلطةكسيادةاإلدارةاالمتيازاتاليتتتمتعهباإذلمايستند
علىذلكاألمثلةك،القضاءإذلدكفاللجوءك،اإلدارمتوقيعجزاءاتعلىمنؼلالفقواعدالقانوف

 .4اإلدارمكثَتةنظرالتعددفركعالقانوف

،اإلدارمالضبطأساليبمنكأسلوباإلدارةادلثاؿاجلزاءاتاليتتفرضهافنذكرعلىسبيل
بالنظاـالعاـ،كىذهاجلزاءاتقدتكوفمثبلإخبلؿأماتقاءإذلكتدابَتكقائيةهتدؼمنخبلىا

.5كغَتذلكإبعاداألجانبكقدتكوفغَتماليةكاالعتقاؿك،ماليةكادلصادرة



                                                                 
.41-47،ص4445مصر،عمركطوبدكمزلمد،ادلدخللدراسةالقانوف،الكتاباألكؿ،كليةاحلقوؽ،جامعةالقاىرة،-1
،03،4311،ع.ج.ج،الذميتضمنؽ.ع،ج.ر4311يونيو45ادلؤرخيف:471-11مناألمررقم:44:دلادةاكىوادلبدأادلنصوصعليويف-2

كاليتتنصعلىأنو:"الجرؽلةكالعقوبةأكتدابَتأمنبغَتقانوف".
القانونية)الوجيزيفنظريةالقانوف(،دارىومة،اجلزائر،-3 ؛عليفيبلرل،ادلرجعالسابق،95-91،ص4440زلمدسعيدجعفور،مدخلإذلالعلـو
.19ص

القانونيةعماربوضياؼ، -4 .94ادلرجعالسابق،ص،ادلدخلللعلـو
-4449دكتوراهيفالقانوفالعاـ،كليةاحلقوؽ،جامعةأيببكربلقايد،تلمساف،رسالةبلقاسمداًن،النظاـالعاـالوضعيكالشرعيكضبايةالبيئة،-5

.35،ص4440
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مايعرؼباجلزاءاتأكيفرلاؿالوظيفةالعامة،اإلدارةتفرضهااجلزاءاتاليتأيضامنذلكك
.1جانبموظفيهابالتزاماهتمالوظيفيةنمإخبلؿدلواجهةدلايقعمناإلدارةاليتتوقعهاالتأديبية

 اإلدارةكىناؾجزاءاتتفرضها كذلكيفنطاؽالعقود،التعاقدماإلدارميفرلاؿنشاطها
.2يفأثناءمرحلةالتنفيذااليتتربمهاإلدارية

 الجزاء في مجال تنفيذ العقود اإلدارية وتكييفو القانونيمعنى  ثانيا:

كغَتهمناآلخريتخذىووأن،اإلدارماءديثعناجلزكضلنبصدداحلشارةاإللناتكماسبق
هااجلزاءاتاليتنبينم،كاليتاإلدارم،صوراعديدةنظرالتعددفركعالقانوفاألخرلاتاجلزاءأنواع

.اإلداريةيفرلاؿتنفيذعقودىااإلدارةتفرضها

لجزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية؟لضموفالقانوينادلىوكعليوفما

ذياجلزاءاتيفرلاؿتنفبادلقصودربديدالتطرؽإذلمنابدايةوجبتستإلجابةعلىذلك،إفا
ديدالتكييفالقانوينللجزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية،مثالتطرؽإذلرب(1)العقوداإلدارية

(2).










                                                                 

1- ادلادة: 419أنظر: رقم: األمر 49-41من يف: 47ادلؤرخ ج.ر4441يوليو ؽ.أ.ع.ك.ع، ادلتضمن .ج.ج، ع ،01 بتاريخ:، الصادرة
عليو47/41/4441 القضائية كالرقابة التناسبيفاجلزاءاتالتأديبية مبدأ حاجغوثي، قوسم أنظر: خبصوصاجلزاءاتالتأديبية أكثر كلبلستزادة ؛
السياسية،جامعةأيببكربلقايد،تلمساف،رسالةاسةمقارنة(،)در كمابعدىا.07،ص4444-4444دكتوراهيفالقانوفالعاـ،كليةاحلقوؽكالعلـو

تطرؽإليوبالتفصيلمنخبلؿىذهالدراسة.اليتمكىوماسوؼ-2
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 الجزاءات في مجال تنفيذ العقود اإلداريةب المقصود -(1

إداريةسلولة"تلكاجلزاءاتاليتتفرضهاجهة:اإلداريةيقصدباجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقود
.1"اإلدارمبتنفيذشركطالعقدلوإخبلعهايفحالةدبوجبالقانوفعلىادلتعاقدم

اليتاالمتيازاتتلك:"أكسعكأدؽدبعٌتاإلداريةكمايقصدباجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقود
،ادلتعاقدةلئلدارةتسمح تنفيذعقودىا كغَتاإلداريةكىيبصدد بتوقيعسلتلفاجلزاءاتالتعاقدية

كذلك كانتطبيعتها، مهما إالتعاقدية خبلؿدلواجهة اعتالبالتزاماتوادلتعاقدمعها قصريفأكقدية
.2"بعدإعذارهاإلخبلؿاألكجوتنفيذىاعلىأمكجومن

يفيفمباشرةسلطتهايفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهاإلدارةاحقإففكبناءاعلىذلك،
ب إخبللو حالة ليستنفيذ التعاقدية، هبالتزاماتو تعجيزه لبلالتإعادةأكدؼ ادلتبادلةلوازف تزامات

بالتنفيذمهماكانتاإلخبلؿكاستبعاد،كاطرادنتظاـإظلاهبدؼضمافسَتادلرفقالعاـباكبينهما،
بيانو.اآليتفالقانوينتكييقالفككذلك.3بالدرجةاألكذلصورتو

 اإلداريةالتكييف القانوني للجزاءات في مجال تنفيذ العقود  -(2

تأخذهربديدالوصفالذم،اإلداريةلقانوينللجزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوديقصدبالتكييفا
انقسمحيث.التعاقديةالتزاماتوبتنفيذإخبللودعلىادلتعاقدمعهاعناإلدارةاجلزاءاتحينماتفرضها

علىرأم،آراءعدةإذلاإلدارمالفقو تعويضيكيفها ادلتعاقدةمأهنا كرأم،(أ)نادلتعاقدلئلدارة
إجراءيقصدأهنايكيفهاعلىآخركرأم،(ب)عقوبةمناإلدارةعلىادلتعاقدمعهاأهنايكيفهاعلى

 .(ج)التزاماتومنوإجبارادلتعاقدعلىتنفيذ
                                                                 

،4440كادلاليةيفالعقوداإلدارية،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،مصر،زلمدحسنمرعياجلبورم،سلطةاإلدارةيففرضاجلزاءاتاجلنائية-1
،الطبعةاألكذل،منشورات(دراسةمقارنة)؛رشازلمدجعفراذلامشي،الرقابةالقضائيةعلىسلطةاإلدارةيففرضاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعها09ص

.45،ص4444احلليباحلقوقية،بَتكت،لبناف،
معةبنعكنوف،عيدعبدالرزاؽباخبَتة،سلطةاإلدارةاجلزائيةيفأثناءتنفيذالعقداإلدارم)دراسةمقارنة(،رسالةدكتوراهيفالقانوفالعاـ،جاس-2

.04،ص4445-4445اجلزائر،
.04،صنفسوسعيدعبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجع-3
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ذ العقود اإلدارية تعويض من المتعاقد يالرأي األول: الجزاءات في مجال تنف -(أ
  :لإلدارة

،دبثابةاإلداريةكىيبصددتنفيذىالعقودىااإلدارةيتتفرضهااجلزاءاتالكفقاذلذاالرأمتعد
التزاماتوادلتعاقدمعهايفتنفيذإخبلؿاليتربملتهامنجراءلؤلضراركذلكنتيجة،تعويضجزايفذلا

.1التعاقدية

ك الرأم ىذا فيوأساسغلد أبداهما "اإلدارمالقضاء بقولو: أفادلصرم اليتالتأخَتغرامة
تتضم العقود التعويضاإلاإلداريةنها صور من صورة الصحيح للتكييفالقانوين كفقا تفاقيىي

.2"يرتضيوالطرفافسلفانظَتالضررالناشئ

 ذلذا أف،الرأمفوفقا كافنتيجة سواء إلخبلؿكلخطأ نتيجة أك تعاقدم، إلخبلؿبالتزاـ
منوبالتزاـفرضوالقان .3بالتعويضارتكبوفسببضررالغَته،يلـز

 ذلأفغَت التكييفالقانوينكفقا كذلكالرأمذا سديد، غَت اجلزاءاتاليتأفأساسعلى
 تنتفرضها رلاؿ يف اإلدارة عقودىا تعويضناإلداريةفيذ ليست تتخذ، بل فقط، مارل طابع ذم ا

ةمالية،كمنهاماذمطبيعيعديدة،منهاماىاأنواعنكصوراناإلداريةاجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقود
اإلداريةاجلزاءاتألنواععندالتطرؽ،لذلكيفحينو،كماسيتمالتعرض4يعةغَتماليةبذمطيى

.يفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية



 

                                                                 
.90رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص؛07زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-1
 .07،صنفسو،مقتبسةعنمرجعزلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجع44/47/4373فتولرللسالدكلةادلصرمالصادرةبتاريخ:-2

 .97رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-3

 .01زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-4
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الرأي الثاني: الجزاءات في مجال تنفيذ العقود اإلدارية عقوبة من اإلدارة  -(ب
 على المتعاقد معها المتعاقدة

علىادلتعاقداإلدارةعقوبةتفرضهااإلداريةيفرلاؿتنفيذالعقوداجلزاءاتأمتعدكفقاذلذاالر
اإلدارةيقتضيتوقيعاجلزاءاتعليومنقبل،التعاقديةالتزاماتوعاقديفتنفيذتادلإخبلؿفأل.معها

فركضةعليوخلبومنالتزاماتوادلأتنفيذماإذلشلايدفعوذلك،ادلتعاقدةمعو،كذلكهبدؼردعو
.1الذميربطبينهمااإلدارمدبوجبالعقد

يتبُتالفرؽاجلوىرمبُتاجلزاءاتاليتتفرضيفرلاؿتنفيذالعقود،الرأمذاذلكماأنوكفقا
اإلدارية ىذه هتدؼ فبينما ادلدنية، العقود رلاؿ يف تفرض اليت كاجلزاءات إصبلحإذلاألخَتة،

اليتاألضرارمنخبلؿتعويضالطرؼادلتعاقدعنكذلكحلةالتنفيذ،مرأثناءاليتربدثادلخالفات
 التوازف يعيد دبا ذلكمعٌتإكبالتارلف.االلتزاماتبُتطريفالعقدإذلحلقتو، اليوجدمنكراء نو

إخبللوبتنفيذتوقيعوعلىادلتعاقدمعهاعنداإلدارةالعقوبة،كىذاعلىخبلؼاجلزاءالذمتستطيع
التعاقداتوالتزام إفية، العقوبة،أإذلباإلضافةنو يستهدؼمعٌت اجلزاء لدكاـفإنوف كضمانة يعد

استمرارية غلعل،كاطرادبانتظاـادلرافقالعامة ما ،اإلداريةمناجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقودكىذا
شلايعطي،دارماإلىوالعملعلىضمافتنفيذمضموفكزلتولالعقداألساسيىدفهاآلياتدبثابة
عنداسلطتهايفتوقيعاجلزاءاتاستعماؿاحلقيفلئلدارة بتنفيذإخبللودلناسبةعلىادلتعاقدمعها

.2التزاماتوالتعاقدية

كلإخبلؿمنجانبإفادلصرمبقولو:"اإلدارمالقضاءأكدهسندهفيماالرأمكغلدىذا
 ادلتعاقد علىاإلدارةمع يقتصر أفال يوجبالإخبليكوف تعاقدمفحسب... تكوفأفبالتزاـ

لتنفيذ،مثسلطةمعٌتالعقوبة....كىذهىيالعلةيفايفالتأخَتاجلزاءاتسلطةتوقيعالغرامةعند

                                                                 
.05-01،صالسابقزلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجع-1
 .95-95-91رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-2
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علىيفالواقععلىمعٌتالعقوبة،بلىييفالواقععقوبةغلرمتوقيعهامثلىذهاجلزاءاتانطواء
.1"ببها...سردقياـادلتخلفدبج)ادلتعاقد(ادلتعهد

علىأساسأفالتسليمىواآلخرغَتسديد،كذلكذاالرأمالتكييفالقانوينكفقاذلغَتأف
بالقوؿأفاجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلداريةىيعقوبةللمتعاقد،يعٍتذلكخضوعهالذات

 .2وضوعيةأكاإلجرائيةادلبادئاليتزبضعذلااجلزاءاتالرادعةسواءمنحيثمشركعيتهاادل

الرأي الثالث: الجزاءات في مجال تنفيذ العقود اإلدارية إجراء يقصد منو  -(ج
 إجبار المتعاقد مع اإلدارة على تنفيذ التزاماتو التعاقدية

فيذالتزاماتوإخبللوبتنعلىادلتعاقدمعهاعنداإلدارةاليتتفرضهااجلزاءاتكفقاذلذاالرأمتعد
ػلملبُتطياتوكسيلةحلملإجراءدبثابة،اإلداريةادلنصوصعليهادبوجبعقدمنالعقود،التعاقدية
ايكفلضمافدكاـاستمراريةادلرفقدبالتعاقدية،خلبومنالتزاماتوأعلىتنفيذماكإجبارهادلتعاقد
نظراكذلك،بكعلىالوجوادلطلواطرادكانتظاـبشكلغلعلودائمايؤدمكظيفتويفكذلكالعاـ،

.3للعبلقةالوثيقةاليتتربطتنفيذالعقوداإلداريةبادلرافقالعامةاليتتداربواسطتها

عليهامنحيثتنظيمهااإلشراؼك،العامةادلرافقإدارةىيادلسؤكلةعناإلدارةأفباعتبارك
منكذلك،اإلداريةاتتمتعبسلطةتوقيعاجلزاءاتيفرلاؿتنفيذىالعقودىأفكتسيَتىا،فمنحقها

.4أفضلدلتعاقدمعهاكضبلوعلىتنفيذالتزاماتوالتعاقديةعلىكجوإجباراجلأ

الشراءإفادلصرمبقولو:"...اإلدارمسندهالقانوينفيماصدرعنالقضاءالرأمكغلدىذا
دلتعاقدمعهااإلرغاـاإلدارةسائلالضغطاليتتستخدمهاكعلىحسابادلتعاقدادلقصركسيلةمن

                                                                 
،مقتبسعنمرجعسليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية40/44/4375حكمزلكمةالقضاءاإلدارمادلصريةالصادربتاريخ:-1

 .051-057،ص4447لعريب،القاىرة،مصر،)دراسةمقارنة(،دارالفكرا

.05زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-2
.05زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعنفسو،ص-3
.93رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-4
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توقيعهاعلىادلتعاقدمعها،كاليتجرلاإلدارةعلىتنفيذالعقد،كىيجزاءمناجلزاءاتاليتسبلك
.1"...اإلداريةعلىاشًتاطهايفالعقوداإلدارمالعرؼ

ف إكبالتارل ذلذه كفقا فاآلراءنو إ، الفقو اإلدارمف التكييفاألخَتالرأميرجح غلسد لكونو
.2اإلداريةسليمللجزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقودالقانوينال

 الفرع الثاني

 عقود اإلداريةالتنفيذ  مجالالجزاءات في  نظامالواردة على  الضوابط القانونية

إجباركافالتكييفالقانوينلوظيفةاإلدارةاجلزائيةيفأثناءتنفيذعقودىااإلدارية،بدافعا ذإ 
سَتادلرفقالعاـ،فإفانتظاـالتعاقدية،كذلكهبدؼاحلفاظعلىاماتوالتزادلتعاقدمعهاعلىتنفيذ

اإلدارةادلتعاقدةدبمارسةكظيفتهاىذهبصفةمطلقة،كإظلاىيمقيدةدبراعاة ذلكليسمعناهأفتقـو
.ضوابطالقانونيةدبجموعةمنالتتقيدعلىكجواخلصوصبذلكادلصلحةالعامةكأصلعاـ،كىي

ضماناتال،باإلضافةإذل)أوال(شركطإعماؿاإلدارةحلقهايفتوقيعاجلزاءاتيفأساسانثلكاليتتتم
.)ثانيا(ادلقررةلصاحلادلتعاقد

 شروط إعمال اإلدارة لحقها في توقيع الجزاءات:أوال: 

شركطحقاإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتيفأثناءتنفيذعقودىااإلدارية،مقيددبجموعةمنالإف
ي:مايليفسابقةعلىإعماذلاكادلتمثلةال






                                                                 

1- ادلؤرخيف: ادلصرية اإلدارية احملكمة زلم45/49/4314حكم سليماف مرجع مقتبسعن ادلرجع، اإلدارية، للعقود األسسالعامة الطماكم، د
.055السابق،ص

.05زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-2
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أن يقع إخالل أو تقصير من جانب المتعاقد مع اإلدارة في تنفيذ التزاماتو  -(1
 :التعاقدية

ال ىذا الشرطيعد اليتتربرطكشرمن األساسية اجلزاءاتعلىاحقكجود يفتوقيع إلدارة
:1علىسبيلادلثاؿكذلكعلىأمكجومناألكجوالتاليةادلتعاقدمعها،

ىو-أ كذلكخببلؼما األشغاؿ، يفتنفيذ إذلتراخيو راجع اإلدارة ادلتعاقدمع كافإخبلؿ إذا
 منصوصعليويفالعقداإلدارم.

اإلدارم،-ب العقد يف عليها ادلتفق بادلواصفات التزامو بعدـ يتعلق ادلتعاقد إخبلؿ كاف إذا
 ربحأكرب.كاستخداموطرؽاحتياليةهبدؼربقيق

متاالتفاؽعليويفالعقد-ج قاـادلتعاقدبتنفيذالعقد،كلكنعلىضلوسيءعلىعكسما إذا
 اإلدارم.

،كذلكمندكفأخذادلوافقةادلسبقةمناإلدارةادلتعاقد2إذاجلأادلتعاقدإذلالتعاقدمنالباطن-د
 معها.

لعقداإلدارممنأساسو،كدكفمربرقانوين.ادلتعاقدمعاإلدارةكليةعنتنفيذامتناعا-ه 

تنفيذالعقداإلدارم-و أثناء ادلتعاقدمعها كتعليماتاإلدارة ادلتعاقدبأكامر دليلتـز ىو،كماإذا
.3باستئنافهاأكهابأكامراخلدمةادلتعلقةببدايةاألشغاؿأكبتوقيفالتزامولعدـالشأف

 
                                                                 

كمابعدىا؛سعيدعبد447كمابعدىا؛رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص455،صالسابقزلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجع-1
.04-04السابق،صالرزاؽباخبَتة،ادلرجع

نظر:عامرلبلستزادةأكثرأذلكالتصرؼالقانوينالذميربموادلتعاقداألصليمعالغَتبقصدتنفيذجزءمنزللالعقد؛يقصدبالتعاقدمنالباطن-2
ىومااصطلحعليوادلشرعاجلزائرم؛ك45-41،ص4449عاشورعبداهللالبيايت،التعاقدمنالباطن)دراسةمقارنة(،دارالكتبالقانونية،مصر،

 كذلكيفادلواد: الثانوم، 445بالتعامل 445ك 443ك الرئاسيمن 45ادلؤرخيف491-44ادلرسـو الصفقات4444أكتوبر تنظيم يتضمن ،
 .4444أكتوبر45يفة،الصادر75ع،.ج.ج،ج.رالعمومية

 .134-133-132،ص49-44-44أنظر:ادللحقرقم:-3
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تستمد اإلدارة منو سلطتها في توقيع الجزاءات  أن يكون العقد اإلداري الذي -(2 
 :قائما

 كماىوالشأفعلىسبيل،األعماؿزللالتعاقدبانتهاءسواءالعقدغرضو،استنفذألنوإذا
كلمنالطرفُتبتنفيذتنقضي،كاليتاليتتعتربعقودفوريةادلثاؿبالنسبةإذلعقوداألشغاؿالعامة

عادلماللتزاماهتادلتعاقدين بالنسبةمدتونتهاءابأك،العقدنًتتبة ادلثاؿ علىسبيل الشأف ىو كما
األشغاؿ منعقود خاصة اليتلطائفة كعقود الزمنية، اليتتنتهيااللتزاـتعتربمنالعقود بالصيانة

.1العقديفادلدةادلقررةبانتهاء

بتماـاألعماؿأكالعقدغرضوإذااستنفذالواردتُتعلىسبيلادلثاؿ،ففيكبلاحلالتُتكعليو
ادلتعاقدعليهامدتو،بانتهاء للمواصفاتالفنية فورنفاذتتوقفىذ،كىيمطابقة تلقائيا السلطة ه

.2كالذبدأمسندقانويندلباشرهتا،العقد،كتصبحسلطةاإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتالزللذلا

:عليها في العقد اإلداريالمنصوص  التزاماتهاتقوم اإلدارة بتنفيذ  أن -(3

،كتطالبادلتعاقدبوالتزمتمامنغَتادلعقوؿأفتقصراإلدارةيفتنفيذكىوأمربديهيألنو
مرتبطبتنفيذاإلدارةلبعضمناللتزاماتوكافتنفيذادلتعاقدمعها،خصوصاإذا3التزاماتومعهابتنفيذ

منبتسليمموقعاألشغاؿخاليانإلدارةاالتزاـعدـ،ؿكمنذلكعلىسبيلادلثا.التعاقديةالتزاماهتا
،كاليتربوؿدكفقياـادلقاكؿادلتعاقدمعهامنالبدءيفالتنفيذيفبالنسبةلعقداألشغاؿالعامةادلوانع

ادلوادتقدًنكتوفَتوقعاألشغاؿخاليامنادلوانع،كلكندكفمتسليمقياـاإلدارةبأك،4التاريخاحملدد

                                                                 
العامةللعقداإلدارم،رسالةدكتوراهيفالقانوفالعاـ،كليةاحلقوؽ،جامعةمنتورم-1 السنةاجلامعية،ياقوتةعليوات،تطبيقاتالنظرية قسنطينة،

   .444،ص4445-4443
كمابعدىا.44،ص4444مصر،،سكندريةاإلعبداهللنواؼالعنزم،النظاـالقانوينللجزاءاتيفالعقوداإلدارية،داراجلامعةاجلديدة،-2
.47عبداهللنواؼالعنزم،ادلرجعنفسو،ص-3
الفكراجلامعي،عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،مسؤكليةاإلدارةعنتصرفاهتاالقانونيةالقراراتكالعقوداإلداريةيفالفقوكقضاءرللسالدكلة،دار-4

.31-37،ص4445اإلسكندرية،مصر،
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ال كضركرية لللتنفيذ، تقدؽلها لًتاخيصعدـ اليت النهائية اذلندسية علىكالرسومات التنفيذ يتم
 .1أساسها

 د:اإلدارة بإعذار المتعاق التزام -(4

قبلأفتقـو عامة، كقاعدة يقععلىعاتقاإلدارة علىادلتعاقدمعها يفحالةبتوقيعاجلزاء
.2بضركرةإعذارهزامهاالتالتعاقدية،التزاماتوإخبللوبتنفيذ

اليتقدتضردبخالفتوكتقصَتهتنبيوادلتعاقدٍتفهويع،تفرضوقواعدالعدالةىوأمرمنطقيك
كمنمث،3اليتأخلهباالتزاماتوخبلؿفًتةزمنيةألداءبشكلرمسياإلدارةتدعوهحبيثبادلرفقالعاـ،

 لو إعذارهؽلكن يتدارؾبعد احلدكتنتهيادلشكإخبللوأف عندىذا يفنفس،لة يعٍتلو أنو كما
.4استجابتويفحالةعدـباجلزاءالذمسوؼيسلطعليولوالوقتإنذاران

 توقيع الجزاءات الجنائية بنفسها:ال يجوز لإلدارة  -(5

تنفيذأنومهماكانتسلطةاإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهالتقصَتهيفمعٌتذلك
.5التعاقدية،فإفتلكالسلطةالتشملاحلقيفتوقيعاجلزاءاتاجلنائيةوالتزامات

كاستنادا ذلكعلى باطبل ىذهيعترب مثل توقيع ادلتعاقدة لئلدارة يبيح تعاقدم شرط كل
كإظلاالبدذلااللجوءإذلالطرؽالقانونية،،حىتلوقبلوادلتعاقدمعهادلخالفتوالنظاـالعاـاجلزاءات

.6لذلكرةادلقر

غلبأف،منجانبادلتعاقدبوقوعخطأعقدمأفاجلزاءاتاجلنائيةمرتبطةأساسذلكىوك
،كتقريرالقاعدةتطبيقادلبدأالجرؽلةكالعقوبةإالبنص،كرقانوفالعقوباتويشكلجرؽلةمنمنظ

                                                                 
 .33-35،صالسابقعبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،مسؤكليةاإلدارةعنتصرفاهتاالقانونيةالقراراتكالعقوداإلدارية،ادلرجع-1
 .435ذارطبقاللقواعدالعامةكضعادلدينقانونايفحالةادلتأخريفتنفيذالتزاماتو؛عبداهللنواؼالعنزم،ادلرجعالسابق،صيقصدباإلع-2
 .137-136-135ص41-47-40أنظرادللحقرقم:-3
العقوداإلدارية.ذهالنقطةبالتفصيليفالفصلالثاينعنداحلديثعنالقواعدادلنظمةألنواعاجلزاءاتيفرلاؿتنفيذسيتمالتطرؽإذلى-4
 .310،ص4445مصر،،يب،القاىرةسليمافزلمدالطماكم،مبادئالقانوفاإلدارم)دراسةمقارنة(،دارالفكرالعر-5
.44،ص4357رياضعيسى،نظريةالعقداإلدارميفالقانوفادلقارفكاجلزائرم،د.ـ.ج،بنعكنوف،اجلزائر،-6
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اليطبقهاإالالقاضػي،كىيقاعدةشرعيةاجلرائمكالعقوباتاليتمنقواعدالقانوفاجلنائيأساسية
 .1اجلزائي

 ضمانات المقررة لصالح المتعاقد:ثانيا: ال

حلإذلجانب علىادلتعاقدمعهايفتوقيعاجلزاءاتهاقشركطإعماؿاإلدارة بطبيعةجدوت،
جزاءاتيفخضوعماتفرضواإلدارةمنيفتتمثلأساسانضماناتمقررةلصاحلادلتعاقد،كاليتاحلاؿ

.لرقابةالقضاءعقودىااإلداريةيذناءتنفثأ

جانباإلدارة من ضده الصادر اجلزاء قرار يف القضاء أماـ الطعن ادلتعاقد حق من أنو إذ
.ادلتعاقدة

كيعدمنالنظاـالعاـ،كأفأمشرطيدرج،قانوناكالنزاعفيولومكفوالنالذميعدىذااحلق
.2كالأثرلوعتربباطبلنىذااحلقيباستبعاديفالعقداإلدارميقضي

ذلك،كبناءان فعلى تإف يف اإلدارة حق على القضائية تنفيذالرقابة أثناء اجلزاءاتيف وقيع
اإلدارية للمتعاقدينتعد،عقودىا فعالة العلمأفربميهممنتعسفاإلدارة،باعتبارىاضمانة مع

ة،كذلكحبسبطبيعةالنظاـالقضائيىذهالرقابةالقضائيةزبتلفمنحيثاجلهةالقضائيةادلختص
.ادلتبع

فبالنسبةللدكؿذاتالنظاـالقضائيادلزدكج،كماىواحلاؿيفاجلزائر،أهناتسنداالختصاص
ادلنازعاتاإلدارية يف النظر اإلدارية،يف احملاكم يف شلثلة اإلدارم رللس،3إذلجهاتالقضاء أك

.4الدكلة

                                                                 
ادلتضمنؽ.عادلعدؿكادلتمم.471-11،مناألمررقم:414،414،419لتفاصيلأكثرراجعادلواد:-1
 .444،ص4444اتالضاغطةيفالعقداإلدارم،دارالكتبالقانونية،مصر،ببلكمياسُتببلكم،اجلزاء-2
3- ادلواد: 512-510-511أنظر القانوف من ادلؤرخ15-16، ؽ22/12/2115يف: إ.إ.ـ.ادلتضمن بتاريخ:20ع،.ج.جج.ر، الصادرة

22/12/2115.
ادلتضمنؽ.إ.ـ.إ.16-15منالقانوف610:أنظرادلادة-4
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أف إذلمنالقضايااليتترفعأماموقضاءاإلدارميستنديفالكثَتالاختصاصككماىومعلـو
 .اإلداريةنوعُترئيسيُتمنالدعاكل

إلغاءقرارإدارمصادرعنسلطةإداريةبادلطالبةدعاكلاإللغاءكاليتتدكرفيهاادلنازعةحوؿ
.1بإرادهتاادلنفردة،لكونومشوببأحدعيوبعدـادلشركعية

علىاالعتداء،كاليتتدكرفيهاادلنازعةحوؿ2كلالقضاءالكاملاتوجددعكإذلجانبذلك،
مركزقانوينشخصيللطاعن،فهويستهدؼسلاصمةاألعماؿالقانونيةالذاتيةاليتتؤثرعلىحقوؽ

.3األفرادادلكتسبة

بُتادلنازعاتاإلدارية من ،لذلكفإف اإلدارة تنفيذ أثناء تثور لعقودىاتلكادلنازعاتاليت
.ادلتعلقةبتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدينمعهاااإلدارية،كاليتتتعلقبالطعنيفعدـمشركعيةقراراهت

ادلتعلقةاإلدارةادلتعاقدةاتقرارالطعنالقضائييفكبالتارلفإفالسؤاؿالذميطرحنفسو:ىل
كاليةقضاءاإللغاء،أـأفادلنازعةفيو،تندرجفيوادلنازعةضمنبتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدينمعها
تندرجضمنكاليةالقضاءالكامل؟

اليتتصدرىا القراراتاإلدارية بُتنوعُتمن التمييز علىذلكتستوجببداية إفاإلجابة
اإلدارةيفرلاؿعقودىااإلدارية.

                                                                 
وعريريج،عزالدينكلويف،نظاـادلنازعةيفرلاؿالصفقاتالعمومية)علىضوءقانوفاإلجراءاتادلدنيةكاإلدارية(،دارالنشرجيطلي،بورجب-1

.444،ص4444اجلزائر،
عولقدفسرالفقواإلدارمعبارةالقضاءالكاملللصبلحياتاليتيتمتعهباالقاضياإلدارمعندالفصليفالقضيةادلطركحةأماموعنطريقدل-2

احلكمعلىاإلدارة لو األخَتبسلطاتأكسعبادلقارنةبسلطاتويفالدعاكلاإلداريةاألخرل،حبيثغلوز الكامل،حبيثيتمتعىذا تقدًنبالقضاء
فعالدعولتعويضاتماليةإذاتبُتلوأفالضررالناتجعنعملالسلطةاإلداريةقابلللتعويض،كمافسرتالعبارةأيضابطابعهاادلتنوع،حبيثتر

األخرل غَتادلسائلاليتزبصالدعاكلاإلدارية الكامليفرلاالتعديدة أكثر؛قضاء قانوفادل:أنظرلبلستزادة )رشيدخلويف، نازعاتاإلدارية
.052،ص2100،د.ـ.ج،12جالدعاكلكطرؽالطعناإلدارية(،

السياسية،جامعةمولودمعمرم-3 ،تيزمعمربوجادم،اختصاصالقضاءاإلدارميفاجلزائر،رسالةدكتوراهيفالقانوفالعاـ،كليةاحلقوؽكالعلـو
.060،ص02/14/2100كزك،
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،1إلداريةادلنفصلةعلىتسميتوبالقراراتاُتالقضاءكالفقواإلدارياصطلحالنوعاألكؿالذم
 باإللغاء الطعنفيها كاليتغلوز للتعاقد، ادلراحلالتمهيدية أثناء اإلدارة عناستقبلالكاليتتصدرىا

التدخليفنطاؽالرابطة قرارالتعاقديةالعقد،ألهنا القبيلقراراإلعبلفعنمناقصة، ،كمنىذا
.2ادلنحادلؤقت

القرارات النوعالثاينمنىذه التعاقدية،سواءأما الرابطة بعدقياـ ادلتعاقدة اإلدارة فتصدرىا
 العقدأك تنفيذ القراراتاستناداكانتبصدد فإفمثلىذه كجوداأىنشأإذلنصمننصوصو،

العقد،حبيثترتبطبوارتباطاجلزءبالكل،األمرالذمغلعلالطعنفيهاباإللغاءاستقبلالعنالعقد
قيعوتاإلدارةبات،كمنىذاالقبيلقرار3الكاملجبالطعنفيهاأماـالقضاءغَتجائز،كمنىناك

.أثناءتنفيذعقودىااإلداريةيفمعهاعلىادلتعاقديناجلزاءات

قبيلالقضاءالكامل،كدلاكانترقابةالقضاءاإلدارمعلىسلطةاإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتمن
ة،كتتناكؿقراراتاإلدارةبتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدينفإفسلطاتالقاضياإلدارمتكوفكاسع

.)ب(،كماأهناسبتدلتشملأيضارقابةادلبلئمة)أ(منحيثرقابةادلشركعيةمعها

كفيهاتنصبرقابةالقاضياإلدارمحوؿفحصالقرارالصادرعن  رقابة المشروعية: -أ(
أكعدـمشركعيتو.،منحيثمدلمشركعيتواإلدارةبتوقيعاجلزاء

بأحدالعيوبالتالية:اقًتفكعليويتصفقراراجلزاءبعدـادلشركعيةإذا

                                                                 
بالقرارات-1 اإلداريةالقابلةلبلنفصاؿ،كيقصدهبارلموعةالقراراتاإلداريةادلستقلةكالقائمةبذاهتا،إذتصدركىيمستقلةعنأيةكتسمىأيضا

تساىميفتكوينالعقداإلدارمكتستهدؼإسبامو،إالأهناتنفصلعنىذاالعقد،عمليةإداريةمنالعملياتاإلدارية،كأغلبهاىيقراراتإداريةبسيطة
،2112،الطبعةالثالثة،د.ـ.ج،اجلزائر،12دم،النظريةالعامةللمنازعاتاإلداريةيفالنظاـالقضائياجلزائرم،جبعمارعوازبتلفعنوبطبيعتها؛ك

.23ص
.014عزالدينكلويف،ادلرجعالسابق،ص -2
.005-004ص،2101دارالفكراجلامعي،مصر،ضاءاكربكيما،عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،تنفيذالعقداإلدارمكتسويةمنازعاتوق-3
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اإلدارةادلتعاقدةباإلجراءاتكالشركطالشكليةالتزاـعدـيقصدبعيبالشكلعيب الشكل:
 .1تعاقدادلمثبلبإعذارالتزامهايفتوقيعاجلزاء،كعدـلسلطتهاإتباعهاعندإعماذلاعليهاالواجب

غَتمشركع:االختصاصعيب  - بتوقيعاجلزاء ادلتعاقدة اإلدارة يصدرمنكيكوفقرار عندما
 .2بتوقيعو،أكغَتاجلهةاليتحددىاالعقدأكدفًتالشركطجهةإداريةغَتسلتصة

عيب مخالفة القانون: - يصدر غلبأف اجلزاء بتوقيع اإلدارة طبقاقرار معها ادلتعاقد على
كالتعاقديةالقانونيةللنصوص ضركرة كمنبينها منادلتعاقدعلىخطأ، أفينطومالفعلالصادر

الفعلأصبلتعاقدميربر دليوجدىذا توقيعاجلزاءعليو.فإذا اليشكلكلكنو،أككجدلئلدارة
يكوفمشوبان،فإفاجلزاءيفىذهاحلالةالتعاقديةأكالقانونيةالتزاماتو،أكاليتعارضمعبذاتوخطأن

 .3بعيبسلالفةالقانوف

اإلدارةعلىادلتعاقدازبذتويكوفقراراجلزاءالذممعناهغلبأف:بالسلطة االنحرافعيب  -
 العقدمعها تنفيذ ،دبناسبة تأمُتاذلدؼمنو ادلرافق ػلققالعامةحسنسَت كدبا كاطراد، بانتظاـ

 .ادلصلحةالعامة

بنيةاإلضرارمثبلبادلتعاقدأكمن،كأفيكوفذلدؼآخرزاءأماإذاكافاذلدؼمنتوقيعاجل
ربحمادم أجلربقيق اإلدارة، اجلزاءجلهة قرار احلالةفإف بعيبيفىذه االضلراؼيكوفمشوبا

.4بالسلطة

اجلزاءات،يتسع رقابة المالئمة: -ب( توقيع يف اإلدارة سلطة على القضائية الرقابة نطاؽ
اجلزاءإذلجانبالرليشمل علىمشركعية علىمدلمبلئمتو،قابة حيثيبسطالقاضي،الرقابة

.5معاخلطأادلنسوبإليواإلدارمرقابتوللتأكدمنمدلالتناسببُتاجلزاءادلوقععلىادلتعاقد

                                                                 
.441،صرجعالسابقببلكمياسُتببلكم،ادل-1
.414عبداهللنواؼالعنزم،ادلرجعالسابق،ص-2
 .445ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-3
 .443رجعنفسو،صببلكمياسُتببلكم،ادل-4
؛ياقوتةعليوات،ادلرجعالسابق،449العقداإلدارمكتسويةمنازعاتوقضاءاكربكيما،ادلرجعالسابق،صذعمخليفة،تنفيعبدالعزيزعبدادلن-5
.440ص
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 ينالمطلب الثا

 اإلدارية عقودالمجال تنفيذ الجزاءات في  نظامل التاريخي تطورال 

علىأساسيشرطالتعاقدية،كالتزاماتوإخبلؿادلتعاقديفتنفيذإذلأفلقدسبقتلنااإلشارة،
يفتوقيعاجلزاءاتعليو احلاؿإذلجانبالحقاإلدارة كبطبيعة السببيعداألخرل،شركط، ىو

 .1لجزاءاتاإلداريةيفرلاؿتنفيذالعقوداإلداريةلالقانويننظاـاليفكجودالرئيسي

ل القانوين النظاـ لجزاءاتىذا قد دعائمو إرساء ذلامهمةتارؼليةمراحلساعلتيف كاف ،
ىوعليواآلف، نظاـاجلزاءاتاإلداريةيفرلاؿتنفيذالذمعرفوالتطوربفضلكذلكالفضلفيما

ادلنشأاألصليلنظريةاجلزاءاتيفالعقدباعتباره،قضاءرللسالدكلةالفرنسيظليفالعقوداإلدارية،
اإلدارم.

دلف البداية الفرنسييعًتؼقضاءيكنخبلذلافي يف،ادلتعاقدةلئلدارةرللسالدكلة حبقها
تتوقيعجزاءاتعلىادلتعاقدمعهايفحالة ،إاليفحدكدبتنفيذالتزاماتوإخبللوأكقصَته ىوما

فقأ،دبعٌتاإلدارممنصوصعليويفالعقد توقيعاجلزاءاتادلنصوصعليها طيفالعقدنوغلوزذلا
.)الفرع األول(دكفسواىااإلدارم

اإلدارةيفتقييد،كيفخطوةمتطورةتراجعرللسالدكلةالفرنسيعنموقفوذلك،لكنبعد
لئلدارةاعًتؼحيثتنفيذالتزاماتو،بادلتعاقدمعهايفحالةإخبلؿقديةاعتادلتعاقدةبتوقيعاجلزاءاتال

طلبذلكإذل،كدكفحاجةاإلدارمتغَتمنصوصعليهايفالعقدتوقيعجزاءاهايفادلتعاقدةحبق
.)الفرع الثاني(منالقضاء





                                                                 
منىذهالدراسة.44راجعص-1
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 الفرع األول

 بتوقيع الجزاءات العقدية االكتفاءمرحلة  

 يف السائد ادلبدأ كاف لقد عشرظل التاسع القرف هناية غاية إذل الفرنسي اإلدارم القضاء
يفحالةإخبلذلمبتنفيذ،رةادلتعاقدةأفتوقعهاعلىمتعاقديهاميبلدم،أفاجلزاءاتاليتغلوزلئلدا

.1فغَتىاكقدية،ىيتلكاجلزاءاتالواردالنصعليهايفالعقداإلدارمفقطداعتالالتزاماهتم

توقيع،عليواألمريفحاؿعرضدارممنذلكدليكنيستطيعحىتالقضاءاإلثرػأكبلك
،بلكحىتيفحالةمطالبةاإلدارةادلتعاقدةبالتعويض،دليكنهاجزاءاتخارجتلكادلنصوصعلي

علىادلتعاقدأفػلكمبإمكافالقاضياإلدارم كجزاءغَتادلخلبتنفيذالتزاماتو،بتعويضلئلدارة
بينهماالينصصراحةعلىػادلاإلدارمدػالعقأفادلاػط،منصوصعليو  .2ويضػعتالىذارـب

الفرنسياإلدارمرفضالقضاءأين،3ورينهنمشػسييفحكميػةالفرنػالدكللسػرهرلػقأكىوما
طلب بتعويضاتاإلدارةبصراحة احلكمذلا ادلتعاقدة ادلتعاقديفتنفيذالتزاماتوإخبلؿعناءزجك،

احلقئلدارةكل،ىذهالتعويضاتغَتمنصوصعليهايفكبلالعقدينأفأساسقدية،كذلكعلىاعتال
 .4اجلزاءالوحيدادلنصوصعليوباعتبارهفسخالعقدكىو،جزاءكحيدتوقيعبادلطالبةفقطيف

                                                                 
.43ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-1
السياسيةجامعةعليبنشعباف،أثارعقداألشغاؿالعامةعلىطرفيويفالتشريعا-2 جلزائرم،رسالةدكتوراهيفالقانوفالعاـ،كليةاحلقوؽكالعلـو

.33،ص4444-4444منتورم،قسنطينة،السنةاجلامعية،
(،حيثقضىرللسالدكلةالفرنسيفيو:"إذاchemins de fer d’Orléans a Rouenـيفقضية)47/45/4554:احلكماألكؿكافبتاريخ-3

بتعويضدارةادلتعاقدةأنومنغَتادلناسبإسقاطااللتزاـادلنصوصعليويفدفاترالشركطلبلعتباراتاليتتراىا،فبالتارلالغلبالقضاءمارأتاإل
لئلدارةمنقبلالشركةادلتعاقدةإذأفالعقدينصصراحةعلىجزاءكحيديفحالةعدـتنفيذااللتزاـ،إسقاطااللتزاـ...".

(،حيثقضىرللسالدكلةالفرنسيفيو:"...بأنوالػلقلئلدارةادلتعاقدةادلطالبةlevelـيفقضية)44/44/4550مالثاينفقدكافبتاريخ:أمااحلك
فمندفاترالشركطعلىأ95بتعويضهاعنالضررالذمأصاهبامنعدـالتنفيذيفحالةخلونصوصالعقدمنذلكإذالعقدقدنصيفادلادة:

األعماؿ يتحملإسقاطااللتزاـمادليوؼدبختلفااللتزاماتاليتتقععليوكدليشًتطالعقدأمجزاءآخرمادليبدأادللتـز يفادلواعيد..."،ادللتـز
.43ادلرجعالسابق،ص،نمرجعببلكمياسُتببلكمعاحلكمافمقتبساف

احلكمالثاين؛دبناسبة(يفتقريرهGomel)ةمو(دبناسبةاحلكماألكؿ،كمفوضاحلكmarquerieكىذاماصرحبوكلمنمفوضاحلكومة)-4
.44ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعنفسو،ص
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بالفقوػكى دفع ما القاضييفكلمنستنداالذمادلبدأانتقادإذل،افرنسباإلدارمذا عليو
حكميو،عليوأسسكالذم،(Level)كقضية  (Chemins de fer d’Orléans a Rouen)قضية
 الوقمبدأكىو العقدية، اجلزاءات عند ىذاعترباحبيثوؼ الفرنسي اإلدارم الفسلبدأادلالفقو

دل ال لكونو يأخذقتضياتالعدالة، سَتىاضركراتاعتبارهيف يهدد بل العامة، ادلرافق سَت دكاـ
فنوالػلقألمكافأأمقتضاه،يففقوالقانوفمععليوأفىناؾمبدأرليكمردذلك،اطرادكبانتظاـ

.1يعفينفسومقدمامنالنتائجاليتؽلكنأفتؤدمإليهااألخطاءاليتسوؼيرتكبهامستقببل

سول،قديةاعتالالتزاماتوبتنفيذيفحالةإخبلؿادلتعاقدادلتعاقدةاإلدارةأماـكبالتارلفلميكن
أفتتغاضىكتتسامحمعو،أحداألمريناختيار فجزاءكتتحملدكإخبللوكأكيبقىتقصَته،فإما
أثارهىي بفسخالعقدأك، اإلدارمتقـو يفرضعليها، إدارمآخرعقدإبراـإماشلا تتوذلأكأف،

.2كبَتينكجهدانشلايكلفهاكقتان،ادلرفقبنفسهااستغبلؿ

هناأكشلاالشكفيوأفكبلاخليارينيًتتبعنهمانتائجسلبية،تؤدمإذلكقوعأضرارمنش
يقةأكبأخرلعلىحسنسَتادلرافقالعامة.أفتؤثربطر

كذلكدلعاجلةىذا،حلعاجلكسريعإغلادكافمنالضركرم،ىذاالوضعغَتادلقبوؿأماـك
تنصعلىجزاءاتتتناسبمعدرجة،اإلدارمسواءيفحالةعدـكجودنصوصيفالعقد،شكلادل

يفحالةماأكجسيما،أكبسيطاإخبللوافسواءك،اإلدارةادلرتكبمنطرؼادلتعاقدمعاإلخبلؿ
.3منالنصعلىجزاءاتلبعضادلخالفاتاإلدارمخلىالعقدإذا

كمهماكانتطبيعةىذاالعقد،قانوينمنصوصعليويفالعقدالتزاـكلأفادلنطقيفرضألف
اودليكنمنصوصحىتكلبل،بوإخبللوأكيوقععلىالطرؼادلقصريفحالةتقصَته،يقابلوجزاء

                                                                 
 cheminsـيفقضية)4554رللسالدكلةلسنةثرحكميإعلى،كذلكدلبدأكفايةاجلزاءاتالعقديةهتصريحالفقيوالفرنسيكوبردبناسبةانتقاد-1

de fer d’Orléans a Rouen)(كقضيةlevel)44،صالسابقأكردهببلكمياسُتببلكم،ادلرجع؛ـ4550لسنة.
.47زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-2
.49رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-3
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يفالتمادماإلدارةنوتشجيعادلتعاقدمعأمنشقوؿخببلؼذلكعليوبشكلصريحيفالعقد،كال
.بالسَتاحلسنللمرافقالعامةاإلضرارإذلالتعاقدية،شلايؤدمبالتزاماتوباإلخبلؿ

ثركاآالعقدقدينظمىذااجلزاءعندمايكوفطريف،افالقانوفادلدينكفإذااألساسكعلىىذا
،حيثتكوفادلصلحةاإلدارممعقوالكغَتمنطقييفنطاؽالقانوفاألمرنواليبدكإالصمت،ف

.1يوجدجزاءأالاإلدارمالعقدإبراـمنكراءاألساسيالعامةىياذلدؼ

منمبدأالتمسكبتوقيع،اليتكجهتدلوقفالقضاءاإلدارمالفرنسياالنتقاداتكأماـىذه
ادلتعاقدمعهابتنفيذيفحالةإخبلؿدكفسواىا،اإلدارملجزاءاتادلنصوصعليهايفالعقدلدارةاإل

التزاماتو القضاء خطى اإلدارمالتعاقدية، خطوة يفإيففرنسا إذلاألماـ التخليعناذباهغلابية
كىوماسيتمالتطرؽلويفالفرعادلوارل..وىذاموقف

 الفرع الثاني

 قيع الجزاءات غير العقديةمرحلة تو  

كعلى ادلرحلة بتوقيعاجلزاءاتإخبلؿىذه االكتفاء اليتكجهتدلبدأ االنتقاداتالفقهية ثر
العقدية ، خطوة السيدإكيف قضية يف كذلك ادلبدأ، ىذا عن الفرنسي الدكلة رللس عدؿ غلابية

(Déplanque)2حيث، اللجوء علىالرغممنإذلقرر دفًتالشركطالوارديفأفالقواعدالعامة
ادلتعاقدإذلدلينصصراحةعلىجزاءالتعويضفيمايتعلقبادلخالفةادلعنيةادلنسوبة،اإلدارمالعقد
عدـقياـأفأساسعلىكذلك،أخرلتضمنجزاءاتدلخالفاتقدالعقدأفيفحُت،اإلدارةمع

                                                                 
.444عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-1
2- يفأف القضية ىذه )تتلخصكقائع بتاريخDéplanqueالسيد ):44/44/4535( مدينة مع إدارم(، )عقد امتياز عقد (NOUZONأبـر

اتمعينةمنهاالفرنسية،كذلكبقصدتوفَتاإلنارةالكهربائيةبادلدينة،كقدكردالنصيفدفًتشركطااللتزاـعلىبعضاجلزاءاتاليتتقابلسلالف
اإل ربت ادلرفق ككضع االلتزاـ ادلتعاقدإسقاط جانب من إخبلؿ كقع العقد تنفيذ أثناء يف ك عليو، التعويضمنصوصا يكن دل ك ادلباشرة، دارة

(Déplanqueيفتنفيذالتزاماتوالتعاقدية،كدليكنىذااإلخبلؿجسيما،كعندماعرضاألمرعلىالقضاءاإلدارمالفرنسيجاءحكمرللس)
(أماـرللسالدكلة،حيثقضىDéplanqueتأييدادلاقضتبواحملكمةاإلداريةبعداستئناؼادلدعىعليو)94/47/4345الدكلةالفرنسيبتاريخ:

هالقضيةكلذأشارإذلكقائعى؛بأحقيةاإلدارةادلتعاقدةبالتعويضعنالضررالذمحلقهامنجراءإخبلؿادلتعاقدمعهايفتنفيذالتزاماتوالتعاقدية
؛سعيدعبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجعالسابق،41ادلرجعالسابق،ص،؛زلمدحسنمرعياجلبورم49بلكم،ادلرجعالسابق،صمن:ببلكمياسُتب

.05ص
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شلايستوجبالقضاءبالتعويض،منجانبوإخبلالقديةيشكلاعتبتنفيذالتزاماتوالاإلدارةادلتعاقدمع
.1ىذاإخبللوادلتعاقدةمىتحلقهاضررمنجراءاإلدارةلصاحل

إليهامفوضاحلكومةنتهىاخذبادلبادئاليتأقد،كذبدراإلشارةإذلأفرللسالدكلةالفرنسي
(romieuيفىذهالقضيةكاليتتتلخصكاآليت)2:

كافالعقد - ماإلدارإذا لأغفنفسالوقتقدكيف،الطرفُتاللتزاماتعلىالرغممنربديده
فذلكإف،ربديدجزاءاتأخرلتقابلماؽلكنأفيقعمنسلالفاتأخرلمنجانبادلتعاقد

 اليعٍتعدـكجودجزاءات.

غفلالبعضمنها،فبليعٍتذلكأإذاكافالعقدقدحددجزاءاتلبعضادلخالفاتاجلسيمةك -
 قىىذهادلخالفاتادلغفلةبدكفجزاءات.أفتب

يطبقالقواعدأفبو،شلايتعُتعلىالقاضياإلخبلؿتعاقدميقابلوجزاءيفحالةالتزاـكلأف -
 نصوصاصرػلةعلىخبلؼذلك.أكدليتضمنالعقدنصاإذاالعامة

يدهبذاأفتتقادلتعاقدةاإلدارةفيجبعلى،معينابذاتوككضعلوجزاءإخبلالتوقعادلتعاقدافإذا -
 عامة كقاعدة أفاجلزاء،حبيثالغلوزذلا بغَتهيفحالة إخبلؿتستبدلو تنفيذبادلتعاقدمعها

 .3قديةاعتالالتزاماتو

اليتكانتمفركضةعليهاالتعاقديةاألحكاـادلتعاقدةمناإلدارةفبموجبىذهادلبادئربررت
نصوصعليهايفادلالتزاماتوتنفيذبادلتعاقدمعهاإخبلؿحالةيف،كذلكلجزاءاتتوقيعهاليفرلاؿ

.ااحلقكلودلينصعليويفالعقدذسبلكىأهنا،أمالعقداإلدارم

                                                                 
.444عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-1
.440؛عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص04أكردىذهادلبادئكلمن:ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-2
كيشَتادلؤلفإذلأفىذاادلبدأطبقوالقضاءفيمايتعلق؛054-054سليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص-3

فقطباجلزاءاتادلالية.
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نوأقدية،كمااعتالبالتزاماتوإخبللوادلتعاقدعنديفكلمرةسكوتالعقدالػلميإففكبالتارل
فسخإذلاللجوءمباشرةاختيارإذليدفعهايفكلمرة،اضطرارمادلتعاقدةيفكضعاإلدارةالغلعل
.1اإلدارمالعقد

حلقبوإذايفحالةما،كذلكاحلصوؿعلىتعويضاإلدارةكافمنحقادلتعاقدمعفإذاكعليو
 جراء من جانبضرر من مشركع غَت حدكث،اإلدارةتدخل ذلكمن يًتتبعن اختبلؿكما

لئلدارةأفيكوفأكذلمنبابفإنوالعامة،،كىذاكلوطبعاكفقاللقواعدماإلداربالتوازفادلارلللعقد
احلق لذاتأيضاادلتعاقدة ىومقرريفالقواعد،ادلبدأيفاللجوءطبقا دلا بالتعويضطبقا للمطالبة

.2فقطاإلدارمالعامة،كليسطبقادلاىوكارديفبنودالعقد

إذاةكىيادلكلفةبالسهرعلىرعايةكربقيقادلصلحةالعامة،ادلتعاقداإلدارةفإكتطبيقالذلكف
ثبت تضررتأفذلا قد ادلصلحة ،ىذه منجراء العاـ ادلرفق حلق إخبلؿدبا معها تنفيذبادلتعاقد

منحقهااحلصوؿعلىالتعويضالذمتستحقومنادلتعاقدمعهامىتحلقهانوإقدية،فاعتالتزاماتوال
.ذاضررنتيجةتصرفوى

،اإلدارةاحلمايةاليتكافيتمتعهباادلتعاقدمعأهنىفقضاءرللسالدكلةالفرنسيقدإكىكذاف
.3عنالنصعلىبعضادلخالفاتكجزاءاهتااإلدارميفحالةسكوتالعقد

يعتربتطور،4345حكمرللسالدكلةالفرنسيلسنةاستحدثوالذماالذباهفإكنتيجةلذلكف
يفالقضاء كالذماإلدارمىاـ بأالفرنسي، أقر تطرؽالعقد النصعلىجزاءإذلاإلدارمفعدـ

 يعٍت ال معينة، دلخالفة جزاءأفبالنسبة دكف ادلخالفة ىذه ،تبقى ؽلكن بل اجلزاء إعماالتوقيع
ك يفالقانوفادلدين، ادلعركفة العامة إفللقواعد الفرنسيدليشر ذلكإذلكافحكمرللسالدكلة

                                                                 
.440عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-1
.40ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-2
.444ادلرجعالسابق،صعليبنشعباف،-3
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ػلدثيفكثَتمناحلاالتصرا ككما القانوفاإلدارمفالقاضيإف،حة، منىذا ،يستلهمحلولو
.1يكوفملتزمابوأفدكف

العقودرلاؿتنفيذيفاإلداريةىذهاخلطوةيفتطورنظاـاجلزاءاتأعليةكعلىالرغممنإالأنو
اإلدارية أهناإال، كافية تكن أركافالكتماؿدل النظاـ، الكايفاعتبارىابىذا تستجيببالقدر ال

سلطتهايفلادلتعاقدةاإلدارةعلىشلارسةينقيدإبقاءتضمنتاادلرافقالعامة،كوهنتسيَتدلقتضيات
.قديةاعتالالتزاماتوتنفيذبحالةإخبللوادلتعاقدمعهايفعلىتوقيعاجلزاءات

العقدادلتعاقدةاإلدارةأتلجأفيتمثليفكجوبالقيد األول:  اإلدارميفكلمرةؼللوفيها
اليتاألضرارمقابل،كذلكاحلصوؿعلىالتعويضأرادتكلما،لقضاءاإذلعلىجزاءاتمنالنص

 جراء من الإخبلؿحلقتها التزاماتو تنفيذ يف معها قديةاعتادلتعاقد ف، أخرل جهة التهديدإكمن ف
نوعلىالرغممنأإذ،قديةاعتعلىالتقيدبتنفيذالتزاماتوالادلتعاقدمعاإلدارةدكمانربجبالتعويضالغليج

.2شلايلحقالضرربادلرفقالعاـاألحياف،تقصَتهيفبعضكذلكقديستمريفتقاعسو

فالقيد الثاني:أما  ضركرة يف ادلتعلقةالتزاـيتمثل التعاقدية بالنصوص ادلتعاقدة اإلدارة
أفزبالفوكتطبقبشأنومعلىجزاءخلطأمعُت،فبلغلوزلئلدارةالعقداإلدارباجلزاءات،فإذانص

.3زاءآخرج

العائقأكمن جنوبجاءحكمرللسالدكلةالفرنسييفقضيةشركةمبلحة،جلحلىذا
الذم44/44/4343دلؤرخيف:ا 4(Compagnie de navigation sud- atlantique)األطلنطي ـ

                                                                 
؛عبداهللنواؼالعنزم،40ادلرجعالسابق،ص،؛كنفسادلعٌتأكردهكلمن:رشازلمدجعفراذلامشي102صبنشعباف،ادلرجعالسابق،علي-1

الرغممنأفحكمرللسأنوكعلىإالو،مؤلفىذااألخَتيفحيثيشَت؛40؛ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص44ادلرجعالسابق،ص
منالقانوفادلدين4404:علىنصادلادةستندضمنيانادليشريفمضمونوصراحةإذلأمنصقانوينيفحكموبالتعويض،فإنوقد،الدكلةالفرنسي

الفرنسي.
.51،ص4440اإلسكندرية،مصر،،كراجلامعيىيثمحليمغازم،سلطاتاإلدارةيفالعقوداإلدارية،)دراسةتطبيقية(،الطبعةاألكذل،دارالف-2

.47ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص- 3  
القضيةيف:"أفالشركةادلبلحةكانتملتزمةدبوجبعقدإدارمدبرفقخطوطحبرية-4 كدبقتضىدفًتشركطالوارديفعقد،تتلخصكقائعىذه

قضاءالتحكيمادلنازعاتذاتالطابعاجلماعياليتربدثبينهاكبُتمستخدميهاخبصوصشركطكانتىذهالشركةملتزمةبأفتعرضعلى،االلتزاـ
يذيامباشراالعمل،كقدحدثأفرفضتالشركةادللتزمةالعملبذلكيفظرؼمعُت،شلاحدابالوزيرادلختصبالبحريةالتجاريةإذلأفيصدرقرارتنف
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 كجود لعدـ نظرا ..." فيو: الشركط،جاء يفدفًت منصوصعليو للملتـز ادلنسوبة للمخالفة جزاء
 ؽلنع ادلأففليسما فعل ليكوف جانبو من تنفيذ عدـ فادلاللتزاماتوتـز اليتع، ادلنظمة أبدهتاارضة

الشركةادللتزمةبرفضهاتنفيذشرطمذكوريفالعقدللمصلحةالعامةادلمثلةيفحسنسَتادلرفق،قد
تعويضلصاحلالدكلة،ىذاالتعويضمنطبيعةتربرمنح–تبعالذلك–ضررا،كىيسببللدكلة
.1"ربملالشركةادللتزمةبوأفاإلدارةاختصاصالذمكافمن

حقهااستعماؿيف،اإلدارةأماـديناللذافكانايشكبلفالعائقيفبموجبىذااحلكمزاؿالق
.التعاقديةالتزاماتوبتنفيذوالةإخبلليفحادلتعاقدمعهاعلىيفتوقيعاجلزاءات

اليتاألضرارتعويضعنبتهالباطميفحالة،القضاءإذلمنقيداللجوءاإلدارةكبذلكربررت
اإلدارمالفرنسيذلاالقضاءعًتؼاإذتنفيذالتزاماتوالتعاقدية،بادلتعاقدمعهاإخبلؿحلقتهامنجراء

بتقديرهأفتستحقو،بعديفاحلصوؿعلىالتعويضالذمحبقها ادلنفردةكمندكفحاجةبإرادهتاتقـو
.2حكمبذلكالستصدارالقضاءإذلللجوء

 أفكما قد الفرنسي الدكلة أرللس بعضاإلدارةبأحقيةقر التعويضيف ىذا ربصيل يف
يصدرىاالوزيرادلختص.كاليت(arrêtes de débitالدفع)أكامردبقتضى،احلاالت

يفلئلدارةقرأبعدمنذلك،حبيثأإذلالدكلةالفرنسيذلكفقدذىبرللسإذلةباإلضاف
أخفمن،كمثاؿذلكتوقيعهاجلزاءجزاءاتزللاجلزاءاتالتعاقديةإحبلؿحبقهايف،حاالتمعينة

يومنتوقيعجزاءالفسخادلنصوصعلبدالناجلزاءادلنصوصعليويفالعقد،كفرضهاللغرامةالتأخَتية
مناإلدارة،كبذلكربررت،بتوقيعجزاءأشدمناجلزاءادلنصوصعليوأكالعكسيفالعقداإلدارم

.3القيدالثاين

                                                                                                                                                                                                        

حبقيمتها(كتعويضللدكلة،ككانتشرعيةىذاالقرارمنحيثمدلحقالوزيريفتقريرالتعويض،كربميلبتحميلالشركةمبالغمالية)غَتمصر
بوبإجراءمباشرمنوأحدأكجوادلنازعةيفالقضية"؛كقائعىذهالقضيةمقتبسة .74نمرجعسعيدعبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجعالسابق،صعادللتـز

 .74،ادلرجعنفسو،صسعيدعبدالرزاؽباخبَتةمرجعنعىذااحلكممقتبس-1
.447عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-2
االفصل.ذمنىاألكؿمنادلبحثالثاينسوؼيتمالتطرؽلذلكبالتفصيلعناحلديثعناخلصائصادلشًتكةللجزاءاتيفادلطلب-3
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منادلسلكاجلديدلقضاءرللسالدكلةالفرنسي،استخبلصهافالنتيجةاليتؽلكنإكبالتارلف
اجلزاءاتأف ذمالاإلداريةنظاـ العقود تنفيذ ،ةرياإلدايطبقيفرلاؿ خصوصيأصبحتقد تولو

ادلربمةيفعننظاـاجلزاءاتالذميطبقيفرلاؿتنفيذالعقودماهبتميزيللذافا،كأساسوالقانوين
لويفادلبحثادلوارل.ؽرطكىذاماسيتمالت.نطاؽالقانوفاخلاص

 المبحث الثاني

العقود اإلدارية  في مجال تنفيذ الخصائص المشتركة للجزاءات 
 القانوني لها ساساألو 

ربملوعلىأف–أسلفناكما–هناأعلىادلتعاقدمعهامنشاإلدارةاجلزاءاتاليتتوقعهاإف
.خلبومنالتزاماتوالتعاقدية،كذلكبشكليبلئممستلزماتالصاحلالعاـأتنفيذما

توقيعهاعلىحقاإلدارةاجلزاءاتاليتسبلكأفعلى،ُتاإلداريكيتفقكلمنالقضاءكالفقو
.ادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذالتزاماتوالتعاقديةمتعددةكمتنوعة

فنظامهاالقانوينؼلتلفعماىومعركؼيفعقودالقانوفاخلاص،كذلكمنخبلؿإلذلكف
 بسماتكخصائصمشًتكة )المطلب األول(سبيزىا على، يفرلملها قانويندلأساسكاليتتقـو

.)المطلب الثاني(عليومنذالبدايةمتفقأكيكنكاحدا

 المطلب األول

 في مجال تنفيذ العقود اإلدارية الخصائص المشتركة للجزاءات 

اجلزاءاتاليتسبلك اإلدارةسبتاز عند معها ادلتعاقد على توقيعها إخبللوحق التزاماتوبتنفيذ
 بتعددىا ،كتنوعهاالتعاقدية، كتنوعالعقود لتعدد اإلداريةنظرا نشاطهااإلدارةاليتتربمها يفرلاؿ
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أنواعذبمعهاخصائصمتعددة،كاليتتشًتؾفيهاكافةاإلداريةمناجلزاءاتاألنواع،كىذهاإلدارم
.1كقاعدةعامةيةاإلدارالعقود

أحكامويفاإلدارمقرهالقضاءأىذهاخلصائصمنخبلؿمااإلدارمكلقداستخلصالفقو
.الصادرةعنوالقضائية

احلقيفتوقيعاجلزاءبنفسهادكفحاجةللجوءللقضاءاإلدارةكتتجلىىذهاخلصائصيفمنح
كمايًتتبعنذلكمناإلدارم،كحقهايفتوقيعاجلزاءدكفالنصعليويفالعقد)الفرع األول(

كقوعإثباتإذلحقهايفتوقيعاجلزاءدكفحاجةإذلباإلضافة،)الفرع الثاني(سبتعهابسلطةتقديرية
 .)الفرع الثالث(كمربرلذلكأصاهباضرر

 الفرع األول

 حق اإلدارة في توقيع الجزاء بنفسها 

 استقرلقد كالقضاء الفقو يفلئلدارةأفعلىُتاإلداريكلمن تنفيذعقودىاأثناءادلتعاقدة
ادلنفردةبإرادهتافتوقععليوأبادلتعاقدمعهابتنفيذالتزاماتوالتعاقدية،إخبلؿ،احلقيفحالةاإلدارية
اجلزاءاتأنواعسلتلف أفادلقررة،كذلكمندكفاإلدارية للجوء القضاء،إذلتكوفىنالكحاجة

.2يعطيهااحلقيفمباشرةسلطتهايفتوقيعاجلزاءعلىادلتعاقدمعها،حكمقضائياستصدارانتظارك

تناادلتعاإلدارةكألجلذلكخولت كىيبصدد قدة التصرؼ"اإلداريةفيذعقودىا  leحبرية

privilège du préalable"3،كمنعامنتعرضكانتظامهاكذلكضماناحلسنسَتادلرافقالعامة،

                                                                 
لطبيعةكنوعالعقداإلدارم،كاليتقدتوجديفعقدكالتوجديفتبعان،كذلكخبصائصمعينةتتميزاإلداريةكاستثناءفإفبعضأنواعاجلزاءات-1

يفالفصلالثاينمنىذهالدراسة.اإلداريةعقدآخر،كماسوؼيتمالتطرؽلذلكبالتفصيلعنداحلديثعنأنواعاجلزاءات
رية)اإلبراـ،التنفيذ،ادلنازعاتيفضوءأحدثأحكاـرللسالدكلةككفقاألحكاـقانوفعبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،األسسالعامةللعقوداإلدا-2

.414،ص4447،ادلناقصاتكادلزايدات(،دارالفكراجلامعي،اإلسكندرية،مصر
ربرمنطقيأعلنوادلفوضالفرنسي،كلئلشارةفقطأفىذااالمتيازػلكموم) (D’action d’officeأكمايعرؼأيضابامتيازالتنفيذادلباشر-3

يفمقولةشهَتةبقولو:"ال(société immobilière de saint-just)يفقضية (le commissaire du-gouvernement romieu)ركميو
؛كلئلطبلععلىكقائع80يعقلإذااحًتؽمنزؿأفينتظرحىتيرخصالقضاءباستدعاءرجاؿاإلطفاء"؛عبداهللنواؼالعنزم،ادلرجعالسابق،ص
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توقفتىذهادلرافق،كذلكخببلؼالوضعيفرلاؿالعقودادلربمةيفنطاؽإذاادلصلحةالعامةللضرر
 للحكمباجلزاءاتادلنصوصعليهاالقضاءرةتدخلبضركاألمرفركعالقانوفاخلاص،حيثيستلـز

.1يفىذهالعقود

اإلدارمللعقدإبرامهاتعمليفاإلدارة...:"أفبقولويفمصراإلدارمالقضاءأكدهماىوك
اليتمتعدبثلهاادلتعاقدمعها،كذلكبقصدربقيقنفعكامتيازاتبوصفهاسلطةعامةتتمتعحبقوؽ

لقانوفاأساليبكتنفيذهعلىإبراموتعتمديفاإلدارةأفكما،منادلرافقالعامةمصلحةمرفقأكعاـ،
غلعل شلا الفردية ادلصلحة على العامة للمصلحة تغليبا متكافئتُت غَت فيو ادلتعاقدين فكفتا العاـ،

كذلكلئلدارة متعاقديها اجلزاءاتعلى توقيع حق ككذا العقد شركط تنفيذ مراقبة ابإرادهتسلطة
.2"ادلنفردة

إفكعلىىذااألساس تقتضيمنح،اإلداريةالعقودبشأهنافمقتضياتادلرافقالعامةاليتترـب
قدية،دكفاعتالالتزاماتوبتنفيذلوخبلإيفحالة،نفسهاحقتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهااإلدارة
.3يفنطاؽالقانوفاخلاصادلربمةعقودالالبطيئةاخلاصةباإلجراءاتالقواعدكإتباع

الصدد إليويفىذا ينبغياإلشارة كافاألصليفأفحقاإلدارةيفتوقيعأ،لكنما إذا نو
معها ادلتعاقد على بنفسها ،اجلزاء حالة بإخبللويف أنواع،قديةاعتالالتزاماتوتنفيذ صبيع يشمل

:إستثنائُتنويردعلىذلكإف،ادلقررةاإلداريةاجلزاءات





                                                                                                                                                                                                        

 يف: ادلؤرخ الفرنسية التنازع زلكمة حكم أنظر: ادلوقع80/20/2080القضية على ادلنشور
 .28/80/0822،شوىدبتاريخ:// :www.lawjo.net/vb/printthread.php?t=25098httpاإللكًتكين:

التأخَتيف-1 غرامة الدينزلمدبشَت، اإلسكندرية،مصر،لعقداإلدارمكأثرىايفانصر اجلامعي، الفكر دار مقارنة(، )دراسة تسيَتادلرفقالعاـ
.401،ص4445

.37نمرجعىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،صعمقتبس،47/47/4319احملكمةاإلداريةالعلياادلصريةادلؤرخيف:حكم-2
.405،ص4445فكرالعريب،القاىرة،مصر،زلمودعاطفالبناالعقوداإلدارية،الطبعةاألكذل،دارال-3



39 
 

 la déchéance du)زايتماال إسقاطعلق بجزاء تي: األول االستثناءأوال: 

concessionnaire)1

الفرنسييستثٍتجزاءفإ اليتسبلكاإلدارية،منبُتاجلزاءاتاالمتيازإسقاطرللسالدكلة
اإلدارة توقيعها حق معهابنفسها ادلتعاقد على بتنفيذ إخبللو يفحالة كغلعلقديةالتعاالتزاماتو، ،

ادلتعاقدةحقتوقيعىذالئلدارةؼلوؿاإلدارممادليوجدنصصريحيفالعقد2،توقيعوبيدالقضاء
.3اجلزاء

ؽلكن أفكذلكدلا نفقاتاالمتيازصاحبربميل،متيازاالإسقاطيًتتبعنتوقيعجزاء
يسندللقضاءأفوقيعوينبغيفتإ،كمنمثفلبلستغبلؿادلرفقكهتيئتوإعداديفسبيلكباىظةضخمة

.4كليسجلهةاإلدارةادلتعاقدة،نظراخلطورتومنالناحيةالعملية

 اإلدارة إلى القضاء لطلب توقيع الجزاء بدال منها التجاءاالستثناء الثاني: ثانيا: 

حقىياليتسبلكهناأادلتعاقدةىياليتتقدراخلطأالذميستوجباجلزاء،مثاإلدارةفأدبا
ف للقضاء، البلحقة احلاؿربتالرقابة كبطبيعة كعلىمسؤكليتها، بنفسها، اجلزاء منإتوقيع فكل

ك االقضاء إذلاإلدارةيعًتفافحبقُتاإلداريلفقو اجلزاءاألصيلجانبحقها يفتوقيع كالثابتذلا
زاءادلناسبعلىيقضيبتوقيعاجل،كاستصدارحكمقضائيجلوئهاللقضاءمقدمابإمكانية،بنفسها

                                                                 
عنداحلديثإليوسوؼنتطرؽىومااإلسقاطىوادلصطلحالذميستعملورللسالدكلةالفرنسييفحالةالفسخاجلزائيلعقداالمتيازاإلدارم،ك-1

 عنالفسخاجلزائيللعقداإلدارميفالفصلالثاينمنىذهالدراسة.
2
 - « le pouvoir de sanction présente deux particularités. D’une part‚ l’administration peut appliquer les sanctions 

d’office sauf la déchéance sans recourir au juge… »; Voir :  Chrales DEBBASCH, droit administratif, 6
eme

 

édition, economica, paris, 2002, p542. 
أنواعاجلزاءاتادلعموؿبويفقضاءرللسالدكلةادلصرم،فإنويقرحبقاإلدارةكذلكعلىخبلؼ-3 صاحبادلقررةعلىاإلداريةيفتوقيعكافة

أداءاخلدماتادلطلوبة،كأيفحالةإخبللوإخبلالجسيمابشركطالعقد،أكعجزهعنتسيَتادلرفقالعاـمتياز،يفذلكجزاءإسقاطاالاالمتياز،دبا
ريخ:دكفأفتكوفىنالكحاجةلتقريرهمنطرؼالقضاء،كىذاماأكدهالقضاءاإلدارمادلصرميفحكمصادرعناحملكمةاإلداريةالعليابتاكب
،إذأف"...ليسصحيحايفالقانوفأفىذااجلزاء)سحبواللتزاـأكإسقاطو(،الغلوزتوقيعوإالحبكممناحملكمةادلختصة:بقولو94/44/4355

بالوفاءبالتزاماتوادلفركضةعليودبوجبالعقدفلو توقيعالغرامات-بقرارمنو–مانحااللتزاـلوسلطاتعديدةؽللكاستعماذلايفحالةعدـقياـادللتـز
علىحسابوككذلكلوأفيتخذمايراهكفيبللضمافسَتادلرف ق،كمايثبتدلانحااللتزاـدائماجبانبادلنصوصعليهابالعقدأكتنفيذالتزاماتادللتـز

سلالفاتجسيمة..." نمرجعىيثمعىذااحلكممقتبس؛ىذهاجلزاءاتإسقاطااللتزاـإذااختلادلرفق،اختبلالجزئياأككلياأكإذاارتكبادللتـز
.31حليمغازم،ادلرجعالسابق،ص

.435،ص4445وداإلدارية،دارادلطبوعاتاجلامعية،اإلسكندرية،مصر،مفتاحخليفةعبداحلميد،ادلعيارادلميزيفالعق-4
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 معها إخبللوادلتعاقد يفحالة كذلكبدالناعتالالتزاماتوبتنفيذ يفتوقيعاستعماذلامنقدية، حلقها
.1للمرفقالعاـاجلزاءبنفسها،ألسبابتقدرىاكتقدرفائدهتا

هاحالةمنازعةادلتعاقدمعيفذلككمنقياـادلسؤكليةمنجانبها،تأكاإلدارةجهةربتاطمنف
ادلقضياليتيرتبهاقراراجلزاءعناألضراراتاجلسيمةالتعويضشلاغلنبهاربملأعباء القضاء،أماـذلا

قناعةشخصيةدبشركعيةاجلزاء،اإلدارةحىتيكوفللمتعاقدمعكمنجهةأخرل،2بعدـمشركعيتو
.3قديةاعتالزاماتواللتعلىتنفيذهإغلاباذلكعكسنشلاي،نظرالكونوموقعمنطرؼالقضاء

ينبغي إليواإلشارةلكنما أ، إذانو اإلدارةبإمكافكاف منإذلاللجوء جلطلبأالقضاء
يكوفأففذلكالؽلكنإالتعاقدية،فالتزاماتوبتنفيذإخبلؿيفحالةتوقيعاجلزاءعلىادلتعاقدمعها

ىومرىوفبتوفرشرطُت:إظلاك،بصفةمطلقة

يفحالةحقتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدغلعلاإلدارماليكوفالعقدأ:الشرط األول -(1
،4فتكوفسلطةالوصايةمثبلأك،أخرلإداريةسلطةاختصاصالتعاقدية،منالتزاماتوبتنفيذإخبللو

 ما ،كذلكرفضطلباجمللسالبلدمبفسخعقداالمتيازأين،رللسالدكلةالفرنسيأكدهكىذا
هكجهةإداريةذلا(،باعتبارpréfetمحافظ)لالعقدادلطلوبفسخوػلتفظهبذااحلقلأفأساسعلى

 .5لسالبلدمكصايةعلىاجمل

ألنواليكوفذلكيفاحلاالتاليتتتطلبالسرعةيفتوقيعاجلزاءات،أ الشرط الثاني: -(2
احلاالتاإل ،ستعجاليةيفىذه تللئلدارةالؽلكن عن التنازؿ االمتيازاتكادلتعاقدة إذلباللجوء

تتطلب–كماسنرليفحينو–اإلداريةمناجلزاءاتأنواعشبةألنوالقضاءيفكلمرةبصفةكلية،

                                                                 
السياسة،جامعةزلمدخيضر،بسكرة،،44عبدالقادردراجي،سلطةاإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتاإلدارية،رللةادلفكر،ع-1 كليةاحلقوؽكالعلـو

.10ق،ص؛سعيدعبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجعالساب37،ص4440جانفي
.449،ص4333زلمدكاملليلة،نظريةالتنفيذادلباشريفالقانوفاإلدارم)دراسةمقارنةللتشريعكالفقوكالقضاء(،دارالفكرالعريب،مصر،-2
.13عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،تنفيذالعقداإلدارمكتسويةمنازعاتوقضاءاكربكيما،ادلرجعالسابق،ص-3
.15عبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجعالسابق،صسعيد-4
الفرنسيادلؤرخيف-5 (،مقتبسعنمرجعسليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةdépeanqueيفقضية)4374يوليو40حكمرللسالدكلة

.054للعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص
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 إجراءاتبطبيعتها ،كفعالةسريعة كتقتضيها كذلكمنتفرضها ادللحة، جلمواجهةحالةأالضركرة
اإلدارةتتنازؿأفيفىذهاحلاالت،ادلعقوؿنومنغَتإاالستعجاؿاليتهتددادلرفقالعاـ،كبالتارلف

القضاء،حيثػلوؿإذلباللجوء،التزاماتوعنحقهايفتوقيعاجلزاءعلىادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذ
.1دلواجهةحالةاالستعجاؿالسريعاجلزاءزباذادكف،التقاضيإجراءاتبطء

 الفرع الثاني

 نص عليو في العقدحق اإلدارة في توقيع الجزاء دون ال 

يفنطاؽالقانوفاخلاصإذا ادلربمة العامةيفرلاؿالعقود فالعقدأتقضيب،كانتالقاعدة
ادلتع نصوصالعقدادلشريعة بُتطرفيومقاـالقانوف،كمنمثالغلوزاقدين،حبيثتقـو تفقعليها

متألحد االتفاؽطريفالعقدالتصرؼخارجما بالتزاماتوحدطريفالعقدأإخبلؿعليو،كيفحالة
ىومنصوصعليويفالعقد،كيفحالةغيابإقدية،فاعتال دلا فاجلزاءإفاتفاؽفاجلزاءيتقرركفقا

يتقرركفقاللقانوف.

نفس األمركصلد حيثصلد العاـ، يفنطاؽالقانوف ادلربمة العقود دكمااإلدارةأفيفرلاؿ
 أفذلااليتغلوز،لىاجلزاءاتعهادفاترشركطمنخبلؿ،اإلداريةربرصعلىالنصيفعقودىا

.2قديةاعتالالتزاماهتمبتنفيذإخبلذلمتوقعهاعلىادلتعاقدينمعهايفحالة

ادلتعاقدين شريعة العقد قاعدة لكن ، رلاؿ يف مطلقة بصفة تطبيقها ؽلكن العقودال تنفيذ
كبالتارلفهليعٍتذلكأفاإلدارةيف،ىجزاءاتألنوقدؼللواالعقداإلدارممنالنصعل،اإلدارية

؟بالتزاماتوإليودلواجهةإخبلؿادلتعاقدمعهاأقدذبردتمنأمسبلحجزائيتلج،ىذهاحلالة

دكفاحلاجة،الذمىوحقمكفوؿذلاكيفىذهاحلالةتتمتعحبقهايفتوقيعاجلزاء،اإلدارةإف
يفالعقد ،ألاإلدارملوجودنصيقره اإلدارةفسلطة علىادلتعاقدمعها يفحالةيفتوقيعاجلزاء

                                                                 
.97-90ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-1
.917ضبدعثماف،ادلرجعالسابق،صأباسصباؿع-2
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حبيث،يفحدذاتواإلدارمىيسلطةمستقلةعننصوصالعقدالتزاماتوالتعاقدية،بتنفيذإخبللو
1توجدكلودلينصعليهايفالعقد.أهنا

رم،بلإذلكأساسذلكأفاإلدارةالتستنديفمباشرهتاحلقهاىذاإذلنصوصالعقداإلدا
الضابطةلسَتادلرفقالعاـ ضمافتنفيذالعقدادلتصلبسَتادلرفقالعاـ،كمرجعذلككلو،سلطتها

.2ربقيقاللمصلحةالعامةكانتظامواستمرارهكضماف

فيماةاإلدارةفذلكاليعٍتتقييدحريإف،علىبعضاجلزاءاتاإلدارمنصالعقدإذانوأكما
 نصعليو، ما القضاءاإلدارةبلتستطيع،السبلكغَتىاأهناأكعدا توقععلىأف،ربترقابة

ادلقصربتنفيذ عليواستقرالذم،كىواألمر3ادلقررةذلااجلزاءاتأنواعصبيع،التزاماتوادلتعاقدمعها
 .4(Déplanqueيفقضية)94/47/4345قضاءرللسالدكلةالفرنسيمنذحكموالصادربتاريخ:

...كمنمثفليسبالذمادلصرمبقولو:"اإلدارمالقضاءعلىسبيلادلثاؿعليواستقركىوما
شركطادلزايدةدلينصفيهاعلىحقالوزارةيفمصادرةأفيعتدبومايقوؿبوادلدعييفمذكرتومن

مافمادلفيذ...فبلؽلكنتصورقياـىذاالضنمُتىوضمافالتأماداـالغرضمنالتألنومُت،أالت
الت دلينصيفدفًتالشركطأكسواءنصمُتيفحالةعدـالتنفيذأيكنللوزارةحقمصادرةىذا

.5"مُتمعالعطاءأدفعتالشًتاطأصبلدلاكافىناؾزللإالعلىىذااحلقك

القضاءيفالعراؽبقولو:"...توقفادلدعيعليوأيضااستقرعلىسبيلادلثاؿمامنذلكك
سحبإذلعليوىدائرةادلدعاذباهالتعاقدم،كيكوفبالتزامومنجانبوإخبلالالعمليعدإسباـعن

 ادلدعي... من المتيازىاإعماالالعمل إيقاعيف العقد نطاؽ يف اجلزاء اإلدارمىذا إخبلؿعند

                                                                 
ادلتعاقدمع-1 يفمواجهة امتيازاتاإلدارة دقة، هيوسفبركاتأبو اجلزائرية، باجلمهورية الصفقاتالعمومية كيفقانوف العامة يفالنظرية مذكرةا

السياسيةكاإلدارية،بنعكنوف،جامعةماجستَت .35،ص4355اجلزائر،أكتوبريفالقانوفالعاـ،معهداحلقوؽكالعلـو
.415،ص4445ضبدزلمدضبدالشلماين،امتيازاتالسلطةالعامةيفالعقداإلدارم،دارادلطبوعاتاجلامعية،اإلسكندرية،مصر،-2
 .444-444عادؿبوعمراف،مرجعالسابق،ص-3
كمابعدىا.94ص،منىذهالدراسةمنىذاالفصللبالثاينمنادلبحثاألكؿلقدسبقتلنااإلشارةإذلاحلكمككقائعويفالفرعالثاينمنادلط-4
األسسالعامةللعقوداإلدارية،،مرجعسليمافزلمدالطماكمعنمقتبس،45/44/4375حكمزلكمةالقضاءاإلدارمادلصريةالصادربتاريخ:-5

.054ادلرجعالسابق،ص
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عليهااستنادا،التزاماتوادلتعاقديفتنفيذ لودلينصعليورمكاإلداالعقدللقواعدالعامةاليتيقـو
1"العقد...

يعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهاادلخلقيفتواإلدارةيًتتبعلىسلطةفإنوعلىىذااألساسك
:مايلياإلدارمدكفالنصعليهايفالعقد،التعاقديةالتزاماتوبتنفيذ

 الجزاء لتوقيع الوقت المناسب اختيارفي اإلدارة حق أوال: 

أاليت اإلدارمالعقدضمنكذلكشريطة لذلك، تراهميعادا مناسبااإلدارةكذلكحبسبما
 مث كمن العاـ، ادلرفق سَت تقصَتهإعطاءلضماف تدارؾ من حىتيتمكن فرصة معها شلا،ادلتعاقد

 ادلبادرة إذليستوجبعليو ما أتنفيذ من بو كاعتالالتزاماتوخل ذلكدلصلحتوأفقدية، يتخذ ال
أفتراختيفتوقيعهاللجزاءعليوكاإلدارةأفمنتوقيعهاللجزاءعليو،حبجةكذريعةحىتيتهرب

.2حلقبوضررأتراخيهاقد

حالةالنصعلىباستثناء...ادلصرمبقولو:"اإلدارمالقضاءعلىسبيلادلثاؿأكدهذاماىك
فاإلدارةإلزاـ يفكقتمعُت، علىادلتعاقدمعها الوقتاختيارًتخصيفتاإلدارةفإبتوقيعاجلزاء

بعليهايرثنوالتإكمنمثفادلناسبلتوقيعاجلزاءحبسبماتراهصاحلالضمافسَتادلرافقالعامة،
التقديريةرأتإذا سلطتها ادلقصرإيقاعتًتيثيفأف،يفحدكد علىادلتعاقد كذلكاجلزاء حىت،

كافإذاىذاالًتيثربقيقذلذهادلصلحة،كقديكوفيفبالتزاماتواحلقمنحيثالنهوضإذليفيء
إلزاموفيتضمنالعقدالنصعلىأك،التنفيذإذلالعقدمايكفلضبلادلتعاقدعلىادلبادرةأحكاـيف

تراخيهاقدأفتراختيفتوقيعاجلزاءعليوكاإلدارةفأباةاجبدفعمبلغمعُت،كالؽللكادلتعاقداحمل
.3"يستفيدمنتقصَته...أفئللمخطاليسوغإذ،إليوءأسا



                                                                 
.95نمرجعببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،صعمقتبس،44/44/4444:حكمزلكمةسبييزالعراقيةادلؤرخيف-1
.59-54عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،تنفيذالعقداإلدارمكتسويتومنازعاتوقضاءاكربكيما،ادلرجعالسابق،ص-2
.444السابق،صنمرجعىيثمحليمغازم،ادلرجععمقتبس،حكماحملكمةاإلداريةالعلياادلصرية-3
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 ثانيا: حق اإلدارة في اختيار الجزاء المناسب

يفحدكد،كذلكميعادتوقيعاجلزاءاختيارادلتعاقدةتتمتعبسلطةتقديريةيفاإلدارةكانتإذا
ءاجلزااختياركقاعدةعامةسلطةتقديريةيفأيضانوذلاإتفرضوعليهامقتضياتادلصلحةالعامة،فما

اجلزاءأفقدرتإذابالتخفيفإما،كذلك1التزاماتوادلخلبتنفيذادلناسبلتوقيعوعلىادلتعاقدمعها
مي العقد يف عليو غجالىبىادلتفق بالتشديد أك إذافيو، اجلزاءأفقدرت مع تتفق ال ادلخالفة جسامو
.2ادلنصوصعليويفالعقد

توقععلىادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذأف،الوقتيفنفساإلدارةمناألمرقديتطلبنوأكما
معاجلزاءينطادلاقدربققالسببلتوقيعكلمنهما،شريطةعدـتعارض،جزاءينقديةاعتالتزاماتوال

عدـلمثبلالشأفكماىوذلكصراحة،وأكدفًتشركط كأالػلظرالعقداإلدارمبعضهماالبعض،
أفحسابادلتعاقدمعها،حيثكبُتجزاءالتنفيذعلىإلدارماجوازصبعهابُتجزاءفسخالعقد

 العقد التعاقديةإهناءإذليؤدماإلدارمفسخ علىحسابادلتعاقدأفيفحُت،الرابطة ،التنفيذ
يتمىذاالتنفيذ،بينماغلوزذلااجلمعمثبلبُتجزاءفسخأفإذلالعقدقائماناستمراركجوبيقتضي
.3مُتأزاءمصادرةالتكجاإلدارمالعقد

                                                                 
التستبدلواستثٌتالقضاءاإلدارمالفرنسيحالةماإذاتوقعادلتعاقدافخطأمعُتككضعلوجزاءبعينو،فإنوغلبعلىاإلدارةأفتتقيدبو،كأف-1

94سبقلناكأفأشرناإذلذلكيفصبغَتهمناجلزاءات،إاليفحالةالضركرةكتعرضادلرفقالعاـللخطر،كذلكفقطبالنسبةللجزاءاتادلاليةكما
،يفالعقداإلدارماعليهادلنصوصجلزاءاتالذميفرضعلىاإلدارةضركرةاحًتاـا،،كذلكعلىخبلؼقضاءرللسالدكلةادلصرمدراسةمنىذاال
هب اكالتقيد اجلزاءات أنواع لكافة بالنسبة احملكمةاإلدارية أكدتو ما كىذا استثناء، أم دكف يف:من ادلؤرخ حكمها يف ادلصرية العليا اإلدارية

وزبقوذلا:"إذاتوقعادلتعاقدافيفالعقداإلدارمخطأمعيناككضعلوجزاءبعينوفيجبأفتتقيدجهةاإلدارةدباجاءيفالعقدكالغل45/40/4315
ندإبراـالعقد"؛إالأفغالبيةالفقواإلدارمتؤيدمسلكقضاءرللسذلاكقاعدةعامةأفزبالفوأكتطبقيفشأنونصوصالئحةكانتماثلةأمامهاع

ماتكوفسلالفةادلتعاقدعلىقدركبَتمناجلسامة،حبيثدلتكناإلدارةقدتوقعتحدكثهاعندإبراـعلىأساسأنوغالبانذلكالدكلةالفرنسي،ك
الطبعةاألكذل، العقوداإلدارية، راضي، ؛سعيدعبدالرزاؽباخبَتة،400،ص4444دارقنديلللنشركالتوزيع،عماف،األردف،العقد؛مازفليلوا

.77ادلرجعالسابق،ص
.77كسنةالنشر،ص ىاركفعبدالعزيزاجلمل،اجلزاءاتيفعقوداألشغاؿالعامة،رلموعةرسائلالدكتوراه،بدكفمكاف-2
،ادلرجعالسابق،دراجي؛عبدالقادر50اإلدارمكتسويتومنازعاتوقضاءاكربكيما،ادلرجعالسابق،صعبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،تنفيذالعقد-3

.403؛زلمودعاطفالبنا،ادلرجعالسابق،ص30ص
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وكى الشأفأكدهما عنالبيافأفاجلمعبُتٍتكغادلصرمبقولو:"اإلدارمالقضاءيفىذا
فالػلظرالعقداإلدارمصراحةىذااجلمع،كأفيكوفالضررالأمُتكالتعويضرىُتبأمصادرةالت

.1"مُتأغىذاالتكربمنمبلأمُت،دبعٌتأفقدرالضررأيزاؿموجودابعدمصادرةالت

 الفرع الثالث

 إثبات وقوع الضرر اشتراطحق اإلدارة في توقيع الجزاء دون  

 معهااإلدارةتستند علىادلتعاقد اجلزاء يفتوقيع سلطتها مإذل،كىيتباشر ًتضقدفضرر
فةبالنسبةلكااألشكاؿشكلمنبأمك،قديةاعتالالتزاماتوبتنفيذإخبللو،كذلكمنجراءأصاهبا
تكوفأف،كدكفلئلدارةأضرارحدكثإخبللو،كلودليًتتبعلى2ادلقررةذلااإلداريةاجلزاءاتأنواع

.3كقوعىذاالضرربصورةفعليةإلثباهتاىنالكحاجة

اإلدارةاجلزاءاتاليتسبلكأفبقولو:"ادلصرماإلدارمالقضاءعلىسبيلادلثاؿأكدهكىذاما
علىادلتعاق خالفشركطالعقدإذا،اإلدارمدمعهايفركابطالعقدتوقيعها قصريفتنفيذأكما

مُتسَتادلرافقالعامة،فبليشًتطلتوقيعهاأتأساسانتستهدؼإظلا،االلتزاماتادلفركضةعليودبوجبو
ادلنصوصاستحقاقهاىذاالضررمفًتضدبجردربققسببأفإذ،ادلرفقأصابكقوعضررإثبات
ظيماتاليتيفذاتوعلىإخبلؿبالتنينطوماإلداريةالًتاخييفتنفيذالعقودأفالعقد،ذلكعليويف
.4"أساسهامُتسَتهعلىأتاإلدارةشؤكفادلرفقكرتبت

                                                                 
لعقوداإلدارية،األسسالعامةل،نمرجعسليمافزلمدالطماكمعمقتبس،45/44/4317حكماحملكمةاإلداريةالعلياادلصريةالصادربتاريخ:-1

.054ادلرجعالسابق،ص
قدية،كماسوؼاعتلتزاماتوالتنفيذاحلقاإلدارةمنجراءإخبلؿادلتعاقدب،يستثٌتمنذلكالتعويضاتاليتيشًتطفيهاأفتكوفعنضررزلقق-2

الدراسة.يفالفصلالثاينمنىذهاإلداريةلتعويضكنوعمنأنواعاجلزاءاتلتطرؽعندال،نرلذلك
عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،؛455ص،4449،مكتبةدارالنهضةالعربية،القاىرة،مصرB.O.Tأضبدسبلمةبدر،العقوداإلداريةكعقدالبوت-3

اقصاتكادلزايداتكأحدثاألسسالعامةللعقوداإلدارية،اإلبراـالتنفيذ،ادلنازعاتيفضوءأحدثأحكاـالقضاءاإلدارمككفقاألحكاـقانوفادلن
.454،ص4445تعديبلتو،الطبعةاألكذل،ادلركزالقوميلئلصداراتالقانونية،مصر،

نمرجعسليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،عمقتبس،45/44/4317حكماحملكمةاإلداريةالعلياادلصريةالصادربتاريخ:-4
.054ادلرجعالسابق،ص
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:"...استقرقضاءالقضاءيفالعراؽبقولوكمنذلكعلىسبيلادلثاؿمااستقرعليوأيضا
 على التمييز الأفزلكمة العقود االقتصاديةاإلداراتيتتربمها ذاتالصفة كادلؤسساتاحلكومية

مادليكن،صلازىاإيفالتأخَتاليتيفًتضربققالضرردبجرد،تعتربمنعقودادلرافقالعامة،العامة
.1عذرقانوينمقبوؿ..."أكىناؾسبب

فإ األساس ىذا احلالةكعلى ىذه يف للمتعاقد غلوز ال ،نو يفالإذلاللجوء للطعن قضاء
،أصاهبا،كذلكحبجةغيابالدليلعلىكقوعأمضرراإلدارةمشركعيةاجلزاءادلفركضعليومنقبل

قاطعةالتزاماتوبتنفيذإخبللوفرلردأل ،يشكلقرينة اإلدارةإصابةالعكسعلىإلثباتغَتقابلة
عليواإلدارةزاءاتقدفرضتهاىذهاجلأفك،غياباخلطأمنجانبوإثباتكافغلوزلوإفك،بضرر

.2بصورةسلالفةللقانوف

 بالدرجة ذلككلو إذلاألكذلكمرجع ؽلكن أفما بو إخبلؿيتسم مع مناإلدارةادلتعاقد
استمراريةلعقداإلدارم،أالكىوضمافاإبراـبشكلالػلققاذلدؼادلبتغىمنكراء،كذلكخطورة

 كمنجهة منجهة، كافعادلانأيفًتضيفادلتعاقدلأخرادلرفقالعاـ معنو ،اإلدارةكقتتعاقده
.3الشأفمنسلطاتيفىذااألخَتةدبدلماتتمتعبوىذه

 المطلب الثاني

 اتاألساس القانوني لسلطة اإلدارة في توقيع الجزاء 

على العاـ القانوف فقهاء غالبية يفقاحل،لئلدارةأفغلمع القراراتاإلدارية ،فرديةالإصدار
التعاقدية.التزاماتوتنفيذببتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهاعندإخبللوادلتعلقة

                                                                 
.04نمرجعببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،صعمقتبس،40/44/4359حكمزلكمةسبيزالعراؽادلؤرخيف:-1
.04-04،صنفسوببلكمياسُتببلكم،ادلرجع-2
نمرعياجلبورم،ادلرجع؛زلمدحس54عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،تنفيذالعقداإلدارمكتسويتومنازعاتوقضاءاكربكيما،ادلرجعالسابق،ص-3

.79السابق،ص
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عليهاذكيعدى ،ةداإلداريوأثناءتنفيذالعقيفاإلداريةنظاـاجلزاءاتااحلقمناألموراليتيقـو
،كماسبقتحكمبذلكالستصدارباشرهاإلدارةادلتعاقدةبصورةتلقائية،كدكفاللجوءإذلالقضاءتي

.1اإلشارةإذلذلك

كبطبيعةاحلاؿغلدىذااإلصباعأساسوالقانوين،فيماتنصعليوالتشريعاتادلعموؿهبا،كدفاتر
حق،كاليتتنصيفالغالبعلىالشركطاإلداريةالعامة،فضبلعننصوصالعقدكدفاترشركطها

ادلنصوصعليهايفالعقدالتزاماتوبتنفيذايفحالةإخبللواإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعه
.2اإلدارم

يتجاكزيفحقيقة،عقودىااإلداريةتنفيذيفتوقيعاجلزاءاتيفرلاؿغَتأفأساسحقاإلدارة
 أيضا كيتجاكز بل فقط، التعاقدية النصوص من ادلستمد القانوين األساس فكرة النصوصاألمر

يتماللجوءإليهاإالعندغيابالنصالصريحيفالعقد،كذلكنظرالوجودمربراتالتشريعيةاليتال
.كالقانوفاجلزائرمقضاءكالفقوادلقارف،كذلكيفكلمنال3قانونيةتتجاكزذلكاعتباراتك

يفاإلدارةلسلطةالقانويناألساسعرضاألمرحقيقةذلك،يقتضيمناإذلالتوصلألجلك
اجلزاءاتتو معهاقيع ادلتعاقد ادلقارفالكالقضاءيفعلى (األول)الفرع فقو عرض مث األساس،

.)الفرع الثاني(يفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهايفالقانوفاجلزائرماإلدارةالقانوينلسلطة

 الفرع األول

 قضاءاألساس القانوني لسلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في ال 
 والفقو المقارن

القانوفإذا ػغلبهمأيفاإلدارمكاففقهاء أسلفناكما يفتوقيعاإلدارةغلمعوفعلىحقػ
إالالتنفيذادلباشر،امتيازبناءاعلى،التعاقديةالتزاماتواجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهاادلقصريفتنفيذ

                                                                 

كمابعدىامنىذهالدراسة.95راجعص- 1  
.50سعيدعبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجعالسابق،ص- 2  
.57،صنفسوسعيدعبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجع- 3  
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احلالقانويناألساسدلتكنموحدةخبصوصآرائهمأف السلطة،كذلكمنناحيةأكقذلذا ىذه
 كتفسَتىا ضالقألحكاـرؤيتها اليت ،عليهااستندتاليتاإلدارماء بالكيفية مث مناسبةرأهتاكمن

.لؤلمرصحةكجهةنظرهتالتأكيد

لذلك انقسمككنتيجة اذباىُتإذلاإلدارمالفقو ذباها، العامة السلطة بفكرة كأساسيعتد
 لسلطة اإلدارةقانوين اجلزاءات توقيع )أوال(يف ردىا بينما ادلرفقإذلاألخراالذباه، العاـفكرة

.)ثانيا(يفتوقيعاجلزاءاتاإلدارةقانوينلسلطةكأساس

 :أوال: االتجاه األول

أنصاريرل األساسفأباالذباهىذا توقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقديفاإلدارةالقانوينلسلطة
رلموعةمنباعتبارىافكرةالسلطةالعامة،التعاقدية،يكمنيفالتزاماتوبتنفيذيفحالةإخبللومعها

االمتيازات اإلدارةتستخدمها اإلداريةيفنطاؽتنفيذعقودىا تعتربإذهبدؼربقيقالصاحلالعاـ،
ادلقصريفتنفيذالتزاماتوابتوقيعاجلزاءعلىاإلدارةالقراراتالصادرةعن أعماؿنم،دلتعاقدمعها

 كمنمثىيطبقا العامة، يفالعقودألنصارالسلطة العامة السلطة منمظاىر مظهر االذباه ىذا
.اإلدارية

أنصارلكنكعلىالرغمشلاقدمو كاليتكانتيفرلملهامتقاربةتصبوا،آراءمناالذباهىذا
إاليفتوقيعاجلزاء،اإلدارةلسلطةقانوينكأساسكىوفكرةالسلطةالعامةأالكلهايفمعٌتكاحد،

.كانوازللنقدشديداالذباهىذاأنصارأف

ن يلي لسلطةاآلراءأىمعرضستكفيما كأساسقانوين العامة السلطة لفكرة ادلؤيدة الفقهية
ألنصارالفقهيةاليتكجهتاالنتقاداتأىمز،مثنرب(1)دىايفذلككسنيفتوقيعاجلزاءاتاإلدارة
.(2)االذباهىذا
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اآلراء الفقهية المؤيدة لفكرة السلطة العامة كأساس قانوني لسلطة اإلدارة في توقيع  -1
 : الجزاءات

بHauriouالفرنسي)والفقهاءادلؤيدينالفقيرأسعلىصلد التنفيذامتيازفأ(الذميرل:"
تتخذأففلئلدارةعاـ،مةيفنطاؽتنفيذعقدمتصلدبرفقللسلطةالعااألساسيةادلباشرىوالدعامة

 إجراءأم يف ادلقصر معها ادلتعاقد مواجهة يف تراه من،التزاماتوتنفيذ تصدره بسيط قرار دبجرد
.1"علىالقضاءليقضيذلاهبذهاجلزاءاتاألمرتكوفملزمةبعرضأفجانبها،دكف

( بVEDELكيرلالفقيو ونأ( "من اإلدارةاالمتيازات: اليتسبلكها اجلزاءاتالرئيسية تطبيق
 كؽلكن العامة، السلطة نظاـ من القانوف بقوة تنتج كاليت بنفسها، ادلقصر متعاقدىا لئلدارةعلى

أل حاجة دكف كىذا ذلك، العاـ ادلرفق سَت ضماف ضركرة دعت مىت بنودتطبيقها تتضمنها ف
.2العقد"

لئلدارةادلعًتؼبوف:"حقاجلزاءأ(بMaurice André flammeكمايرلالفقيوالبلجيكي)
ادلتعاقدادلخل العامةموجودانأصيبلنامتيازايعد،بالتزاماتومنجانبكاحديفمواجهة منللسلطة

.3بالنظاـالعاـ"متعلقانكاختصاصاناإلدارةتلقاءنفسولصاحل

سلطةاإلدارةيفتوقيعف:"أ(الذميرلبMichel Roussetجانبىؤالءصلدالفقيو)إذلك
اإلدارم،جلزاءاتا العقد ينصعليها اجلزاءاتاليت يف حالة،ليستزلصورة يف أيضا توجد بل

.4"فكرةالسلطةالعامةإذلاستناداسكوتالعقد

األساسأفضبدعثمافعيادبقولو:"أاألستاذرأمصلد،كمنالفقهاءالعربادلؤيدينلذلك
 لسلطة اجلزاءاتاإلدارةالقانوين توقيع داريةاإليف فكرة يف فاجلزاءاتاليتيكمن العامة، السلطة

 اإلدارةتوقعها مظهرمنمظاىرالسلطةإال،ماىيالتزاماتوقصريفتنفيذاإذعلىادلتعاقدمعها
                                                                 

.40،صالسابقزلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعمقتبسعنمرجع-1
.443يبنشعباف،ادلرجعالسابق،صعلمقتبسعنمرجع-2
.47زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،صمقتبسعنمرجع-3
.47،صنفسوزلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعمقتبسعنمرجع-4
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اليتسبلكها،السلطةالعامةامتيازاتأىممنالمتيازاإلدارية،كىيتطبيقكإعماؿالعامةيفالعقود
.1"التنفيذادلباشرامتيازكىواألفرادقبلاإلدارة

"ب اليتأكيفذاتالسياؽيقوؿالدكتورثركتبدكم: ادلميزة ذلاخصائصها العامة فالسلطة
علىادلتعاقدادلقصرىيمناإلدارةاجلزاءاتاليتتوقعهاأفك،اإلداريةتظهربوضوحيفرلاؿالعقود

.2شر"التنفيذادلباامتيازادلتمثلةيف،امتيازاهتاأىم

ماصدرعنفي،عليويفربليلهاكتفسَتىااعتمدتينالذموسندىاالقاناالذباهىذاآراءدذبك
 قضائيةأمناإلدارمالقضاء الشأف،حكاـ الفرنسيالذميفىذا كمنذلكحكمرللسالدكلة

تحصيلقيمةلأتلجأفسلطتهاالعامةإذلباالستناديفالكثَتمناحلاالتلئلدارةف:"أقضىفيوب
.3"ادلتمثلبالتنفيذادلباشرامتيازاهتاألىمادلنفردةتطبيقابإرادهتاتصدرىاأكامرالتعويضاتدبقتضى

قرهالقضاءاإلدارمادلصرميفحكموالصادرعناحملكمةاإلداريةالعليابتاريخأكىوأيضاما
47/47/4319

4.

 االنتقادات التي وجهت إلى أنصار ىذا االتجاه -2

كذلكمنعدةنواحي،كفيمايلينذكراالنتقاداتالعديدمناالذباهلقدكجهتألنصارىذا
أعلها:

-أ من نوعُت بُت التمييز قانونيةاإلدارةأعماؿصعوبة بشخصية الدكلة لتمتع نتيجة كذلك ،
كاحدةالؽلكنأل،منطقيأساسأمإذلكىوقوؿمردكدعليوكاليستند،مزدكجة أففالدكلة

 القانونية، الشخصية مزدكجة إذلكفإذلباإلضافةتكوف أنصارف تطوراالذباهىذا ذباىلوا قد

                                                                 
.904-904لنشر،صةانكس أضبدعثمافعياد،مظاىرالسلطةالعامةيفالعقوداإلدارية،رلموعةرسائلالدكتوراه،بدكفمكاف-1
.445رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،صمقتبسعنمرجع-2
.45-41مقتبسعنمرجعزلمدحسنمرعياجلبورم،ص،(MONOTيفقضية)45/44/4341حكمرللسالدكلةالفرنسيادلؤرخيف:-3
.دراسةالهىذ95لقدسبقتلنااإلشارةإذلىذااحلكميفص-4
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 الدكلة كاتساعكظيفة القانوف تطبيق نطاؽ من ذلكالتضييق يًتتبعن شلا ،اإلدارمنشاطها،
 .1مثبلاإلداريةرلاالتمعينةمنتطبيقوكالعقودكاستبعاد

كافالعملادلرادإذاإال،اإلداريةالصفةيالتضفاإلدارةأفاالذباهىذاألنصارنوكفقاأكما-ب
دلظاىرالسلطةالعامةيفتصرفاهتاالقانونيةاإلدارةاستخداـكبذلكيكوف،إداريةذكطبيعةوبالقياـ

 ذلذاالعمل.اإلداريةنتيجةمننتائجالصفة

بإنكلذلكف-ج القوؿ ادلعقوؿ منغَت العأو السلطة ف تعد أساسانامة يفتوقيعاإلدارةلسلطة
صرفهابوصفهاكسلطةأفتباعتبارالتعاقدية،التزاماتواجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهاادلقصريفتنفيذ

،االنفراديةكتنهيبواسطةقراراهتاتأمرعامة ،كىذايتناقضمعماإليوجهتنكيإالدلكاليتالتلـز
يًتتبعنوضرر،اإلدارةمنطرؼاإلدارمدلساسبالعقداأفإذلعاـ،ىومسلمبويففقوالقانوفا

 .2غَتمتوقعللمتعاقدمعها،شلايستتبعتعويضو

-د األخذأفكما العقود تنفيذ يفرلاؿ العامة السلطة يؤدم،اإلداريةبفكرة تعسفإذلقد
 .3رلاهبةتلكالسلطة،شلايًتتبعنوىركبادلتعاقدينمنالتعاقدمعهازبوفامناإلدارة

ادلؤيدلفكرةالسلطةالعامة،كأساسقانويناالذباهاليتكجهتألنصاراالنتقاداتكأماـىذه
ادلقصريفتنفيذ اإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعها التزاماتولسلطة ذباهاالتعاقدية،ظهر

،آخرينادمبأساسقانوين،آخرمنالفقواإلدارم .علىفكرةادلرفقالعاـكماتقتضيوضركراتويقـو
فكيفذلك؟





                                                                 
ماجستَتيفمذكرة،(دراسةمقارنة)القادررحاؿ،سلطةادلتعاملالعمومييفتوقيعاجلزاءاتعلىادلقاكؿادلتعاقدمعويفالقانوفاجلزائرمعبد-1

القانونيةكاإلدارية،جامعةتيزمكزك(إدارةكماليةالقانوفالعاـ) .444،ص4334-4353،،معهدالعلـو
.444،صنفسوعبدالقادررحاؿ،ادلرجع-2
.53-55سعيدعبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجعالسابق،ص-3
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 : الثاني االتجاه ثانيا:

يفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهااإلدارةالقانوينلسلطةاألساسأفاالذباهىذاأنصاريرل
اعتبارعلىكذلك،كاطرادبانتظاـسَتادلرفقالعاـمبدأالتعاقدية،يكمنيفالتزاماتوادلقصريفتنفيذ

ىذاألنصارمُتسَتادلرافقالعامة،لذلكفمنحقهاطبقاأمسؤكلةبطبيعةكظيفتهاعنتأفاإلدارة
عهاعلىتنفيذشركطالعقدادلتصلبادلرفقمادلتعاقدإجباراليتتكفلاإلجراءاتتتخذأف،االذباه

.األكملالعاـعلىالوجو

أنصاررأسكصلدعلى الفرنسي)الفقاالذباهىذا الذميذىبGaston jezeيو القوؿإذل(
فأبشاإلدارةيكوفادلتعاقدمعأفيتطلب،كاطرادبانتظاـفدكاـسَتادلرافقالعامةأب،رأيوحبسب

دقةادلتعاقداإلدارةكحىتتضمنلذلكفمنادلهمجدان.التعاقديةالتزاماتوىذهادلرافقدقيقايفتنفيذ
التز يفتنفيذ يفحالةأفغلب،اماتومعها علىادلتعاقدمعها توقعها جبزاءاتصارمة تكوفمزكدة

فوالقاننطاؽادلعموؿبويفكبعيداعننظاـاجلزاءات،القانوفالعاـإطارهبا،كذلككلويفإخبللو
كمتطلباتادلرلا،خلاصا العاماذماليتفق ةفق من بو يتميز كذلكدلا كمعقدة،إجراءات، طويلة
.سلطتوالتقديريةيفتكييفتصرفاتادلتعاقدإعماؿك،إقرارىااصةمعضركرةتدخلالقاضييفخ

أما إفاإلدارميفالعقد يسمحأسلوباستخداـف العاـ بنفسهاأبلئلدارةالقانوف تباشر ف
،توقيعاجلزاءات كلما كبشكلفورم، ادلتعاقدإخبلؿيفأفرأتكدكفتدخلمنجانبالقضاء

.1رفقالعاـمادلستمرللؽلسبالسَتادلنتظمك،بالتزاماتومعها

الاإلداريةاجلزاءاتيفالعقودأفب(André de laubadereالفقيوالفرنسي)أيضاكمايرل
 قمع إعادةأكاإلخبلؿأكجوتستهدؼفحسب هتدؼ،التعاقديةلبللتزاماتالتوازف ما بقدر

.2سَتادلرافقالعامةضمافكفالةحسنإذلاألكذلبالدرجة

                                                                 
.445عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-1

2
 - «  Les contrats administratifs, les sanctions n’ont pas seulement pour but de réprimer des manquements 

contractuels, mais aussi d’assurer la marche des services publics… »; voir : André de laubadere, Traite de droit 

administratif, T 01, 16 
eme

 édition, L.G.D.J, 2001, p 700. 
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،لفرنسيلفكرةمقتضياتادلرفقالعاـااإلدارمالقضاءتأييدكلعلمايدعمموقفهمىذا،ىو
تفرضاجلزاءاتعلىادلتعاقدأفلئلدارةيفتوقيعاجلزاءاتبقولو:"اإلدارةقانوينلسلطةكأساس

،حىتكلودلطراداكبانتظاـدلرفقالعاـبالشكلالذميؤثريفدكاـسَتا،بالتزاماتومعهاالذمؼلل
.1"ينصعليويفالعقد

يقوؿ"...إذمنالفقهاءالعرب،صلدرأمالدكتورعبداجمليدفياضاالذباهكمنأنصارىذا
ىيكسيلةلتحقيقاخلدماتإظلاتكوفسلطةقانونيةيفذاهتا،كأففكرةالسلطةالعامةالؽلكنأف

الدكلة فقالعامة،كلذلكفهيمقيدةهبدؼادلرفقالعاـالذماعنطريقادلراألفرادذلإاليتتؤديها
.2غعلىتصرفاهتاطابعالشرعية"بسيي

عبدالعزيزاجلمل:"إفاألساسالقانوينلسلطةاإلدارةىاركفكيفذاتالسياؽيقوؿالدكتور
ي اإلدارم، دبوجبالعقد معها ادلتعاقدين اجلزاءاتعلى أساساننيفتوقيع العاـبع ادلرفق منفكرة

.3بأكسعمعانيو"

منهاماسبقت،القضائيةأحكاموادلصرميفالعديدمناإلدارمعليوالقضاءأستقركىوما
احلقيفتوقيعاجلزاءاتعلىمتعاقديهاكمنهافسخلئلدارةأفبقولو:"منهاأيضاك،إليهااإلشارةلنا

سلطتهاإذل،بلاإلدارمالعقدإذلالسم،كىييفىذاالتستندمُتكشطباأالعقدكمصادرةالت
 بالقواعد كعمبل العامة، للمرافق األصوليةالضابطة العقود طبيعة هبا تقضي أىدافهاكاإلداريةاليت

.4ادلرافقالعامة"استمراركقيامهاعلىفكرةحسنسَت

سبقكترتيبان أنصاراستطاع،علىما االذباه فأإثباتىذا يفتوقيعاجلزاءاتاإلدارةسلطة
القانوينأساسهاتستمد،التعاقديةالتزاماتوبتنفيذإخبللويفحالةثبوتذلك،كعلىادلتعاقدمعها

                                                                 
مقتبسعنمرجعزلمدحسنمرعياجلبورم،،(ville de Toulonيفقضية)4540يونيو49حكمرللسالدكلةالفرنسيالصادربتاريخ:-1

.99سابق،صادلرجعال
.440عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،صمقتبسعنمرجع-2
.55ىاركفعبدالعزيزاجلمل،ادلرجعالسابق،ص-3
.53-55،مقتبسعنمرجعىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص45/44/4313حكمزلكمةاإلداريةالعلياادلصريةادلؤرخيف:-4
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أصبحتأفدرجةإذلكماتقتضيوضركراتو،كاطرادبانتظاـمُتسَتادلرافقالعامةأفكرةتمنالسليم
عليوسلطةاساألسىي،قضاءكالفقوادلقارفيفظلال يفتوقيعاإلدارةالقانوينالراجحالذمتقـو

،1احلديثاإلدارمالفقورأمحىتيفظلبلك،التزاماتواجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهاادلقصريفتنفيذ
لكوهناهتدؼ العامة،كىيادلصلحةاليتتسعىإذلنظرا إشرافهامنخبلؿاإلدارةربقيقادلصلحة
.2ادائماهنا،علىربقيقهاكضماإلداريةدبوجبعقدمنالعقود،لعاـعلىسَتادلرفقا

يفظلالقضاءكالفقوادلقارفيفتوقيعاجلزاءاتاإلدارةالقانوينلسلطةاألساسكافإذاكعليو
علىفكرةادلرفقالعاـكضركراتو كىوماسيتمالتطرؽذلكيفظلالقانوفاجلزائرم؟كيفف.يقـو

ادلوارل.إليويفالفرع

 الفرع الثاني

األساس القانوني لسلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في القانون  
 الجزائري

اإلدارةامتيازاتكانتإذا للعقد العامة النظرية اجلزاءاتيفظل كنظامهااإلدارميفتوقيع
كادلصلحةالذاتيةاإلدارةاليتسبثلهاعامةالتناقضالقائمبُتادلصلحةالإذلدىاوالقانوين،تستنديفكج
ادلتعاقدينمعها،كانتاذباهدلتعاقدةيفاجلزائردارةااليتسبلكهااإلاالمتيازاتفإللمتعاقدينمعها،ف

نتيجةن ىذه تطلبتكضع اإلاالمتيازاتلضركراتموضوعية دارةيفيد ادلشرفةباعتبارىاادلتعاقدة،
أدكاتأىماليتتعدالصفقاتالعموميةمن،صلازادلخططاتالوطنيةإكلفةبعلىعمليةالتنميةكادل

.3تنفيذىا

                                                                 
الصفقاتال-1 بوضياؼ، للنشرعمار جسور األكذل، الطبعة كفقهية(، كقضائية تشريعية )دراسة يفاجلزائر  عمومية اجلزائر، ص4445كالتوزيع، ،

؛باخبَتةسعيدعبدالرزاؽ،ادلرجعالسابق،15ادلرجعالسابق،ص،؛ببلكمياسُتببلكم93؛زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص474
.55ص

2
 " pourquoi ces sanctions administratives…pour but d’assurer la marche des services publics et satisfaire les 

besoins d’intérêt général"; voir :Ahmed MAHIOU, cours d’institutions administratives, 3
eme 

édition, O.P.U, 

Alger, 1981, p249. 
.53عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،ص-3
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إخبلذلمادلتعاقدةيفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدينمعهايفحالةدارةاإلامتيازاتلذلكفاف
اجلأساسهاالتعاقدية،دليكنالتزاماهتمبتنفيذ ىواحلاؿيفنظرية لعقدازاءاتيفالتناقضاتكما
،اإلدارم ادلقارف، كالفقو القضاء ظل االقتصادميف للتطور ادلوضوعية الظركؼ فرضتها بل

.1كاالجتماعيكمتطلباتالتنميةيفاجلزائر

 التناقضاتبُتانعداـأفغَت جيعٍتذلكال،ادلتعاقدةاألطراؼكجود كجود زاءاتعدـ
التعاقدية.التزاماتويفتنفيذادلقصرأكعاقدادلخلرادعةتوقععلىالطرؼادلت

ف ذلك من العكس إفعلى العمومية الصفقات الوطٍتأداةف ادلخطط فأباعتبار،لتنفيذ
األىداؼ عن عبارة ىي على،قانونيةالتزاماتادلخططة تنفيذىا العموميةعاتقيقع ادلؤسسات

.القطاعاتيفسلتلفاختصاصهاادلنفذة،كلحسب

أكمن تنفيذ تلجماهتاالتزاجل كبُتمؤسسات،صفقاتعموميةإبراـإذلأىذه بينها فيما
.إطارادلخططالوطٍتالقطاعاخلاصيف

42ادلادةدبوجبنص80-00يفقانوفعلىسبيلادلثاؿعليوادلشرعاجلزائرمكىذاماأكد
كاليتتنصعلى تنجزسلططاتادلؤسساتأنومنو " عق: بواسطة االقتصادية يرتضيهاالعمومية ود

األطراؼ يف كخدماهتم موادىم تبادؿ قصد يفاألىداؼإطارحبرية عليها ادلنصوص كادلقاييس
.2"ادلخططالوطٍت

تربزالعبلقةبُتالصفقاتالعمومية لوطٍت،حبيثتصبحاكعقدبادلخططباعتبارىاكمنىنا
 شرطا ألإلأساسيانالصفقة اجملاالت، سلتلف يف الوطٍت ادلخطط كفقانصلاز الصفقة ىذه اصلاز ف

.3جلزءمنادلخططنفسوصلازانإيعد،للشركطكادلواصفاتاليتحددهتابنودىا

                                                                 
.34،صالسابقعبدالقادررحاؿ،ادلرجع-1
.44،4355،ع.ج.جج.ر،ادلتعلقبالتخطيط4355يناير44ادلؤرخيف:44-55القانوفرقم:-2
.34،صالسابقعبدالقادررحاؿ،ادلرجع-3
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تنفيذانأطراؼكبالتارلفعلى التقيدببنودهكتنفيذه كتفادمكل،كدقيقانعينيانالعقد)الصفقة(
بنودىامناحًتاـةكعدـتقصَتيفتنفيذالصفقأككلهتاكفأفنوادلساسهبذاالتنفيذ،ذلكأمنش

كىومايؤثرعلىاجلزءادلتعلقهبذهالصفقة،تأخَتإذلصفات،سوؼيؤدمبالضركرةامواعيدكمو
اخلللأصابفإذاادلخططعبارةعنحلقاتمًتابطة،أفباعتبارمنادلخطط،األخرلاألجزاءبقية

 منها مسؤكلي،باقياحللقاتتأثرتحلقة كيًتتبعنذلكقياـ منتسببيفىذا أكاإلخبلؿة
.1كتوقععليواجلزاءاتالبلزمةكادلناسبة،التهاكف

 ذلككلضمأكمن البلزمةاجل كضعتالقوانُتالضوابطالقانونية التنفيذ كاجلزاءات،فىذا
 بتنفيذ ادلخل الطرؼادلتعاقد لتسلطعلى التزاماتوادلادية بقصد هباإرغاموالتعاقدية، الوفاء ،على

ىومنصوصعليويفبنودالعقد،كذلكيفصبيعالقوانُتادلنظمةللصفقاتالعموميةفقانكك يفدلا
اجلزائر.

 إذل الرئاسيكبالرجوع يف042-28رقمادلرسـو العمومية للصفقات ادلنظم كادلتمم، ادلعدؿ
عنعدـتنفيذينجزأفكنؽلنو:"أعلىاليتتنصمنو80/82نصادلادة:كربديدا،احلارلاجلزائر

تنفيذىاغَتادلطابق،فرضعقوباتمالية،أكادلقررةاآلجاؿااللتزاماتالتعاقديةمنقبلادلتعاقديف
."التشريعادلعموؿبوبتطبيقالعقوباتادلنصوصعليهايفاإلخبلؿدكف

النص ةاليتؽلكنللمصلح،علىربديداجلزاءاتأكدادلشرعاجلزائرمقدأفيتضحمنىذا
يف معها علىادلتعاقد توقيعها إخبللوادلتعاقدة التعاقديةبحالة التزاماتو الغرامات،تنفيذ كاليتمنها

دباسوؼيسلطعليومن،العقد،ليكوفادلتعاقدعلىبينةمنأمرهكدرايةمسبقةخَتيةيفبنودأالت
بتنفيذ التعاقديةبالتزاماتوعلىالوفاءالتعاقدية،كبذلكيكوفحريصانالتزاماتوجزاءاتعندإخبللو

يستبعد،فربديداجلزاءاتبصفةعامةيفبنودالعقد)الصفقة(إبدقةمنجهة،كمنجهةأخرلف
كيي حولو، خبلؼ أم العقوبةكقوع مقدار ربديد يف ادلتعاقدة ادلصلحة أماـ االجتهاد باب غلق

                                                                 
.34،صالسابقعبدالقادررحاؿ،ادلرجع-1
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تقديريادلناسبة،أل التتمتعأصبلبسلطة األخَتة الصفقةفىذه إبراـ بكيفية أك1ةسواء يفحىت،
زلدددبوجبنصوصقانونيةالؽلكنسلالفتها،كمنمثغلبعلىادلصلحةذلككلوأفإذ،صلازىاإ

رضاجلزاءاتادلستحقةعلىادلتعاقدمعهافبادلتعلقة،قديةاعتالتقيدبالنصوصالتشريعيةكالادلتعاقدة
.2التعاقديةالتزاماتوبتنفيذيفحالةإخبللو

إذا،جزاءاتمنعندىالتوقعهاعلىادلتعاقدمعهاابتكارنوالؽلكنللمصلحةادلتعاقدةأكما
يفلئلدارةبالنسبةاألمرخببلؼ،ذلكمنصبلحياتادلشرعكحدهأف،بلالتزاماتوماقصريفتنفيذ

اجل ازاءاتيفنظرية ك،القانوينهاكنظاماإلدارملعقد يفظلالقضاء ادلقارف، تتمتعكماأينالفقو
.3احللوؿكفرضاجلزاءاتابتكارالقوؿبسلطةتقديريةكاسعةيفأسلفنا

ادلشرع قبل من احملددة اجلزاءات تطبيق على رلربة ادلتعاقدة فادلصلحة ؽلكنها،لذلك كال
ما كىذا "أكدهذباكزىا، اجلزائرمبقولو: العقوبات)اجلزاءاأفالقضاء قديردبعضمنىذه ت(

.4"اإلطاريفىذاإال،كمنمثفبلؽلكنشلارسةىذهالسلطةاإلدارمالنصعليهايفالعقد

علىادلتعاملادلتعاقدادلتعاقدةيفتوقيعاجلزاءاتدارةكبالتارلفإفاألساسالقانوينلسلطةاإل
ادلخلبتنفيذ ىوادلخططالتعاقديةيفالقانوفاجلزائرمالتزاماتومعها مثالتنموم، األكذل، بالدرجة

 )الصفقة( العقد النصاألصليكاستنادانيأيت ليؤكدهإذل ادلخطط التعليماتيف،يف ىذه كغلسد
.5تفصيلكتدقيقىذهاجلزاءاتيفبنوده،حىتتصبحكاضحةكمعلومةلؤلطراؼادلتعاقدة

منقبلكلإظلايقعتنفيذىا،السلطاتادلركزيةالتنمويةاليتتضعهاكادلخططاتالربامجكدباأف
 معنية الصفقاتالعموميةإدارة عنطريق كبَتمنها ،يفجزء يتضحمن ما كىو إعبلناتخبلؿ

                                                                 
تعاقدكالذمالسبلكادلصلحةادلتعاقدةفيوىامشاكاسعامنحريةاالختيار،إذىيرلربةعلىالتعاقدكماىواحلاؿمثبلبالنسبةحلريةاختيارادل-1

.444علىمنيرسوعليوالعطاء؛عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص
.30،صالسابقعبدالقادررحاؿ،ادلرجع-2
.دراسةالهمنىذكمابعدىا09أنظر:ص-3
اإل-4 الغرفة ادلؤرخيف:قرار اجلزائرية العليا للمحكمة )49/44/4315دارية مقتبسعنمرجعحسُتطاىرم،V.Bيفقضيةشركة (ضدالدكلة،

.444،ص4445النشاطاإلدارم(،دراسةمقارنة،الطبعةاألكذل،داراخللدكنية،اجلزائر،-القانوفاإلدارمكادلؤسساتاإلدارية)التنظيماإلدارم
.490-499،صالسابقرحاؿ،ادلرجعرعبدالقاد-5
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ادل ادلختلفةحلةتضمناإلداراتالعمومية ادلرفقية عنإماكاليتتشمل،اجاهتا العمومية ادلرافق إنشاء
 العامةصفقاتطريق 1األشغاؿ احلاجاتاألساسية أك طريق، عن العمومية ادلرافق بسَت ادلتعلقة

)التوريد( ،أكتأخذىذهاحلاجاتشكبلآخريتعلقبإدارةكتنظيمكتسيَتادلرافق2صفقاتاللواـز
.3اإلداريةاالمتيازالعموميةبواسطةعقود

حوؿاألساسالقانوين،أفىنالكتوافق،استخبلصهافإفالنتيجةاليتؽلكنذلككبناءاعلى
القانوفىوماىوكارديفنطاؽك ،قضاءكالفقوادلقارفاليفنطاؽظلالراجحماىوكارديفبُت

،أفضركراتكحاجاتادلرافقالعموميةمنإنشاءكسَتكتسيَتكتنظيماجلزائرم،كذلكعلىأساس
مة.،كذلككلوهبدؼربقيقادلصلحةالعاىيجزءمنادلخططاتكالربامجالتنمويةيفاجلزائر



                                                                 
الرب-1 فإفتنفيذىذا علىادلستولالوطٍت، معينة خبلؿمدة مرافقإستشفائية برنارلانإلصلاز اإلدارية نامجفلوكضعتعلىسبيلادلثاؿالسلطة

معرلموعةمقاكالتكشركاتكمؤسساتبغرضربقيقالربنامجادل   سطر.سيتجسديفشكلصفقاتعمومية،ترـب
توفَتكماىوالشأفلربنامجيتضمنربسُتمرافقاخلدماتاجلامعية،كمنذلكعلىسبيلادلثاؿربسُتخدماتاإليواءكالنقل،كمايتطلبانومن-2

م عرلموعةمندلختلفحاجاتالطلبة،منأطعمةكأفرشةكأسرةكحافبلت.كعليوفإفتنفيذىذاالربنامجسيتجسديفشكلصفقاتعمومية،ترـب
ادلوردينلتحقيقىذاالربنامج.

رؼادلياهكماىوالشأفلربنامجيتضمنربسُتإدارةكتنظيمادلرافقالعموميةاحمللية،كمنذلكعلىسبيلادلثاؿتوفَتادلياهالصاحلةللشربكص -3
ف.لذلكفإفتنفيذىذاالربنامجسيتجسديفشكلعقودامتيازمرافقادلستعملة،اإلنارةالعمومية،تنظيماألسواؽادلغطاةكاحلظائركمساحاتالتوق

عامة،كذلكبغرضربقيقىذاالربنامج.
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 الفصل الثاني

القواعد المنظمة ألنواع 
تنفيذ العقود الجزاءات في مجال 
 اإلدارية
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القانوينللجزاءاتاليتتوق يستمدالنظاـ عها ادلخلاإلدارة التزاماتوبتنفيذعلىادلتعاقدمعها
افاستمرارية،أساسومنمقتضياتادلصلحةالعامةكضمالتعاقديةدبقتضىعقدمنالعقوداإلدارية

يفالفصلاألكؿ.ذلكاإلشارةإذللناتسبقكما،ادلرافقالعامة

عقودىااإلدارية،احلقيفتوقيعجزاءاتتنفيذ،فإنوبإمكافاإلدارةيفأثناءذلككبناءاعلى
.التعاقديةالتزاماتوبتنفيذعلىادلتعاقدمعهايفحالةإخبللو

مناسباكصاحلاماتراهاليتتستوجبذلك،كحبسبسبابطادلاكجدتاألكىذااحلقمقررذلا
لضمافسَتادلرافقالعامة.

 ادلًتتبة ىعلىذلككالنتيجة كاليتتتدرجمنحيثي، اجلزاءاتاإلدارية، كتنوعىذه تعدد
.قساكهتاعلىادلتعاقدحبسبدرجةإخبلؿىذااألخَت

الذمتوقعواإلدارة،كلماكافاجلزاءخطَتانيفتنفيذالتزاماتوإخبلؿادلتعاقدكافكعليوكلما
،كلماكافاجلزاءالذمتوقعوأقلجسامةنيفالتنفيذكالعكسكلماكافإخبلؿادلتعاقد،أشدقساكةن

.اإلدارةأقلقساكةن

كذلكيف،حاالتاإلخبلؿالبسيطهبااإلدارةادلتعاقدةتواجوكىذهاجلزاءاتقدتكوفمالية،
شكلمبالغما اربصلهلية ادلخلبتنفيذهمنادلتعاقدمعبشكلمباشر كقدتكوفىذهالتزاماتوا ،

كفاسخةاجلزاءات اإلدارةتواجو،ضاغطة أفيستبعدمنخبلذلاحاالتاإلخبلؿاجلسيم،هبا إما
أكيستبعدبشكلهنائي.ادلتعاقدبشكلمؤقتعنالتنفيذ

ىذه أنواع إذل التطرؽ يتم سوؼ اإلاجلزاءكعليو بسلطة بداية توقيعات، يف ادلتعاقدة دارة
الضاغطةكالفاسخة،مثسلطةاإلدارةادلتعاقدةيفتوقيعاجلزاءات)المبحث األول(اجلزاءاتادلالية

.)المبحث الثاني(
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 المبحث األول

سلطة اإلدارة المتعاقدة في توقيع الجزاءات المالية   

داريةبسلطةتوقيعهاجلزاءاتذاتطبيعةمالية،كىذهتتمتعاإلدارةيفأثناءتنفيذعقودىااإل
أفتكوفقيمتهازلددةمسبقانفإاجلزاءاتىيعبارةعنمبالغمالية، دفًت يفالعقداإلدارمأكما

،تأخذىااإلدارةمنادلتعاقدمعها،كذلكمىتأخلبتنفيذشركطو،أكتكوفقيمتهاغَتزلددةمسبقان
كليةعنالتنفيذأكبامتناعوألكجو،سواءاأكقصريفتنفيذىاعلىأمكجومنالتعاقديةالتزاماتو

.1لوالسيئالتأخَتفيوأكبالتنفيذ

تأخذالتعاقدية،التزاماتوكاجلزاءاتادلاليةاليتتفرضهااإلدارةعلىادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذ
صادرةتأمينات،كبغضالنظرعنكقوعصورةغراماتتأخَتيةأكميفصوراعديدة،فمنهامايكوف

أمضررلئلدارةادلتعاقدة،كمنهامايكوفيفصورةتعويضاتماليةتفرضهااإلدارةهبدؼجربضرر
هاحلق،حقيقي بتنفيذ معها ادلتعاقد إخبلؿ جراء اجلزاءاتالتزاماتومن تكوف كعندما التعاقدية،

غرضالذمؼلدـأىداؼادلرفقالعاـ.التفيبال،ادلنصوصعليهايفالعقداإلدارم

معها ادلتعاقد على اإلدارة تفرضها اليت اجلزاءاتادلالية تشمل كعليو بتنفيذ ،التزاماتوادلخل
 التأخَتية )المطلب األول(الغرامات التأمينات كمصادرة كاقتضاء، ادلالية )المطلب التعويضات

.الثاني(

 المطلب األول

 (les pénalités de retards) الغرامـات الـتأخيرية 

اإلدارية تنفيذعقودىا يفأثناء يف،ػلقلئلدارة علىادلتعاقدمعها جزاءاتمالية توقيععدة
حالةإخبللوبتنفيذالتزاماتوالتعاقدية،كمنبُتىذهاجلزاءاتادلاليةالغراماتالتأخَتية.

                                                                 
 .443،ص4447،الطبعةالثالثة،د.ـ.ج،بنعكنوف،اجلزائر،4عمارعوابدم،القانوفاإلدارم)النشاطاإلدارم(،ج-1
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يستل ادلالية اجلزاءات من النوع ىذا دراسة فإف كذلكلذلك منو، ادلقصود معرفة بداية ـز
الغرامةالتأخَتية هبةاالغرامةالتأخَتيةعنالنظمالقانونيةادلشسبييز،مث)الفرع األول(بتحديدمفهـو

.)الفرع الثالث(،مثربديدحاالتاإلعفاءمنالغرامةالتأخَتية)الفرع الثاني(ذلا

 ألولاالفرع 

 يةأخير ـة التـرامـغمفهوم ال 

يفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية،حبيثدالغراماتالتأخَتيةمنأكثراجلزاءاتادلاليةتطبيقانتع
ادلنصوصعليهاالتزاماتويفحالةتأخرهيفتنفيذ،توقعهااإلدارةيفالغالبكجزاءعلىادلتعاقدمعها

صطلحيفتعريفهاعلىلذلكأ.يفالعقداإلدارم،كبغضالنظرعنكقوعأمضررلئلدارةادلتعاقدة
،كماأهناتتميزبطابعخاصمنخبلؿرلموعةمناخلصائص)أوال(تسميتهابالغراماتالتأخَتية

.) ثانيا(

 أوال: تعريف الغرامـة التأخيرية

،كاليتيفرلملهاتربزالطبيعةالقانونيةيةلغرامةالتأخَتللقدكردتالعديدمنالتعاريفالفقهية
اجلزاء، علىعدـاعتبارىاكذلكمنحيثذلذا ادلتعاقدمعها إلجبار اإلدارة سبلكها قانونية كسيلة

.التزاماتوالًتاخييفتنفيذ

األستاذ بأهناAndré de laubadére)عرفها العقد"( يف عليها متفق جزافية تعويضات
 .1"التعاقديةالتزاماتواإلدارمتوقععلىادلتعاقديفحالةإخبللوبتنفيذ

 

                                                                 
1
-«les pénalites se distinguent des dommages-intéréts en ce qu’elles sont fixées à l’avance contractuellement et 

se présentent ainsi comme des dommages-intéréts forfaitaires »; voir :André DE LAUBADERE, Jean-CLAUDE 

VANEZIA, yves GANDEMET, Traité de droit administratif, T 01, 15eme édition, L.G.D.J,  paris, 1999, P 824. 
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عبارةعنمبالغإصباليةتقدرىااإلدارةادلتعاقدةكعرفهاالدكتورسليمافزلمدالطماكمبأهنا:"
معُت، بالتزاـ معها ادلتعاقد مىتأخل توقيعها كتنصعلى بالتأخَتيفمقدما، يتعلق فيما السيما

 .1التنفيذ"

دفًتالشركطاإلداريةالعامة،يفالعقداإلدارمأككتعرؼأيضابأهنا:"مبالغماليةمقدرةسلفان
.2يفادلواعيدادلتفقعليها"التزاماتوتوقعهااإلدارةكجزاءعلىادلتعاقدمعهاعندتراخيويفتنفيذ

الغرامة فإف اجلزاء، ىذا تسمية إليو تشَت كحبسبما التعاريف، يبلحظمنخبلؿىذه ما
معها ادلتعاقد على اإلدارة تفرضها حال،التأخَتية يف تنفيذ يف جانبو من تأخَت كقوع التزاماتوة

يفإصلازاألشغاؿزللالتعاقديفاألجلادلتفقادلتعاقدتأخركمنذلكعلىسبيلادلثاؿالتعاقدية،
بالنسبةلعقدوبالنسبةلعقداألشغاؿالعامة،أكتأخرهيفتسليمالتوريداتيفأجلهاادلتفقعليعليو

.3التوريد

الفقهاءمنكسعمنحاالتفرضها،لتشملأيضاحالةالتنفيذادلعيبأكإالأفىناؾمن
غَتادلطابقللعقداإلدارم،كذلكبشكلالينسجممعالشركطادلتفقعليهامنحيثمواصفات

.4يفياتالتنفيذكك

عنعدـتنفيذر"ؽلكنأفينجلمستكريسوأيضامنقبلادلشرعاجلزائرمبقولو:نكىوما
 .5زاماتالتعاقديةيفاآلجاؿادلقررةأكتنفيذىاغَتادلطابق،فرضعقوباتمالية..."االلت



                                                                 
 .261سليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص-1
.025اؿ،ادلرجعالسابق،صحعبدالقادرر-2
.003زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-3
.022ص،2101طبعةاألكذل،دارالثقافةللنشركالتوزيع،عماف،األردف،الدخلفاجلبورم،العقوداإلدارية،وزلم-4
الرئاسي:16/10ادلادة:أنظر:-5 عموميةادلعدؿكادلتمم.ادلتضمنتنظيمالصفقاتال223-01منادلرسـو
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علىتوقيعهااالتفاؽكماأفىناؾمنالفقهاءمنذىبإذلأبعدمنذلك،حبيثأقرجبوازية
.1وتزاماتليفحالةتقصَتادلتعاقديفأمنوعمنا

فإفالصورةالغالبةللغرامةالت أخَتية،أهناتفرضمنجانباإلدارةعلىادلتعاقدكعلىالعمـو
.2يفادلدةادلتفقعليهاالتزاماتويفحالةكقوعتأخَتمنجانبويفتنفيذ،معها

لقضاءاإلدارمعلىمستوللاجلزائرماالجتهادكىوادلبدأالذمتكرسمنالناحيةالعمليةيف
الذمجاءفيو:"من03/02/0662درعنهابتاريخ:الغرفةاإلداريةللمحكمةالعليا،يفالقرارالصا

أفغراماتالتأخَتتطبقعندعدـتكملةاألشغاؿيفاآلجاؿعلىأساسمواجهة-ادلقررقانونا
بسيطةبُتتاريخانقضاءاألجلادلتعاقدعليوكتاريخاالستبلـكمنمثفإفالنعيعلىالقرارادلطعوف

.3فيودبخالفةالقانوفغَتسديد"

العنصراالعتبارإذلأفاإلدارةعندماتتعاقدتضعبعُت،الغرامةالتأخَتيةكيرجعأساسفرض
الذمينبغيعلىادلتعاقدخبللوتنفيذالعقداإلدارم،كالذميكوفحسبحاجةادلرفقالعاـ،الزمٍت

وحينماأقبلعلىإيداعادلتعاقدمعاإلدارة،ألنقًتاحامنلو،خاصةكأفىذهادلدةالزمنيةىيأصبلن
.ادلدةادلتفقعليهاحًتاـابقدتعهد،ملفادلناقصة

يفشكلغرامةتأخَتيةعلىكلمتعاقد،كمنىذاادلنطلقكجبعلىاإلدارةفرضجزاءمارل
.4معهاثبتإخبللوبادلدةادلقررةلتنفيذالعقداإلدارم





                                                                 
.440يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-1

2
-  « la grande majorité des pénalités prononcées sont des pénalités de retard sanctionnant les retards dans 

l’exécution des prestations du marché »; Voir: Christophe LAJOYE‚ Droit des marchés publics‚ Editions 

BERTI‚ Alger‚ 2007‚ p 173. 
،499،ص44ع،4334،قضية)ع.ط(ضد)ك.ؽحرؼ(،ـ.ؽ،41/44/4334،ادلؤرخبتاريخ:17407أنظر:احملكمةالعليا،غ.إ،قراررقم:-3

.944،ص4449،الطبعةاألكذل،منشوراتكليك،اجلزائر،44اءاإلدارم،جمقتبسعن:صباؿسايس،االجتهاداجلزائرميفالقض
.479؛عماربوضياؼ،الصفقاتالعموميةيفاجلزائر،ادلرجعالسابق،ص445زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-4



65 
 

 خصائص الغرامة التأخيرية ثانيا:

األخرل،فهياإلداريةبالعديدمناخلصائصاليتسبيزىاعناجلزاءاتيةالتأخَتةغرامالتتميز
.(4)كوهناتوقعتلقائيان،فضبلعن(3)،كماأهناتوقعإداريان(2)،كذاتطبيعةعقابية(1)ربددمسبقان

:الغرامة التأخيرية تحدد مسبقا  -(1

،كىو1يفالعقدأكالقانوفأهناربددمقدمانتتميزالغرامةالتأخَتيةبأهناذاتطبيعةاتفاقية،أم
اشًتاطماربرصاإلدارةعليويفالغالببالنصيفالعقوداإلداريةاليتتربمهاكدفاترشركطها،على

توقيعهاللغرامةالتأخَتية،كذلككجزاءيفحالةكقوعتأخَتمنجانبادلتعاقدمعهايفإصلازموضوع
.2احملددةاآلجاؿالعقديف

 طبيعة ذات أهنا التأخَتية الغرامة كوف عن اتفاقيةكيًتتب ادلتعاقدةلتزاـا، اإلدارة من كل
 .3كادلتعاقدمعهابأحكامهاالواردةيفالعقداإلدارم،كالؽلكنألممنهماالتحللمنها

بغَتىا،كذلكحب جةفمنجهةالػلقلئلدارةادلتعاقدةأفتزيدمنقيمةالغرامةأكتستبدذلا
معالضرر،بلحىتلوكافذلكالضررالناتجعنتأخَتادلتعاقديفالتنفيذ ،عدـتناسبقيمتها

.4قيمتهاادلعينةيتجاكزحقيقةن

اإلدارة جانب من التأخَتية الغرامة فرض يتفادل أف للمتعاقد ؽلكن ال أخرل جهة كمن
دليًتتبعنوكقوعضررذلا،،األجلاحملددادلتعاقدة،حبجةأنومبالغفيها،كأفتأخَتهيفالتنفيذيف

                                                                 
الرئاسي61/10تنصادلادة:-1 طعالعقوباتادلاليةالتعاقديةعلىادلتعاملُتادلتعاقديندبوجبادلعدؿكادلتممعلىأنو:"تقت223-01منادلرسـو

بنودالصفقةمنالدفعاتاليتتتمحسبالكيفياتادلنصوصعليهايفالصفقة".
.001صادلرجعالسابق،عبدالقادررحاؿ،-2
.51ص،2111،الكويت،مارس10عليخطارشطناكم،صبلحيةاإلدارةيففرضغراماتالتأخَتحبقادلتعاقدمعها،رللةاحلقوؽ،ع:-3
كلية،(فرعقانوفالدكلةكادلؤسساتالعمومية)فالعاـوانيفالقماجستَتإمساعيلحبرم،الضماناتيفرلاؿالصفقاتالعموميةيفاجلزائر،مذكرة-4

اجلزائر مقارنة(،012،ص2116-2115،احلقوؽ،جامعة )دراسة اإلدارية التأخَتيفالعقود القانوينلغرامة النظاـ ؛مدحتأضبديوسفغناًن،
.004عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص؛22،ص2102الطبعةاألكذل،ادلركزالقوميلئلصداراتالقانونية،القاىرة،مصر،
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أكأفالضررغَتكبَتحبيثاليتناسبمعقيمةالغرامة،فالعربةىناليستيفكقوعالضرربليف
.1حصوؿالػتأخَت

 )احتسابكيتم اآلتية: للقاعدة كفقا التأخَتية =pالغرامة  
   

حلرؼ= فَتمز ،)P=لكلمة
(،marché Montant du=للقيمةاإلصباليةللعقدأكالصفقة)Mكحرؼ=(،pénalité)الغرامة

تأخَتدبايفذلكص(،كيكوفحاDélai)=دليعادالتنفيذباليـوDكحرؼ= لىذاادلبلغعنكليـو
 نسبة اإلصبارلذلا ادلبلغ علىأاليتجاكز األسبوعية، العطلكالراحة اإلصبالية01أياـ القيمة ٪من

.2ارمللعقداإلد

 الغرامة التأخيرية ذات طبيعة عقابية:  -(2

 تفرضالغرامة اإلدارة أف دبعٌت التزاماتوالتأخَتية تنفيذ يف ادلتأخر معها ادلتعاقد دكف،على
إلثبات قابلة غَت قاطعة بقرينة كقوعو مفًتض الضرر ىذا ألف ذلا، ضرر كقوع إلثباهتا حاجة

التقصَتيفالتنفيذمنجانبادلتعاقدمعها،علىاعتبارأف،كذلكدبجردكقوعالتأخَتأك3العكس
لتنفيذموضوعالعقد،فإهناقدأخذتبعُتاالعتباريفذلكاإلدارةادلتعاقدةعندماحددتأجبلن
.4اليتتستوجبتنفيذىاخبلؿىذااألجل،حاجاتكمتطلباتتسيَتادلرفقالعاـ

                                                                 
سليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،؛22؛مدحتيوسفغناًن،ادلرجعالسابق،ص012،صالسابقحبرم،ادلرجعإمساعيل-1

.262ادلرجعالسابق،ص
.138ص،14أنظر:ادللحقرقم:-2
ناكأفتطرقناإذلذلكيفادلبحثالثاينمنالفصلاألكؿعندالتعرضللخصائصادلشًتكةللجزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية،لقدسبقل-3

.كمابعدىا22كذلكيفص
سلطا-4 سبكي، الصفقاتالعموميةتربيحة يفرلاؿ ادلتعاقد ادلتعامل ذباه ادلتعاقدة القان،ادلصلحة يف ماجستَت  وفمذكرة قانوفالعاـ فرع (

السياسية،جامعةمولودمعمرم،تيزمكزك، ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،؛64،ص02/12/2102اإلجراءاتاإلدارية(،كليةاحلقوؽكالعلـو
.002ص



67 
 

ادلتعاقدةاجلمعب أنوغلوزلئلدارة التأخَتيةكاجلزاءاتكما مااإلداريةُتالغرامة األخرل،إذا
ادلخلبتنفيذ مثبلأفتفرضعلىادلتعاقدمعها فيجوزذلا جزاءالتزاماتوتوفرتأسبابكلمنها،

.1الشراءعلىحسابوفضبلعنتوقيعالغرامةالتأخَتيةعليو

 : الغرامة توقع إداريا  -(3

مارل، كجزاء التأخَتية الغرامة ليصبح النصعليها رلرد يكفي مقضيااستحقاقهاال ،أمرا
بإرادهتا ادلتعاقدة تفرضمنجانباإلدارة بلأهنا يفأمكقتتشاء، ادلتعاقدة اإلدارة تطالببو

للقضاء باللجوء الستصدارادلنفردة،كذلكدبوجبقرارإدارمصادرعنها،كدكفأفتكوفملزمة
.2حكمقضائييقضيبتوقيعها

،التزاماتوكماأنوغلبعلىاإلدارةادلتعاقدةأفتتأكدمنتأخرادلتعاقدمعهابالفعليفتنفيذ
أكقناعاتغَتمربرةكثابتة،كيفمقابلافًتاضاتألنوالغلوزذلافرضىذااجلزاءادلارلعلىرلرد

.3ذلكػلقللمتعاقدأفينازعأماـالقضاءيفصحةالغرامةادلوقعةعليو

 :الغرامة التأخيرية توقع تلقائيا   -(4

اآلجاؿيفاللتزاماتودبعٌتأهناتستحقدبجردثبوتكقوعالتأخَتمنجانبادلتعاقديفتنفيذه
للتنفيذ،زلددان،ماداـأفالعقداإلدارمقدتضمنأجبلن4احملددة،كدكفحاجةإذلتنبيوأكإعذار
.5الةكمنمثفإفعلمادلتعاقدهباقائمالزل

                                                                 
.022زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-1
2-، ،كليةالقانوف،جامعة22عالنظاـالقانوينلغرامةالتأخَتيفالعقوداإلدارية)دراسةربليليةمقارنة(،رللةالشريعةكالقانوف،منصورإبراىيمالعتـو

األسسالعامةللعقودطماكم،ال؛سليمافزلمد015يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص؛221،ص2102اإلماراتالعربيةادلتحدة،يناير
.262صاإلدارية،

.012إمساعيلحبرم،ادلرجعالسابق،ص-3
واؿالعامة(،الطبعةاألكذل،دارالثقافةللنشراألم-العقوداإلدارية-القراراتاإلدارية-نواؼكنعاف،القانوفاإلدارم،الكتابالثاين)الوظيفةالعامة-4

.231،ص2112كالتوزيع،عماف،األردف،
بإعذارادلتعاقدمعهابتأ-5 عليو،ألنوبإعذارهيةغرامةالتأخَتالخَتهقبلفرضذبدراإلشارةإالأفمنالفقهاءمنيرلبأنويتعُتعلىاإلدارةأفتقـو

-نشاطاإلدارة-زلمدفؤادعبدالباسط،القانوفاإلدارم)تنظيماإلدارة؛يفالتأخَت،كىواألمرادلعموؿبويفالقانوفالفرنسياستمرارهقدتتجنب
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مندفًتالشركطاإلداريةالعامة23لمستكريسومنقبلادلشرعاجلزائرميفادلادة:نكىوما
 06321لسنة ، تنص  إذاكاليت أنو:" عقوباتعلى تتضمن نصوص الصفقة عقد يف كردت

 إنذار)جزاءات( دكف فيجرلتطبيقها التأخَت، تاريخسعلى العادممن التأكد بعد انقضاءابق
.2األشغاؿادلؤقت..."استبلـجلالتعاقدمكتاريخاأل

 الفرع الثاني

  تمييز الغرامة التأخيرية عن النظم القانونية المشابهة لها

اليتسبيزىاعن،اخلصائصدبجموعةمناإلشارةلناتدباأفالغرامةالتأخَتيةتتميزكماسبق
كعقايب،باإلضافةإذلكتلقائياتفاقيطابعاذاتكوهنبكذلك،األخرلاإلداريةبقيةأنواعاجلزاءات

عنالنظمالقانونيةادلشاهبةذلا،كالشرطاجلزائيادلعموؿأيضا،كىوماؽليزىاطابعإدارمكوهناذات
.اختبلؼأكجو،كذلكمنخبلؿعدةعقودالقانوفاخلاصكالغرامةالتهديديةيفبو

،مثبُت(أوال)الغرامةالتأخَتيةكالشرطاجلزائيبُتاالختبلؼيليضلاكؿإبرازأىمأكجوكفيما
.(ثانيا)الغرامةالتأخَتيةكالغرامةالتهديدية

 تمييز الغرامة التأخيرية عن الشرط الجزائي:  -(أوال

الحقاتفاؽسابقأكيفاتفاؽيفإمامقدمان،الشرطاجلزائيىوعبارةعنتعويضمتفقعليو
.3بالتزاماتوحالةإخبلؿأحدادلتعاقدينعلىإبراـالعقد،يستحقيف



                                                                                                                                                                                                        

؛رشازلمد26-25صادلرجعالسابق،،عبداهللنواؼالعنزم؛222-222،ص2113مصر،،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،كسائلاإلدارة(،
.024؛زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص25؛ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص25جعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص

العامةادلطبقةعلىصفقاتاألشغاؿاخلاصةبوزارةاألشغاؿالعموميةادلتضمنادلصادقةعلىدفًتالشركطاإلدارية44/44/4310القرارادلؤرخيف:-1
 .4317يناير43،الصادرةبتاريخ:41.ج.ج،عج.ركالنقل،

،ادلنشورعلىادلوقع0665لسنة56منقانوفادلناقصاتكادلزايداترقم:22/12كىوماأخذبوأيضاعلىسبيلادلثاؿادلشرعادلصرميفادلادة:-2
 .12/00/2102شوىدبتاريخ:http://www.monakasat.com/tender.htm اإللكًتكين:

.24مدحتأضبديوسفغناًن،ادلرجعالسابق،ص-3
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 الستحقاقوكبذلكيشًتط يشًتط كادلتمثلةالستحقاؽما أركانو، حيثتوفر التعويضمن
.1ستبعدىذاالشرطكلذلكفإذادليتضررالدائنيي،يفاخلطأكالضرركالعبلقةالسببيةبينهماأساسان

النقاططاجلزائيكالغرامةالتأخَتيةمنخبلؿبُتالشراالختبلؼكعليوؽلكنإبرازأىمأكجو
التالية:

أثناءإبراموأكيفمسبقانالشرطاجلزائيػلددمنقبلادلتعاقدينضمنشركطالعقد،سواءه -1 
أك،ربددىادفاترالشركطمسبقانعاقدية،أماالغرامةالتأخَتيةفهيمسألةت2كقتالحقعلىإبرامو

عليهابعدإبراـاالتفاؽموؿهبايفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية،كبالتارلفإنوالغلوزالنظمالقانونيةادلع
 .3العقداإلدارم

األ-2 تغطية ىي اجلزائي الشرط من الغاية كانت ادلتعاقدإذا إخبلؿ عن الناذبة ضرار
ييبالتزاماتو فإنو منالستحقاقوشًتط، التعويض، على للحصوؿ حيثكجودذاتالشركطادلقررة

بينهما، كضرركعبلقةسببية التأخَتيةأماخطأ منالغرامة ،الغاية ادلتعاقدعلىأهنا تفرضإلجبار
.4التعاقديةيفاألجلاحملدد،حىتكلودليًتتبعنتأخَتهكقوعضررالتزاماتوتنفيذ

باللجوءإذلالقضاءالستصدارحكمقضائيكوفيفالشرطاجلزائي-3 ييقضيالدائنملـز
على اإلدارة توقعها اليت التأخَتية كذلكعلىخبلؼالغرامة التعويضاجلزائي، مبلغ بتحصيل لو

.5دكفحاجةللجوءللقضاءك،ادلتعاقدمعهاادلتأخريفتنفيذالتزاماتوالتعاقديةتلقائيان

                                                                 
ادلعدؿكادلتمم(،مذكرةماجستَتيفالقانوف223-01ـالرئاسيرقمفتيحةحايب،النظاـالقانوينلصفقةإصلازاألشغاؿالعمومية)يفظلادلرسو-1

السياسية،جامعةمولودمعمرم،تيزمكزك،،)فرعقانوفاإلجراءاتاإلدارية(العاـ .242،ص12/14/2102كليةاحلقوؽكالعلـو
."الحقاتفاؽعلىأنو:"غلوزللمتعاقدينأفػلددامقدماقيمةالتعويضبالنصعليهايفالعقد،أكيفادلعدؿكادلتمم منؽ.ـ052تنصادلادة:-2
.022-022صادلرجعالسابق،عبدالقادررحاؿ،-3
.011ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص-4
.024صادلرجعالسابق،عبدالقادررحاؿ،-5
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ىذااجلزاء،،كبدكنوالؽلكنتطبيق1الستحقاؽالشرطاجلزائيأساسيانيعداإلعذارشرطان-4
دكفالتزاماتوتنفيذكذلكعلىخبلؼالغرامةالتأخَتيةتوقعهااإلدارةعلىادلتعاقدمعهاادلتأخريف

.2سابقإعذار،كماسبقتاإلشارةإذلذلك

إذاأثبت،غلوزللمدينيفالشرطاجلزائياللجوءللقضاءكادلطالبةبتخفيضمبلغالتعويض-5
 .4حُتأفمبلغالغرامةالتأخَتيةالغلوززبفيضها،يف3فيوأنوكافمبالغان

فبليستحقالدائنىذا،إذاأثبتادلدينيفالشرطاجلزائيأفالدائندليلحقوأمضرر-6
تستحقحىتكلواستطاعادلتعاقدأفيػي5التعويض فإهنا التأخَتية يفالغرامة أما أفتأخَتهيفتىبًثج،
.6دليًتتبعنوإصابةاإلدارةادلتعاقدةبأيةأضرار،يفاألجلاحملددالتعاقديةالتزاماتوتنفيذ

:تمييز الغرامة التأخيرية عن الغرامة التهديدية -(ثانيا
القاضي هبا ينطق مالية هتديدات عن عبارة ىي التهديدية دبوجبحكم7الغرامة كذلك ،

ادلمتنعُتعنتنفيذ إلزاـ سواءالواقععلىعااللتزاـقضائيبقصد اتقهمدبوجبسنداتتنفيذية،
.8رمسيةقضائيةأكعقودانأكانتأحكامان

 


                                                                 
علىأنو:"اليستحقالتعويضإالبعدإعذارادلدينمادليوجدنصسلالفلذلك".ادلعدؿكادلتممؽ.ـمن046تنصادلادة:-1
.دراسةالهمنىذ35راجعص-2
غلوزللقاضيأفؼلفضمبلغالتعويضإذاأثبتادلدينأفالتقديركافمفرطا...".علىأنو:"كادلعدؿكادلتممؽ.ـ052/44تنصادلادة:-3
.دراسةالهمنىذ33راجعص-4
يضاحملدديفاالتفاؽمستحقا،إذاأثبتادلدينأفالدائندليلحقوأمضرر".علىأنو:"اليكوفالتعوادلعدؿكادلتممؽ.ـ052/10تنصادلادة-5
.دراسةالهمنىذ33صراجع-6
623إذلنصادلادة:استناداأكالقاضياإلدارم.ـادلعدؿكادلتممادلتضمنؽ25-42األمرمن042/10إذلادلادة:استناداسواءالقاضيادلدين-7

إ..إ.ـ.ادلتضمنؽ16-15منالقانوف:
.023صرمضافغنام،مرجعالسابق،-8
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كىواألمر،1التزاماتوفهيهبذاالوصفتعدكسيلةقانونيةيتمدبوجبهاإجبارادلدينعلىتنفيذ
،إاليفرلاؿتنفيذالعقوداإلداريةالذمغلعلهامنحيثاذلدؼتشبوإذلحدماالغرامةالتأخَتية

االبعض.معنبعضهافيفحقيقةاألمرؼلتلفماأهن
أىمأكجواالختبلؼبُتالغرامةالتهديديةكالغرامةالتأخَتيةيفالنقاطزيليضلاكؿأفنربكفيما

التالية:

التزاماتوالدائنمدينوبتنفيذـجزًلجالغرامةالتهديديةتفرضدبوجبحكمقضائي،دبوجبويػي-1
ادلتأخريف،كذعينيانتنفيذان لكعلىخبلؼالغرامةالتأخَتيةاليتتفرضهااإلدارةعلىادلتعاقدمعها
،كىيقائمةكلودلينتجعنىذاالتأخَتأثرهمباشرةنججتًنجدبوجبقرارإدارميػي،التعاقديةالتزاماتوتنفيذ

 .2كقوعضرر

لذلكرىا،فإنوتبعانإذاكانتالغرامةالتهديديةيقتضيتطبيقهاصدكرحكمقضائييقر-2
،فهيبذلكتقدرتقديرا3للقاضيسلطةتقديريةيفربديدمقدارىا،كذلكإمابتخفيضهاأكزيادهتا

مسبقانعديانبي كذلكبإدراجها قبليا، تقديرا اليتتقدر التأخَتية كذلكعلىخبلؼالغرامة ضمن،
 .4أكدفاترالشركطادللحقةهباةاإلداريودنصوصالعق

لغرامةالتهديديةتصدردبوجبحكمقضائيذلاطابعمؤقت،حبيثتنتهيعلةفرضهاا-3
تنفيذادلدين اليتتستحقلئلدارةعينيانتنفيذاناللتزاماتودبجرد التأخَتية كذلكعلىعكسالغرامة ،

 .5التعاقديةيفاألجلاحملددالتزاماتودبجردتأخرادلتعاقدمعهايفتنفيذ،ادلتعاقدة

 

 

                                                                 
.012ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص-1
.243،صادلرجعالسابقفتيحةحايب،-2
.012صربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،-3
.032عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،ص-4
.244،صادلرجعالسابقفتيحةحايب،-5
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 الفرع الثالث

اإلعفاء من الغرامة التأخيريةحاالت 

التعاقديةيفادلوعداحملدد،يعديفالغالبالتزاماتوإفرلردتأخرادلتعاقدمعاإلدارةيفتنفيذ
.التأخَتيةةالسببالرئيسيلفرضاإلدارةادلتعاقدةعليوالغرام

يتعُتيفادلوعداحملددأسبابانالتزاماتوغَتأنوقديكوفيفتأخَتادلتعاقديفتنفيذ تربره،شلا
علىىذهاألسبابإعفاءهمنالغرامةالتأخَتية.علىاإلدارةبناءان

قضاءان بو منادلسلم يفتنفيذ،كفقهانلذلكفإنو التزاماتوأفادلتعاقدعلىالرغممنتأخَته
يةعليو،كذلكيفحالتُت،إماأفيكوفعفىمنفرضالغرامةالتأخَتالتعاقديةيفادلوعداحملدد،فإنويي

.(ثانيا)،أكيكوفاإلعفاءمنهاكجوبيان(أوال)اإلعفاءمنهاجوازيان

 اإلعفاء الجوازي من الغرامة التأخيرية:حالة  -(أوال

اإلشارة حقاإلدارةيفتوقيعاجلزاءعلىلىأنومنبُتالنتائجادلًتتبةعإال،لقدسبقتلنا
معها ادلتعاقد بتنفيذ اإلدارةالتزاماتوادلخل سبتع ىو اإلدارم، يفالعقد النصعليها دكف التعاقدية

.1نوعاجلزاءادلناسبككقتتوقيعواختياربسلطةتقديريةيف

منفرضكتبعان ادلتعاقدمعها تقديريةيفإعفاء لئلدارةكذلكسلطة غرامةالجزاءلذلكفإنو
ذلكيفحالةيكوفيفاألجلاحملدد،كالتزاماتومنتأخَتهيفتنفيذعليو،كذلكعلىالرغميةالتأخَت

أفتأخَتهيفالتنفيذدليًتتبعنوأفظركؼالتنفيذكاففيهاإرىاؽكمشقةللمتعاقد،كماإذاقدرت
.2أمضرربادلصلحةالعامة

                                                                 
التطرؽلذلكيفادلبلقدس-1 دلشًتكةللجزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلداريةيفالفصلادلتعلقباخلصائصابحثالثاينمنادلاألكؿطلبقلنا

.دراسةالهىذمن22األكؿ،ص
.002،صادلرجعالسابق،صبلحيةاإلدارةيففرضغراماتالتأخَتحبقادلتعاقدمعهاعليخطارشطناكم،-2
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منكاليتتض،ادلرافقالعامةاحتياجاتاإلدارةىياألقدرعلىتقديرأفكأساسذلكىوكوف
 الًتاخييفالتنفيذبانتظاـحسنسَتىا أك التأخَت جراء ربققضرر لذلكفإفعدـ مربرانيي،، عد

.1لئلعفاءمنالغرامةالتأخَتية

 اإلعفاء الوجوبي من الغرامة التأخيرية: حالة  -(ثانيا

نتأخَتهيفالتنفيذ،إذاكانتاإلدارةتتمتعبسلطةتقديريةيفإعفاءادلتعاقدمعهاعلىالرغمم
،كذلكيفاحلاالتالتزاماتوبإعفاءادلتعاقدمعهاادلتأخريفتنفيذفإنويفحاالتأخرلتكوفملزمة

اآلتية:

1- اإذا تقدـ لدلتعاقد ادلتعاقدة،ئلدارةبطلبرمسي أجل للتنفيذ،من إضافية مهلة منحو
.2دكفربفظككافقتاإلدارةعلىذلك

التزاماتودارةادلتعاقدةىيكحدىامنتسببتيفتأخَتادلتعاقدمعهايفتنفيذإذاكانتاإل-2
،كأفيكوفسببتأخَتهيفالتنفيذراجعمثبلإذلتوقيفاألشغاؿأكاستئنافهاةيفاآلجاؿاحملدد

.3بناءاعلىأمرصادرمنها

فيو،كأفتكوفلودياليعودإذلسببأجنيبالتزاماتوإذاكافتأخَتادلتعاقديفتنفيذ -3
.4علىسبيلادلثاؿقوةقاىرة


                                                                 

،ادلرجعالسابق،صإبراىيممنصور-1 .236العتـو
يعرؼ-2 أكProlongation des délais d’éxécution)بأسلوبالتمديداإلدارمكىوما أكمدة ادلتعاقدمهلة إعطاء كالذميقصدبو ،)

يديفاآلجاؿكادلواعيدادلتفقعليها؛لبلستزادةمواعيدجديدةللتنفيذ،كذلكنظرانلوجودصبلةمنالصعوباتكالعراقيل،اليتتؤدمإذلصعوبةالتنفيذاجل
دكاإلدارةكالقانوف،أكثرخبصوصاإلعفاءمنالغرامةالتأخَتيةأنظر:عادؿقرانة،إعفاءادلتعاقدمعاإلدارةمنغرامةالتأخَت،رللةالتواصليفاالقتصا

 .450،ص4449،جامعةسكيكدة،سبتمرب97ع
الرئاسي61/12تنصادلادة:-3 ادلعدؿكادلتممعلىأنو:"يعودالقرارباإلعفاءمندفعالعقوباتادلاليةبسببالتأخَتعلى223-01منادلرسـو

ادلتعاملادلتعاقدالذمتسلملويفىذهاحلالة اإلعفاءعندمااليكوفالتأخَتقدتسببفيو ادلتعاقدة،كيطبقىذا أكامربتوقيفمسؤكليةادلصلحة
.134-133ص12-12؛أنظر:ادللحقرقم:األشغاؿأكباستئنافها"

الرئاسي61/12تنصادلادة:-4 ادلعدؿكادلتممعلىأنو:"كيفحالةالقوةالقاىرة،تعلقاآلجاؿكاليًتتبعلىالتأخَتفرض223-01منادلرسـو
العقوباتادلاليةبسببالتأخَت...".
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 .1بتحريرشهادةإداريةأفتقـواإلدارةادلتعاقدةيتعُتعلىكيفاحلالتُتاألخَتتُت

 المطلب الثاني

يضاتالتعو اقتضاء و مصادرة التأمينات  

تتمتعاإلدارةادلتعاقدةإذلجانبحقهايفتوقيعالغراماتالتأخَتية،كاليتتكوفكجزاءمارل
يفاآلجاؿاحملددة،التزاماتويفرضيفالغالبيفحالةحدكثتأخَتمنجانبادلتعاقديفتنفيذ

التعاقدية،كذلكماتوالتزاحقهاأيضايفتوقيعجزاءاتماليةأخرلعلىادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذ
مصلحةتسيَتادلرافقالعامةبانتظاـ.كلودبايضمندكمان

،باإلضافةإذل)الفرع األول(ناتالتأميكمنبُتىذهاجلزاءاتادلالية،حقاإلدارةيفمصادرة
.)الفرع الثاني(التعويضاتادلناسبةاقتضاءحقهايف

 الفرع األول

 تأميناتمصادرة ال 

،كعندرسوالعطاءعليو،2عطاءبغَتتأمُتالاإلداريةيفإبرامهالقاعدةمفادىازبضعالعقود
3التأمُتدبثابةضمافمارلهنائيايصبحىذ ادلتعاقدمعها يكفللئلدارةيفمواجهة بتنفيذالتزامو،
كب،التزاماتو يفالعقداإلدارمكدفًتالشركطادللحقبو، للشركطادلنصوصعليها التارلكذلككفقا

يدفعباإلدارةادلتعاقدةإذلمصادرةىذاالتأمُت.،سوؼفإفأمإخبلؿمنجانبو

                                                                 
الرئاسي61/12دة:تنصادلا-1 :"كيفكلتااحلالتُت،يًتتبعلىاإلعفاءمنالعقوباتادلالية،بسببعلىأنوادلعدؿكادلتمم221-01منادلرسـو

األخَتربريرشهادةإدارية".
افجديةادلتقدـبالعطاء،فيصادركىومايعرؼبالتأمُتادلؤقت:كالذميكوفيفالعادةنسبةزلددةمنقيمةالعطاءموضوعالتعاقد،كذلكلضم-2

زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،؛فًتةسريافالعطاءاتأكإذازبلفعنإيداعالتأمُتالنهائيانتهاءإذاسحبمقدـالعطاءعطاءهقبل
.005ص

كىومايعرؼبالتأمُتالنهائي:فهوضمافلئلدارةاذباهادلتعاقدمعهامنأجلتنفيذم-3 بويفالعقداإلدارم،فهوهنائيألفادلتعاقديلـز االتـز
.005زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعنفسو،ص؛بتقدؽلوبعدرسوالعطاءعليوكضمافحلسنالتنفيذ
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التعاقدية،كذلككلوهبدؼاللتزاماتودبثابةكفالةماليةذلا،تكفلحسنتنفيذادلتعاقدفهوإذان
.دكاطرابانتظاـسَتادلرفقالعاـ

 بيانو مارليقتضي التأمُتكجزاء مصادرة فإف الوقوؼبدايةنكعليو تبياف)أوال(بتعريفو مث ،
.)ثالثا(التعويض،كمنمثمدلإمكانيةاجلمعبينوكبُت(ا)ثانيخصائصو

أوال: تعريف مصادرة التأمينات

حىتتتوقىهبا،كذلككضمافلئلدارةتعتربماليةكفالة"ىيعبارةعن:1مصادرةالتأمينات
ادلتعا قدمعهايفأثناءتنفيذالعقداإلدارم،كمدلقدرتوعلىربملآثاراألخطاءاليتقديرتكبها

.2"أخطائوادلسؤكلياتالناذبةعن

كحجزاإلدارةادلتعاقدةعلىىذهالتأمينات،استحواذفمصادرةالتأميناتكجزاءمارليتمثليف
.3التعاقديةالتزاماتوبتنفيذادلتعاقدكذلكيفحالةإخبلؿ

حدثإخبلؿأ ادلتعاقدةكعليوإذا اإلدارة كتقصَتمنجانبادلتعاقديفأثناءالتنفيذ،تقـو
أف كدكف ذلا، كقوعضرر يًتتبعنإخبللو دل حىتكلو ادلنفردة، التأميناتبإرادهتا ىذه دبصادرة

.4تكوفىنالكحاجةللجوءإذلالقضاءالستصدارحكمبذلك







                                                                 
الرئاسي:-1 )ثلةيفكفالةردالتسبيقاتكادلتمادلعدؿكادلتممعلىعدةأشكاؿذلذهالتأمينات،223-01لقدنصادلشرعاجلزائرممنخبلؿادلرسـو

(.64)ادلادة:(،ككفالةحسنالتنفيذ62(،ككفالةالضماف)ادلادة:42ادلادة:
.32صرشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،-2
.014ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص-3
.022صزلمودخلفاجلبورم،ادلرجعالسابق،-4
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ـادلصاحلادلتعاقدة)اإلداراتادلتعاقدة(،علىأفكيفىذاالسياؽصلدأفادلشرعاجلزائرمقدألز
،كاليتتضمن2،سواءمنالناحيةالتقنيةأكادلاليةأكالتجارية1ربرصعلىإغلادالضماناتالضركرية

كجودىايفكضعيةماليةحسنة،كدبايكفلذلاحسنتنفيذالعقوداإلداريةاليتتربمها،كذلككلو
كىيإبراـالعقدمعمتعاقدمأموفمنصبيعاجلوانب،كحىتاليتسببيف،هبدؼالوصوؿإذلنتيجة

ادلتعاقدعليها بغَتالكيفية إصلازىا أك كلنيتأ3تأخَتىا تًتاكحت، ىذلكإالبفرضضماناتمالية
.4اإلصباليةللعقديةادلال٪منالقيمة01ك٪2قيمتهامابُت

مصا الفرؽاجلوىرمبُتجزاء يربز منحيثكمنىنا التأخَتية الغرامة التأميناتكجزاء درة
غايةكلكاحدمنهما،فإذاكافجزاءمصادرةالتأميناتينصبعلىزللالعقد،يفأنويواجوسلاطر
عدـتنفيذادلتعاقدلشركطالعقد،فإفجزاءالغرامةالتأخَتيةينصبعلىمدةالتنفيذ،كذلكيفأنو

.5يفتنفيذادلتعاقداللتزاماتويفاآلجاؿادلتفقعليويواجويفالغالبرلردالتأخَت

 ثانيا: خصائص مصادرة التأمينات

:،ؽلكنإصباؿأبرزىاكاأليتاخلصائصدبجموعةمنيتميزجزاءمصادرةالتأمينات

                                                                 
الرئاسيكاستثناءإالأنو-1 ادلعدؿكادلتمماحلاالتاليتؽلكنفيهاللمصلحةادلتعاقدة)اإلدارةادلتعاقدة(223-01أكردادلشرعاجلزائرميفادلرسـو

إعفاءادلتعاملادلتعاقدمعهامنشرطتقدًنىذهالتأميناتكادلتمثلةفيمايلي:
(.64/12إذاكافأجلالتنفيذاليتعدلثبلثةأشهر)ادلادة:-
(.64/12:دراساتكاخلدمات)ادلادةإذاكافموضوعالصفقة)العقد(يتعلقبصفقاتال-
(.011/12:)ادلادةإذاكافادلتعاقدمعاإلدارةينتميإذلفئةاحلرفيُتكادلؤسساتادلصغرةككافموضوعالصفقةيتعلقبًتميمشلتلكاتثقافية-
الرئاسي:23:دلادةتنصا-2 ادلتعاقدالتقنيةكادلاليةدةأفتتأكدمنقدراتادلتعاملادلعدؿكادلتمم:"يتعُتعلىادلصلحةادلتعاق223-01منادلرسـو

.كالتجارية"
.222،صادلرجعالسابقشرحتنظيمالصفقاتالعمومية،،عماربوضياؼ-3
الرئاسي2ك2ك011/0أنظرادلادة:-4 ادلعدؿكادلتمم.223-01منادلرسـو
.445رمنابلسي،ادلرجعالسابق،صمنصورنص-5
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التأمينات-1 ادلتعاقدةيفمصادرة يتحققدبجردحدكثإخبلؿأكتقصَت،إفحقاإلدارة
 جانبادلتعاقد من تنفيذ يف التزاماتومعها العقدالتعاقدية، احلقيف ينصعلىىذا دل حىتكلو

.1إيداعىذاالضمافالشًتاطاإلدارم،كإالدلاكافىناؾزللأصبلن

التأمينات-2 مصادرة جزاء ادلتعاقدة اإلدارة منجراء،تباشر أمضرر حىتلودليلحقها
.2ةبإثباتىذاالضررإخبلؿادلتعاقدمعها،كدكفأفتكوفملزم

اإلدارة-3 جانب من إدارم قرار صدكر ضركرة لتوقيعو التأمينات مصادرة جزاء يتطلب
.3ادلتعاقدة،كدكفأفتكوفىناؾحاجةلتقريرهمنطرؼالقضاء

سبثلالتأميناتادلودعةلضمافحسنتنفيذالعقداحلداألدىنللتعويضالذمػلقلئلدارة-4
فإنوالػلقللمتعاقدأفيثبتأفالضررالبلحقباإلدارةادلتعاقدةمنجراءإخبللو،كعليواقتضاؤه

.4يقلعنالتأمُت

علىسلطتهاالتقديريةأفالتصادرالضماف،كذلكإذاقدرتؽلكنلئلدارةادلتعاقدةبناءان-5
.5تتنازؿعنومقدمامثبلأنودليلحقهاأمضررمنجراءإخبلؿادلتعاقدمعها،لكنالؽلكنهاأف

إفسلطةاإلدارةيفمصادرةالتأميناتتدخليفنطاؽالسلطةالتقديريةذلا،كبذلكفهي-6
اإلدارمألنت القضاء رقابة ،عن ادلشركعية مبدأ خرجتعلى إذا استعماؿبإساءةكاقًتنتإال

.6السلطة



                                                                 
.023،ص2116ماجدراغباحللو،العقوداإلدارية،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،مصر،-1
.20،ص2112التشريع،منشأةادلعارؼ،اإلسكندرية،مصر،-القضاء-عبداحلميدالشواريب،العقوداإلداريةيفضوءالفقو-2
.34-33صرشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،-3
.034عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،ص؛000-001ةسبكي،ادلرجعالسابق،صحربي-4
.230ادلرجعالسابق،ص،زلمدفؤادعبدالباسط؛212ق،صمفتاحخليفةعبداحلميد،مرجعالساب-5
.022ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص؛022يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-6
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 التعويضو ثالثا: الجمع بين مصادرة التأمينات 

ادلتعاقديفبعضاحلاالت إخبلؿ عن ادلًتتبة التأميناتاألضرار مصادرة يغطيجزاء ال قد
الذميدفعباإلالتزاماتوبتنفيذ األمر إذلاحلصوؿعلىتعويضمنادلتعاقدالتعاقدية، ادلتعاقدة دارة

.معهاإذلجانبمصادرهتاللتأمينات،كذلكهبدؼجرباألضرارالبلحقةهبا

؟اجلزاءينىلغلوزلئلدارةأفذبمعبُتميطرح:إفالسؤاؿالذكبالتارلف

أصبحيعًتؼلئلدارةقد،1سلكالقضاءاإلدارمبلذباهاحلديثدلاإلجابةعلىذلككفقالإف 
 معها ادلتعاقد إخبلؿ حالة يف التعويض كجزاء التأمينات مصادرة جزاء بُت اجلمع تنفيذبجبواز

.2التزاماتو

مرىوفبتوفرشرطُت:اجلزاءينتعاقدةبُتإالأفجوازصبعاإلدارةادل

ؽلنعاجلمعبُتجزاءمصادرة،أاليتضمنالعقداإلدارمأكدفًتالشركطادللحقبو-1 ما
.3التأميناتكجزاءالتعويض

التنفيذ-2 يف معها ادلتعاقد إخبلؿ جراء من اإلدارة الذمحلق الضرر يكوف يزاؿ،أف ال
للتأموجودان فإنوالبعدمصادرهتا التأميناتقدجربتالضرركلو، كانتمصادرة إذا مينات،ألنو
.4يقضيبغَتذلكاتفاؽاإلدارةللتعويض،مادليوجدالقتضاءرلاؿ

                                                                 
زاءمصادرهتاللتأميناتكجزاءالتعويض،كذلكذبدراإلشارةإالأفأحكاـالقضاءاإلدارميفالبدايةكانتترفضأفذبمعاإلدارةادلتعاقدةبُتج-1

ىيثم؛،كمنشبةفإنوالغلوزلئلدارةادلتعاقدةاحلصوؿعلىتعويضمزدكجاتفاقيعلىأساسأهناتكيفجزاءمصادرةالتأميناتعلىأهنادبثابةتعويض
.222،صعبدالرزاؽباخيَتة،ادلرجعالسابقسعيد؛026-025حليمغازم،ادلرجعالسابق،ص

الذمجاءفيو:"أف21/12/0632كنذكرعلىسبيلادلثاؿماأكدتوزلكمةالنقصادلصريةيفىذاالشأف،كذلكيفحكمهاالصادربتاريخ:-2
حىتكلودلتلحقهاأيةالتزاماتومصادرةالتأمُتادلنصوصعليهايفالعقدتعتربمناجلزاءاتاليتسبلكاإلدارةتوقيعهاعلىادلتعاقدإذاقصريفتنفيذ

ليتحلقتهباأضرارمنجراءىذااإلخبلؿ،كبذلكفإفمصادرةالتأمُتعلىىذااألساسالسبنعاإلدارةمنادلطالبةبالتعويضعناألضرارالفعليةا
مقتبسعنمرجععبدالقادر؛احلالتُت"األساسالقانوينحلقاإلدارةيفالختبلؼبسببادلتعاقدمعهاكاليعتربذلكصبعالتعويض...عنفعلكاحد

.035رحاؿ،ادلرجعالسابق،ص
 منىذهالدراسة.00لقدسبقتلنااإلشارةإذلىذاالشرطيفالفرعالثاينمنادلطلباألكؿمنادلبحثالثاينمنالفصلاألكؿ،ص-3
زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجع؛012ادلرجعالسابق،صوقضاءاكربكيما،تنفيذالعقداإلدارمكتسويةمنازعاتعبدالعزيزعبدادلنعمخليفة، -4

.026ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص؛022السابق،ص
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تأييدان الذملقي األمر اإلدارمكىو جانبالفقو مقتضياتنظران،من يتماشىمع لكونو
كاالعتباراتالعلمية مصادر1العدالة حيثأفجزاء اليت، التأميناتاليعاجلإالاحلاالتالعادية ة

فإنوالينبغيأفيكوف،،أمايفحاالتاإلخبلؿاجلسيميكوففيهاإخبلؿادلتعاقديفالتنفيذيسَتان
التعويضاتادلستحقةعناقتضاءذلامنذلاكمانعانعلىاإلدارةادلتعاقدةأكضارانمبلغالتأمُتقيدان
.2التزاماتواليتدلتغطيهاالتأميناتبسببإخبلؿادلتعاقديفتنفيذ،األضرارالفعلية

أكد ما عليوكىو الرئاسي ادلرسـو خبلؿ من اجلزائرم كادلتمم223-01ادلشرع يفادلعدؿ
002/12ادلادة: "الؽلكنمنو بفسخاالعًتاضاليتتنصعلىأنو: ادلتعاقدة ادلصلحة علىقرار

ال عندتطبيقها الذمحلقهاالصفقة إذلإصبلحالضرر يفالضمافكادلتابعاتالرامية التعاقدية بنود
بسببخطأادلتعاقدمعها".

علىقراراإلدارةاالعًتاضكبناءاعلىذلك،فإفكافادلشرعاجلزائرمؽلنعادلتعاقدادلقصرمن
 مصادرة من األخرل اجلزاءات تطبيق على الفسخ، جزاء تطبيقها عند كتعويضادلتعاقدة التأمُت

التأمُتكالتعويض،كذلكاالعًتاضاألضرار،فإنومنبابأكذلعدـ عليهايفاجلمعبُتمصادرة
.3لتغطيةالضررالفعليالذمدليغطيومبلغالضماف

يفلنخلصالقوؿإالأنويفحالةتوفرشركطاجلمع،فإنوليسىناؾماؽلنعاإلدارةادلتعاقدة
بتنفيذإخبلؿادلتعاحالة ،منأفذبمعبُتجزاءمصادرةالتأمُتكجزاءالتعويض،التزاماتوقدمعها

مافكيفذلك؟.الذميعتربىواألخركأحداجلزاءاتادلاليةيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية كىذا
سيتمالتطرؽلويفالفرعادلوارل.





                                                                 
.223سعيدعبدالرزاؽباخبَتة،ادلرجعالسابق،ص-1
.035عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،ص-2
.252فتيحةحايب،ادلرجعالسابق،ص؛000ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص؛036،صنفسوعبدالقادررحاؿ،ادلرجع-3
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 الفرع الثاني

 التعويضات. اقتضاء 

الوقتاحلارلدبثابةجزاءمارل،كغَتهمناجلزاءاتادلاليةاألخرلسواءلقدأصبحالتعويضيف
خلالغراماتالتأخَتيةأكمصادرةالتأمينات،سبلكاإلدارةاحلقيفاحلصوؿعليومنادلتعاقدمعهاادل

.التعاقديةالتزاماتوتنفيذب

،التزاماتوتنفيذبعهاادلتعاقدمإخبلؿفهويهدؼإذلجربضررفعليأصاباإلدارةمنجراء
ادلتعاقدعلىتنفيذ األكذلإذلإرغاـ يهدؼبالدرجة يضمن،التزاماتوفضبلعنكونو استمراريةدبا

.كاطرادبانتظاـادلرفقالعاـ

فكيف.اعتربهالفقواإلدارماجلزاءاألصيللئلخبلؿبااللتزاماتالتعاقديةعلىىذااألساسك
ذلك؟

من يستلـز ذلك، لتوضيح بداية األمر منوا ادلقصود إبراز)أوال(ربديد مث ، خصائصوأىم
.)ثالثا(،مثتبيافكيفيةربصيلو)ثانيا(

التعويض في مجال تنفيذ العقود اإلداريةب المقصودأوال: 

يقصدبالتعويضيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية:"ادلبالغاليتػلقلئلدارةأفربصلعليهامن
ادلينصالتعاقدية،كذلكيفحالةإذالتزاماتورباألضرارالناصبةعنإخبللوبتنفيذادلتعاقدمعهاجل

.1علىجزاءاتأخرلدلواجهةىذااإلخبلؿ"وشركطالعقداإلدارمأكدفًت

إذان يفهو منجراء،رضعلىادلتعاقدبقصدجربضررفعليفجزاء ادلتعاقدة أصاباإلدارة
.التزاماتويذإخبلؿادلتعاقدمعهابتنف

                                                                 
.041عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،ص؛014ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص-1
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يست احلالة التعويضيفىذه نتيجةتبعكبالتارلفإف للمتعاقد العقدية ادلسؤكلية قياـ بالضركرة
تقضي،كاليت1إلخبللو،فهوبذلكرلردتطبيقللقواعدالعامةادلعموؿهبايفنطاؽالقانوفاخلاص

ضرر ترتبعليو خطأ كل ،بأف يعادؿ مارل مبلغ بدفع ارتكبو من بالطرؼيلـز البلحق الضرر
.2ادلضركر

إذلالقوؿبأفالتعويضاليعديفالقانوفاإلدارم،كىواألمرالذمدفعالبعضمنالفقهاء
.3مناجلزاءاتاإلداريةيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية

لكنيفاحلقيقةاألمريتجاكزذلك،فعلىالرغممنكجودتشابوإذلحدمابُتنظاـالتعويض
كذلكمن،رلاؿتنفيذالعقوداإلداريةكنظاـالتعويضيفالعقودادلدنية،إالأنوشبةاختبلؼبينهمايف

اإلدارية العقود تنفيذ يفرلاؿ التعويضكجزاء نظاـ هبا اخلصائصاليتيتميز من .خبلؿرلموعة
فكيفذلك؟

 ثانيا: خصائص التعويض في مجال تنفيذ العقود اإلدارية

نظا    التزاماتويتميز بتنفيذ إخبللو حالة يف ادلتعاقد يفرضعلى إدارم التعويضكجزاء ـ
،خبصائصذاتطبيعيةمزدكجة،فهيمنجهةسبيزهعناجلزاءاتاألخرلادلقررةلئلدارةالتعاقدية

كحقثابتذلايفأثناءتنفيذعقودىااإلدارية،كمنجهةأخرلسبيزهعننظاـالتعويضادلعموؿبو
.اؿالعقودادلربمةيفنطاؽالقانوفاخلاصيفرل

ىذهاخلصائصكاأليت:كأبرزكعليوفإنوؽلكنإصباؿأىم

                                                                 
.002السابق،صربيحةسبكي،ادلرجع-1
ادلتضمن0642سبتمرب23ادلؤرخيف:25-42،ادلعدؿكادلتمملؤلمررقم:2112يونيو21ادلؤرخيف:01-12منالقانوف022تنصادلادة،-2

منكافسببايفحدكثوبالتعويض".علىأنو:"كلفع،22،2112،ع.ج.جج.رؽ.ـ، لأياكافيرتكبوالشخصخبطئو،كيسببضرراللغَتيلـز
.222أضبدعثمافعياد،مرجعسابق،ص-3
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التعويضكجزاءإدارميفرلاؿتنفيذالعقوداإلداريةعلىعكساجلزاءاتادلاليةاألخرل -1
أصاباإلدارة)الغراماتالتأخَتيةكمصادرةالتأمينات(،اليستحقإالإذاكافىناؾضررحقيقي

.1التزاماتومنجراءإخبلؿادلتعاقدمعهابتنفيذ

 أنو جسيمانكما الضرر يكوف أف بسيطانليسبالضركرة الضرر يكوف أف فيكفي للمطالبة،
2عبءإثباتذلك.ادلتعاقدةبالتعويض،كيقععلىاإلدارة

كمقدران،اليكوفزلددانالتزاماتوالتعويضكجزاءإدارميفرضعلىادلتعاقدادلخلبتنفيذ-2
كإالأصبحيفحكمالغرامات أكمصادرةيفالعقداإلدارمأكدفًتالشركطادللحقبو، التأخَتية

،كالسببيفذلكأفمقدارهمتغَتحسبحجمالضررالذمحلقاإلدارةادلتعاقدة،أم3التأمينات
.4أفمقدارهغلبأفيتناسبمعحجمالضرر

يضتكوفسلطةاإلدارةمقيدة،حبيثالؽلكنهاإعفاءادلتعاقدمعهاادلخليفجزاءالتعو-3
قوةقاىرةمثبل(كأفتكوفبتنفيذالتزاماتو،إالإذاكافالضررالناشئعنعدـالتنفيذبسبأجنيب)

نفسها اإلدارة بفعل غَت5أك يف لئلدارة ؽلكن أين األخرل ادلالية عكساجلزاءات على كذلك ،
.6،كماسبقتلنااإلشارةإذلذلكالوجوبيةإعفاؤهمنهاجوازيااحلاالت

يهدؼبالدرجةاألكذلإذل،إفنظاـالتعويضكجزاءإدارميفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية-4
اليتأخلهبا،أكثرمنوتعويضلئلدارةعنالضررالبلحقالتزاماتوإرغاـادلتعاقدمعاإلدارةإذلتنفيذ

الذميهدؼ،لىخبلؼنظاـالتعويضيفرلاؿالعقودادلربمةيفنطاؽالقانوفاخلاصهبا،كذلكع
.7إذلإصبلحالضررالذمأصابالطرؼادلضركرالأكثرمنذلك

                                                                 
.040عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،ص-1
.60عبداهللنواؼالعنزم،ادلرجعالسابق،ص-2
.002ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص-3
.55ادلرجعالسابق،ص،صبلحيةاإلدارةيففرضغراماتالتأخَتحبقادلتعاقدمعهاعليخطارشطناكم،-4
 .479-474زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-5
ىذهالدراسة.من72-73راجعص -6
.042،ادلرجعالسابق،صعبدالقادررحاؿ؛050أضبدسبلمةبدر،مرجعسابق،ص-7
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،كذلكمنعادالنكلالتعويضيفرلاؿالعقودادلربمةيفنطاؽالقانوفاخلاصتعويضانشي-5
يعادؿالضررالبلحقبو،أمانظاـالتعويضكجزاءإدارميفبدفعمبلغمارلومدينالدائنخبلؿإلزاـ

اىوعليويفالقانوفاخلاص،كالسببيفذلكشلرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية،فإفدكرهالتعويضيأقل
الؽلكنتعويضهمعنوبشكل،يرجعإذلأفالضررالذميلحقبادلنتفعُتمنخدماتادلرفقالعاـ

ذلم،حيثأنواليهمهماحلصوؿعلىادلبالغادلاليةبقدرماعادالنلتعويضاندقيق،كبذلكاليشك
ادلرفقالعاـخبدماتوعلىأحسنكجو .1يهمهمأفيقـو

إفادلتعاقدمعاإلدارةىويفالنهايةيسعىإذلربقيقالربح،لذلكفإفأمإخبلؿمن-6
الربحالذمكافيسعىجانبوسوؼيي التعويضىذا لذلكفإفخوؼادلتعاقدمندفعفقده إليو،
التعويض كاليتتكوفيفبعضاألحيافمرتفعة،قدتؤدمإذلخسارةصبيعأموالوفضبلعن،قيمة

.2طواعيةنالتزاماتوخسارةثقةجهةاإلدارةادلتعاقدةبومستقببل،األمرالذميدفعوإذلتنفيذ

قود اإلداريةثالثا: كيفية تحصيل التعويض في مجال تنفيذ الع

التزاماتوفرضيفحالةإخبلؿادلتعاقدبتنفيذييإدارم،يقًتبالنظاـالقانوينللتعويضكجزاء
القانوينللتعويضيفرلاؿالعقودادلربمةيفنطاؽالقانوفاخلاص،كذلكمنالتعاقدية ،منالنظاـ

.3يةبينهماحيثضركرةتوفرأركافادلسؤكليةالعقديةمنخطأكضرركعبلقةسبب

يفاحلصوؿعلىالتعويض،غلبأفيكوفىناؾ حقها ادلتعاقدة كبالتارلحىتيثبتلئلدارة
 أحد بتنفيذ أمإخبللو منجانبادلتعاقدمعها، يفالتزاماتوخطأ يتسببإخبللو كأف التعاقدية،

ا الضرر كحدكث اإلخبلؿ بُت سببية عبلقة ىناؾ تكوف كأف لئلدارة، فعلي لفعليحدكثضرر
.4لئلدارة

                                                                 
.24رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-1
.025زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعالسابق،ص-2
.026زلمدحسنمرعياجلبورم،ادلرجعنفسو،ص-3
.002عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-4
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شكاؿالذمأثَتيفىذاالصددمنجانبالفقواإلدارم،يتعلقبالطريقةأكالكيفيةغَتأفاإل
اليتربصلهبااإلدارةادلتعاقدةىذاالتعويض؟

يتطلبضركرة،بأفاحلصوؿعلىالتعويضادلبدأادلعموؿبويفنطاؽالقانوفادلدينيقتضيإف
بالتعويض،أمايفرلاؿتنفيذالعقودالدائنإذلالقضالتجاء اءالستصدارحكمقضائييقضيلو

اإلدارةإذلالقضاءلطلبتوقيعجزاءالتعويضعلىادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذالتجاءاإلدارية،فإف
ن،يتناقصمعأىممبدأم1السابقاإلشارةإليهايفغَتاحلاالتاالستثنائيةكذلك،التعاقديةالتزاماتو

كالذميقضيبأف اإلدارية، تنفيذعقودىا اإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتيفأثناء ادلبادئالعامةلسلطة
اإلدارةادلتعاقدةبنفسها .2ادلقررةذلاقانوناناإلداريةبتوقيعسلتلفأنواعاجلزاءات،تقـو

بتا الصادر حكمو منذ كذلك الفرنسي، الدكلة رللس قضاء أكده الذم األمر ريخ:كىو
لئلدارةحبقهايفاحلصوؿعلىاعًتؼيفقضيةشركةادلبلحةجنوباألطلنطي،أين00/01/0626

ادلنفردة،كمندكفحاجةللجوءإذلالقضاء بتقديرهبإرادهتا التعويضالذمتستحقو،بعدأفتقـو
الستصدار خبلؿ من احلاالت من كثَت يف كذلك بذلك، الاستعماذلاحكم أكامر دفعلوسيلة

.3لتحصيلقيمةىذهالتعويضات

كدفاتر العمومية للصفقات ادلنظمة القانونية النصوص فإف اجلزائر، يف للوضع بالنسبة أما
للتعويضاتالناصبة،إذلالكيفيةأكالطريقةاليتربصلهبااإلدارةادلتعاقدةشركطها،دلتشرصراحةن

.التزاماتوعنإخبلؿادلتعاقدمعهابتنفيذ

22منادلادة:14يفالفقرة0632أنوكبالرجوعإذلدفًتالشركطاإلداريةالعامةلسنةحيث
اجلديدة ادلباشرأكمنالصفقة احلاصلةيفالنفقاتالناصبةمنالنظاـ أفالزيادة اليتتنصعلى:"

                                                                 
 ذهالدراسة.كمابعدىامنى93راجعص -1

.221سعيدعبدالرزاؽباخيَتة،ادلرجعالسابق،ص- 2
ثاألكؿمنادلبحادلطلبالثاينمنيفيفرلاؿتنفيذالعقوداإلداريةاجلزاءاتلنظاـلقدسبقتلنااإلشارةإذلذلكعندالتطرؽللتطورالتارؼلي- 3

منىذهالدراسة.كمابعدىا22الفصلاألكؿ،ص
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ذلكدكاقتطاعهاغلرل ػلوؿ كال ضمانو كخببلؼذلكفمن ادلقاكؿ يستحقها اليت ادلبالغ فمن
.شلارسةاإلجراءاتاليتتتخذحبقويفحالةعدـالتسديد"

ربررالضمانةاحلالةكيففقرهتااألكذلعلىأنو:"يردمبلغالضمافأمنو25أيضاادلادة:كتنص
النهائياالستبلـزللوعلىإثرقياـاإلدارةبرفعاليدعناألشغاؿكذلكيفالشهرالذميليتاريخ

 كاف أثبتادلقاكؿلؤلشغاؿإذا كإذا اإلدارة، ذباه أكمللذلكالتاريختعهداتو قد الصفقة متعهد
خاصةتأديتوالتعويضاتاليتيكوفملزماهبا...".

الرئاسي002/12كماتنصادلادة: ادلعدؿكادلتممعلىأنو:"الؽلكن223-01منادلرسـو
تاالعًتاض عند الصفقة بفسخ ادلتعاقدة ادلصلحة قرار الضمافعلى يف التعاقدية البنود طبيقها

.كادلتابعاتالراميةإذلإصبلحالضررالذمحلقهابسببخطأادلتعاقدمعها"

فقطبالنصعلىحقاإلدارةاكتفىقد،مايفهممنخبلؿىذهالنصوصأفادلشرعاجلزائرم
بتنفيذالذمتستحقومنجراءإخبلؿادلتعاقدمع،ادلتعاقدةيفاحلصوؿعلىالتعويض ،التزاماتوها

إذلكيفيةربصيلهاذلذاالتعويض.دكفأفينصصراحةنلكن

جلزاءاتعلىادلتعاقداإذلأفسلطةاإلدارةادلتعاقدةيفتوقيع،اإلشارةلناكبالتارلككماسبقت
ادلخلبتنفيذ بالنصوصالقانونيةالتزاماتومعها يفالقانوفاجلزائرممقيدة يفىذهفإنو.1التعاقدية

احلالةكأماـغيابالنصالقانوينالذميعطيلئلدارةادلتعاقدةاحلقيفربصيلىذاالتعويضبنفسها،
نوالؽلكنهاربصيلوبنفسها،أكالذمليسمعناهسلبحقهايفتوقيعجزاءالتعويض،كلمايفاألمر

ادلدين القانوف يف الواردة العامة القواعد إذل اللجوء عليها للقضاء2كإظلا باللجوء تقضي كاليت ،
حكمقضائييعطيلئلدارةادلتعاقدةاحلقيفربصيلالتعويضادلناسبالذمتستحقومنكاستصدار

.التزاماتوادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذ
                                                                 

يفالتزاماتولقدسبقلناالتطرؽإذلذلكعنداحلديثعناألساسالقانوينلسلطةاإلدارةيفتوقيعاجلزاءاتعلىالتعاقدمعهاادلقصريفتنفيذ-1
.منىذهالدراسةكمابعدىا22ثالثاينمنالفصلاألكؿ،صادلبحالفرعالثاينمنادلطلبالثاينمنالقانوفاجلزائرم،كذلكيف

الرئاسي16/10كىومايفهممنخبلؿنصادلادة:-2 علىأنو:"...دكفاإلخبلؿ،كاليتتنصادلعدؿكادلتمميفشطرىااألخَت223-01منادلرسـو
تشريعاتىوالقانوفادلدين.كلعلأكذلىذهال؛بتطبيقالعقوباتادلنصوصعليهايفالتشريعادلعموؿبو"
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يف احلق ادلتعاقدة لئلدارة يعطي دبوجبنصصريح، ذلك اجلزائرم ادلشرع يتدارؾ أف إذل
.1ماىوالشأفيففرنساربصيلالتعويضبنفسهاك

 أف ليسيفإسنادكما األخرل، اجلزاءاتادلالية كبقية كحدىا التعويضلئلدارة توقيعجزاء
شلاقديشوبتصرفهايف،ذلا،طادلاأفادلتعاقدقادريفكلاألحواؿعلىمقاضاةاإلدارةذلكربيزان

.2تقريرالتعويضكتقديرهمنعيوبكأخطاءكمبالغة

بلباإلضاف اجلزاءاتادلالية، فقطيفتوقيع الينحصرحقها ادلتعاقدة إذلذلكأفاإلدارة ة
 معها ادلتعاقد على أخرل جزاءات توقيع حق سبلك إخبللوأيضا حالة يف ىذهالتزاماتوبتنفيذ ،

اجلزاءاتزبتلفمنحيثطبيعتهاكأسبابتوقيعهاعناجلزاءاتادلالية،كىوماسيتمالتطرؽإليويف
ادلبحثادلوارل.

 المبحث الثاني

الضاغطة والفاسخة سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات 

 علىتنفيذ ادلقصر ادلتعاقد إلرغاـ علىالوجوالتزاماتوقدالتكفياجلزاءاتادلالية التعاقدية
كذلكنظران ادلفرطيفبعضاحلاالتيف،يفتقصَتهلتماديوًادلطلوب، تقصَته قدغلعلو كضعشلا

استمراريةعلىكبَتان،األمرالذمسيشكلخطرانهنائيانالتزاماتوعنتنفيذحرج،حبيثيصبحعاجزان
ادلرفقالعاـ.

 على حركتو،ذلككبناءا كتأثر العاـ، ادلرفق توقفنشاط أك بتعطيل التسليم ؽلكن ال فإنو
.كمردكده،بسببسبادمادلتعاقدمعاإلدارةيفتقصَته

                                                                 
حقوبنفسهاذبدراإلشارةأيضاإذلأنوحىتيفمصرقدأصبحلئلدارةادلتعاقدةيفأثناءتنفيذعقودىااإلدارية،احلقيفربصيلالتعويضالذمتست-1

لسنة56منقانوفادلناقصاتكادلزايداتادلصرمرقم:23،كدكفاللجوءإذلالقضاءكذلكيفادلادة:التزاماتومباشرةمنادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذ
السابقاإلشارةإليو.0665

.255سليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص؛22رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-2
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لذاكافم اليتؽلكنأفربدثيف،لئلدارةادلتعاقدةيفمثلىذهاحلاالتاالعًتاؼنالبلـز
اإلدارية عقودىا تنفيذ جزاءات،أثناء توقيع بسلطة اجلزاءاتادلالية، يفتوقيع إذلجانبسلطتها

السَتاأخرلأشدكأكثرتأثَتان حلسنعلىادلتعاقدمعهايفحالةسباديويفتقصَته،كدبايضمنذلا
للمرافقالعامةادلدارةبواسطةالعقوداإلداريةاليتتربمها.

كىذهاجلزاءاتتأخذيفشكلهاصورتُت،إماجزاءاتمؤقتةالتنهيالعقد،كىيمااصطلح
،أكجزاءاتذاتطبيعةهنائية) المطلب األول(الفقواإلدارمعلىتسميتهاباجلزاءاتالضاغطة

باجلزاءاتالفاسخةتؤدمإذلإهناءالعقد،ك أكالفسخىيمااصطلحالفقواإلدارمعلىتسميتها
.) المطلب الثاني(اجلزائي

 المطلب األول

سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات الضاغطة 

 اإلداريةيفحالةإخبلؿادلتعاقدمعها ادلتعاقدةيفأثناءتنفيذعقودىا بتنفيذتتمتعاإلدارة
الضغطعليوإلجبارهعلىالتنفيذ،كذلكمنأجلبسلطةتوقيعجزاءاتضاغطة،التعاقدية،التزاماتو

بأفربلاإلدارةادلتعاقدةزللويفالتنفيذبنفسهاكبأمواذلاأكأفتعهدبذلكإذلمتعاقدآخر.

اإلدارةلتوقيعىذهاجلزاءاتالضاغطة،إذلأفالعقوداإلداريةاليتتربمهاغلبأفالتجاءكيربر
فذبدقة،ألفسَتادلرافقالعامةبانتظاـكاستمراريقتضيذلك.تن

يتم كإظلا العقد، إهناء اليًتتبعنها جزاءاتمؤقتة، ىيدبثابة أفاجلزاءاتالضاغطة كما
.1التنفيذعلىحسابادلتعاقدادلقصركعلىمسؤكليتو

إالإذاكاف،ةالتلجأإليهاكنظرالشدةىذاالنوعمناجلزاءاتالضاغطة،فإفاإلدارةادلتعاقد
إخبلؿادلتعاقدمعهاعلىدرجةمناجلسامة.

                                                                 
1
 - « …l’administration se substituera au cocontractactant ou lui substituera un tiers. l’exécution du contrat étant 

ainsi pour suivie aux frais et risques du cocontractant »; voir: René CHAPUS‚ droit administratif général‚ T 01‚ 

14 éditions، montchrestien‚ paris‚ france‚ 2000‚ p 1181. 



88 
 

،علىأنوسوؼتقتصردراستناباختبلؼكزبتلفاجلزاءاتالضاغطة نوعالعقداإلدارمادلرـب
 اإلدارية يفالعقود للجزاءاتالشائعة العملية،فقطبالنسبة الناحية من تطبيقا يفكاألكثر ادلتمثلة

لعملمنادلقاكؿا،كسحب) الفرع األول(ربتاحلراسةبالنسبةلعقداالمتيازاإلدارمرفقكضعادل
لبالنسبة العامة األشغاؿ )الفرع الثاني(عقد ادلورد حساب على كالشراء التوريدلبالنسبة، عقد
.)الفرع الثالث(اإلدارم

 الفرع األول 

اإلداري ازاالمتيتحت الحراسة اإلدارية في عقد  فقوضع المر   
(la mise sous séquestre des concessions) 

الناصبةاللتزاماتواالمتيازصاحبيعدىذااإلجراءكجزاءمناجلزاءاتادلًتتبةعنعدـتنفيذ
.1اإلدارماالمتيازعنعقد

بذلكفهو زلل ادلرفق لتنظيم ضركرم كذلكتيازاالمإجراء ذلذاباعتبار، ادلاضلة اإلدارة أف
ىيادلكلفةبتنظيموكمراقبةسَته،كحىتيستمرادلرفقيفأداءخدماتوللجمهور.متيازاال

للمر بواالمتياززللعقدفقلذلكفإفكضعاإلدارة تواجو اإلدارية،ىوجزاء ربتاحلراسة
بشكلجسيم،كذلكمنخبلؿرفعيدهبالتزاماتو(ادلتعاقدمعها)االمتيازصاحباإلدارةإخبلؿ

.2فقمؤقتعنإدارةادلربشكل

تعرضأفسلالفاتجسيمةلبنودالعقد،كاليتمنشأهنااالمتيازصاحبارتكبكعليوإذاما
احلقيفأفترفعيدهعنإدارةلبلمتيازادلرفقالعاـللخطر،فإنويكوفلئلدارةادلاضلةكانتظاـاستمرار

                                                                 
ادلرفقالعاـبأنو:"عقدإدارميتعهدأحداألفرادأكالشركاتدبقتضاهبالقياـعلىالتزاـعقدبأيضااإلدارمأككمايسمىاالمتيازؼعقديعر-1

ذلكمقابلنفقتو،كربتمسؤكليتوادلالية،بتكليفمنالدكلةأكإحدلكحداهتااإلداريةكطبقاللشركطاليتتوقعلو،بأداءخدمةعامةللجمهور،ك
 باستغبلؿالتصريحلو منالزمن، دلدةزلددة الصادر؛علىاألرباح"بلءيكاالستادلشركع)ادلرفق( اإلدارمادلصريةيفحكمها القضاء تعريفزلكمة

.032-032مقتبسعنمرجعناديةضريفي،مرجعسابق،ص،22/12/0623ريخ:ابت
.54ص،كربكيما،ادلرجعالسابققضاءاإلدارمكتسويةمنازعاتوعبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،تنفيذالعقد-2
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آخرتعينو،كذلكدلدةزمنيةزلددة،إالشخص،كتتوذلإماىيإدارتوبنفسهاأكبواسطةرفقىذاادل
.1أفتزكؿأسبابىذهاحلراسة

علىذلك ادلر،كبناءا كضع جزاء فقفإف يفعقد اإلدارية اإلدارملواالمتيازربتاحلراسة
اليتتربره اجلزاءات) أوال(أسبابو من عنغَته اليتسبيزه كخصائصو إذل)ثانيا(، باإلضافة اآلثار،

أثرسليبعلى)ثالثا(يةادلًتتبةعنوالقانون ينبغياالمتيازصاحب،كاليتقديكوفذلا ادلستبعد،شلا
.) رابعا(ربتاحلراسةاإلداريةللرقابةالقضائيةرفقعجزاءكضعادلاخضإ

 اإلداري االمتيازتحت الحراسة اإلدارية في عقد  فقأوال: مبررات وضع المر 

من،دلخالفاتجسيمةاالمتيازيربرهارتكابصاحب،إلداريةربتاحلراسةافقإفكضعادلر
تع الكلياستمراريضرشأهنا أك اجلزئي التعطيل حالة ذلكيف كيتحقق للخطر، كانتظامو ادلرفق

،كعدـالتزاموبأمورالتعاقديةالتزاماتوكعدـقدرتوعلىتنفيذ،االمتيازللمرفقنتيجةعجزصاحب
ادلتعلقةبكيفية،كلبلمتيازـإتباعوللتعليماتالصادرةإليومناإلدارةادلاضلةالصيانةالبلزمة،أكعد

.2سَتادلرفق

،االمتيازربتاحلراسةاإلداريةقديكوفلسببآخرغَتخطأصاحبفقكماأفكضعادلر
بالتوقفخلطأمنجانباإلدارةادلاضلةفقكأفيكوفادلر قاىرة،أككجودمثبلقوةلبلمتيازمهددا

.3ادلرفقالعاـاستمرارمعهاأفيضمناالمتيازيستحيلعلىصاحب

،كإظلااالمتيازضدصاحبجزائيانفإفاحلراسةاإلداريةالتعدإجراءاناألخَتة،كيفىذهاحلالة
منقبيل علىصاحب4ادلباشراالستغبلؿتعد كجزاء اإلدارية ألفاحلراسة تفًتضاالمتياز، إظلا ،

                                                                 
.225سعيدعبدالرزاؽباخيَتة،ادلرجعالسابق،ص-1
.352،ص2114العقوداإلدارية(،دكفدارنشر،-الضبطاإلدارم-عادؿالسعيدأبواخلَت،القانوفاإلدارم)القراراتاإلدارية-2
.214سليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص؛022ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص-3
ك-4 ادلباشر الالذميقصدبوكيسمىكذلكبأسلوباإلدارة الدكلة، ( اإلقليمية أفاجملموعاتالعمومية ىياليتتتوذلمباشرة:" البلدية(، والية،

،اجلزائر،ناصرلباد،األساسييفالقانوفاإلدارم،الطبعةاألكذل،داراجملددللنشركالتوزيع؛بواسطةأعواهناكأمواذلا،إدارةادلرفقالعموميالذمأنشأتو"
.026صدكفسنةنشر،
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كما–،كبالتارلفإفمايًتتبعنذلككاستغبللوعلىدرجةمناجلسامةيفإدارةادلرفقكقوعخطأ
.1االمتيازاليتحملوبطبيعةاحلاؿصاحب-سوؼنرليفحينو

 تحت الحراسة اإلدارية فقثانيا: خصائص جزاء وضع المر 

بقتلناكماسيربره،اإلدارماالمتيازربتاحلراسةاإلداريةيفعقدفقإذاكافجزاءكضعادلر
أاالمتيازصاحبرتكابااإلشارة، بطريقة تؤثر أف شأهنا من العقد، لبنود كدلخالفاتجسيمة

.االمتيازادلرفقادلداربطريقكاستمرارانتظاـبأخرلعلى

لذلكفإفىذااجلزاءكغَتهمناجلزاءاتاليتتفرضهااإلدارةيفرلاؿتنفيذعقودىااإلدارية،
ىواألخردبجموعةمناخلصائصكادلتمثلةكاآليت:يتميز

1- ادلاضلة اإلدارة حق ادلرلبلمتيازإف تباشرهفقيفكضع جزاء ىو اإلدارية، ربتاحلراسة
.2ذلكيفالعقدأكدلينصعلىيفالتنفيذادلباشر،سواءنصامتيازىاباستعماؿبنفسها

دبوجبقرارإدارمصادرعن،االمتيازربطريقدلرفقادلدااتفرضاحلراسةاإلداريةعلى-2
.3،كتنتهيأيضابذاتالطريقةاالمتيازاجلهةاإلداريةادلاضلةذلذا

ربتاحلراسةاإلدارية،كذلكرفقبإجراءادلاالمتيازشًتطكقاعدةعامةإعذارصاحباليي-3
نظران اجلزاء، كفوريباعتبارهللطابعاإلستعجارلذلذا للقضاءيتطلبسرعة كدكفاللجوء يفتوقيعو ة

.4،كذلكدلاتتميزبوإجراءاتالتقاضيمنبطءقدتعرضالسَتادلنتظمللمرفقالعاـللخطرمسبقان

                                                                 
.023ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-1
السياسية،العاـمذكرةماجستَتيفالقانوفاإلدارميفاجلزائر،االمتيازنعيمةأكلي،النظاـالقانوينلعقد-2 )فرعقانوفالعقود(،كليةاحلقوؽكالعلـو

.001ص،02/02/2102تيزمكزك،،جامعةمولودمعمرم
.010،صالسابقعبدالقادردراجي،ادلرجع-3
.024-023ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-4
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أفربددفًتةاحلراسةاإلداريةيفقرارفرضها،كإذاكانتلبلمتيازغلبعلىاإلدارةادلاضلة-4
دصفةاإللزاـبالنسبةلئلدارة،فهيليستملزمةبإهناءالتحديافليسذلذ،ىذهادلدةزلددةيفالعقد

.1مدهتا،إذغلوزلئلدارةإطالةمدةاحلراسةإذارأتضركرةلذلكانتهاءاحلراسةاإلداريةعند

شرطان-5 تضمُتالعقد لبلمتياز ادلاضلة لئلدارة غلوز فرضال إجراء يف حقها عن بتنازذلا
.2احلراسة

 تحت الحراسة اإلدارية فقونية المترتبة عن وضع المر ثالثا: اآلثار القان

ب يًتتبعلى اإلدارة قرار اوضع بطريق ادلدار أثارربتالمتيازادلرفق عدة اإلدارية، احلراسة
علىالنحواأليت:أعلهاؽلكنإصباؿ،قانونية

عوطواؿمدةكض،كذلكادلقصربشكلمؤقتمنإدارةادلرفقاالمتيازصاحباستبعاد-1
لكافةكمنتجانربتاحلراسةاإلدارية،كاليًتتبعنذلكإهناءالعقداألصلي،بليبقىالعقدقائمان

 صاحب حقوؽ ذلك يف كدبا القانونية، مناالمتيازأثاره الرغم على قائمة تظل اليت ادلستبعد
.3استبعاده

ذلكبنفسهاتتوذل،فإماأفاالستغبلؿادلؤقتللمرفقلبلمتيازتنظماجلهةاإلداريةادلاضلة-2
أنسبلتحقيقالصاحل تراه دلا كذلككفقا أكأفتعهدبذلكإذلحارسآخر، ككبلئها، كبواسطة

.4ادلستبعدحقالرقابةعليهااالمتيازالعاـ،كلصاحب

3- ادلاضلة اإلدارة لبلمتيازتلتـز احلراسةاستغبلؿبتنظيم فًتة أثناء للشركط،ادلرفق كفقا
.وصعليهايفالعقدكدفًتشركطوادلنص بادلرفقككذلككافةإيراداتواالنتفاعفيحقذلاربصيلرسـو

                                                                 
.216ق،صسليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالساب- 1
.022ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص- 2
.022،صنفسوىيثمحليمغازم،ادلرجع- 3
.022ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص- 4
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 بتخفيضرسـو االنتفاعطواؿفًتةاحلراسة،كيفمقابلذلكالغلوزذلاأفتغتنمفًتةاحلراسةكتقـو
.1أكتزيدالتكاليف

استيبلء-4 ادلاضلة ادلمؤقتانلبلمتيازاإلدارة صبيع على البلزمة كاألدكات الستغبلؿنشآت
بإجراءجردتفصيليذلاحبضورصاحب .ادلستبعدأكنائبواالمتيازادلرفق،كذلكبعدأفتقـو

ادلؤقتاليًتتبعنونقلملكيةاألدكاتكادلنشآتإذلاجلهةاإلداريةاالستيبلءكماأفىذا
.2ادلستبعدزاالمتيالصاحبخاصانكانلج،بلتظلميلبلمتيازادلاضلة

العنايةهباكصيانتهاأثناءحيازهتاادلؤقتةذلا،حىتؽلكنلبلمتيازكيقععلىعاتقاإلدارةادلاضلة
 لصاحب اإلدارةاالمتيازإعادهتا كبذلكتكوف جيدة، حالة يف احلراسة مدة هناية عند ادلستبعد

.3مسؤكلةعنكلمايلحقهامنتلفبسببإعلاذلا

كاإليراداتاحملصلةأثناء،رارفرضاحلراسةاإلداريةعلىادلرفقدبجردصدكرق-5 تصبحالرسـو
أمواالن احلراسة لدائٍتصاحبفًتة الغلوز شبة كمن االمتيازعامة، عليها احلجز استفاءانادلستبعد

.4لديوهنم،كذلكخببلؼالوضعقبلفرضاحلراسةأينؽلكنهمذلك

دلخالفاتاالمتيازصاحبارتكاباإلداريةكجزاءبسببإفكضعادلرفقربتاحلراسة-6
نفقات لكافة األخَت ىذا ربمل يًتتبعنو العقد، لبنود بلاالستغبلؿجسيمة ادلؤقتللمرفق،

.5فقدبايفذلكزيادةالنفقاتعلىالرغممنعدـإدارتوللمر،كسيظلمتحمبلأليةسلاطرمالية

ادلستبعد،فإفاالمتيازاليرجعإذلخطأصاحبفقةعلىادلرأماإذاكاففرضاحلراسةاإلداري
.رفقىياليتتتحملسلاطراإلدارةادلاليةللملبلمتيازاإلدارةادلاضلة

                                                                 
.062أضبدسبلمةبدر،ادلرجعالسابق،ص؛51عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص-1
.024ياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،صببلكم-2
.025زلمودخلفاجلبورم،ادلرجعالسابق،ص؛023،صالسابقىيثمحليمغازم،ادلرجع-3
.201رجعالسابق،صادلاألسسالعامةللعقوداإلدارية،سليمافزلمدالطماكم،-4
عبداحلميد،ضبدزلمدضبدالشلماين،-5 اإلدارية،مفتاحخليفة العقود اإلسكندرية،مصر، ادلطبوعاتاجلامعية، يوسف؛32،ص2115دار

.004بركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص
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إهناءإجراءاحلراسةلبلمتيازؽلكنلصاحباالمتيازادلستبعدأفيطلبمناإلدارةادلاضلة-7
سبماىومتفقعليوحبإدارةادلرفقمنجديد،كاعتوباستطاإلدارية،كذلكيفأمكقتيرلفيوأنو

السلطةالتقديريةيفقبوؿأكرفضطلبوىذا،كذلككفقادلالبلمتياز،كلئلدارةادلاضلةاالمتيازيفعقد
.1لتحقيقادلصلحةالعامةتراهمناسبان

ادلركأخَتان بوضع اإلدارة قرار أف إال اإلشارة، فقذبدر يفربتاالمتياززلل ؼلضع احلراسة
إذلالقضاءللمنازعةيفصحةااللتجاءادلستبعداالمتيازالنهايةلرقابةالقضاء،إذمنحقصاحب

فكيفذلك؟.ربتاحلراسةفققراركضعادلر

تحت الحراسة اإلدارية في عقد االمتياز  فقرابعا: الرقابة القضائية على جزاء وضع المر 
 اإلداري

علىادلتعاقداتيفتوقيعاجلزاءحلقهاةاإلدارةادلتضمناتقرار،إالأفلقدسبقتلنااإلشارة 
اإلدارية،معها لصاحلمقررة،باعتبارىاكضمانةىامةضعللرقابةالقضائيةزبيفأثناءتنفيذعقودىا

.2ينمعهاادلتعاقد

القضاءادلستبعداالمتيازصاحبػلقلكبالتارلفإنو مشركعيةيفعداإلدارم،الطعنأماـ ـ
.،كذلكعلىأساسدعولالقضاءالكاملادلوقععليوجزاءكضعادلرفقربتاحلراسةاإلدارية

حيثالشكل من ادلشركعية رقابة من كل الصدد ىذا اإلدارميف القاضي سلطة كتشمل
اخلطأكاالختصاص مع احلراسة جزاء مبلئمة حيثمدل من ادلبلئمة كرقابة القانوف، سلالفة أك

.ادلستبعداالمتيازنسوبلصاحبادل



                                                                 
.021ببلكم،ادلرجعالسابق،صببلكمياسُت-1
.دراسةالهمنىذ22صاجعر-2
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غَتمشركع ثبتللقاضياإلدارمأفاجلزاء بالتعويضفقطللمدعي،كيفحالة ػلكم فإنو
.1دكفأفيستطيعإلغاءه،عمافاتو(ادلستبعداالمتياز)صاحب

 أف إال أنواعاجلزاءاتقضاء بقية الفرنسيعلىغرار كما-األخرلالضاغطةرللسالدكلة
يفعقدفقإلغاءقرارفرضاحلراسةاإلداريةعلىادلر،عادكأجازلقاضيالعقد-يفحينوسوؼنرل
صاحباالمتياز جانب من ادلرتكب اخلطأ جلسامة مبلئمتو لعدـ أك مشركعيتو، لعدـ اإلدارم
.2ادلستبعد،أكإذادليكنىناؾمايربرهقانونااالمتياز

دلخالفاتاالمتيازصاحبارتكاب مايًتتبعنويفحالةاإلدارمكاالمتيازىذابالنسبةلعقد
لبنوده الفرع.جسيمة يف إليو التطرؽ سيتم ما كىذا العامة؟ األشغاؿ لعقد فكيفذلكبالنسبة

ادلوارل.

  الفرع الثاني 

 سحب العمل من المقاول في عقد األشغال العامة 

(la mise en régie des marchés de travaux publics) 

العامة األشغاؿ لعقد بالنسبة ادلتبع اإلجراء 3كىو لعقد بالنسبة كنظَته فهو االمتياز،
اليتتلجأإليهااإلدارةيفأثناءتنفيذعقداألشغاؿ،اإلدارم،إذيعدكسيلةأخرلمنكسائلالضغط

التعاقدية.ماتوالتزاميفتنفيذيمة،كذلكألجلذبنبالنتائجادلًتتبةعنإخبلؿادلقاكؿاجلساالع

جزاءدبقتضاهيتمكضع:"كعليوفجزاءسحبالعملمنادلقاكؿيفعقداألشغاؿالعامةىو
 يقـو يعُتمديرا ادلقاكؿأك فيحلزلل اإلدارة(، لصاحباألشغاؿ) ادلباشرة ربتاإلدارة ادلقاكلة

                                                                 
.005يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-1
؛نعيمةآكلي،250عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص؛025ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص-2

.042ادلرجعالسابق،ص
قدمقاكلةبُتشخصمنأشخاصالقانوفالعاـكفردأكشركةدبقتضاهيتعهدادلقاكؿبعملمنأعماؿالبناءيعرؼعقداألشغاؿالعامةبأنو:"ع-3

.035،صادلرجعالسابقنسرينشريفي،مرًنعمارة،سعيدبوعلي،؛أكالًتميمأكالصيانةمقابلشبنزلدديفالعقد"



95 
 

ذلكعلىحسابىذااألخَتبتسيَتادلقاكلةكتنفيذاألشغاؿاليتدلينفذىاادلقاكؿادلتخلف،كيتم
.1"كمسؤكليتو

إذان حاالت تقتضيو العامة األشغاؿ عقد يف ادلقاكؿ من العمل سحب االستعجاؿفجزاء
كالضركرة،كذلكإماأفربلاإلدارةادلتعاقدةبصورةمباشرةبنفسهاكبأمواذلابتنفيذاألشغاؿاليتدل

قاكؿجديد.ينفذىاادلقاكؿادلقصر،أكأفتعهدبالتنفيذدل

 ػلقق دبا التعاقد، زلل األشغاؿ تنفيذ حسن هبدؼكفالة العاـاستمراريةكذلككلو ادلرفق
.دكاطرابانتظاـ

من22كيفاجلزائرفقدتقررجزاءسحبالعملمنادلقاكؿيفعقداألشغاؿالعامةيفادلادة:
،2زائرممصطلحالنظاـادلباشرادلشرعاجلاستعمل،حيث0632دفًتالشركطاإلداريةالعامةلسنة

أمسحبهامنادلقاكؿكتنفيذىامباشرةمناإلدارةادلتعاقدة،كالذميقصدبوالتنفيذادلباشرلؤلشغاؿ
باللغة النصالوارد خبلؿ من بدقة يتضح ما كىو ادلتخلف، ادلقاكؿ نفقة على األشغاؿ صاحبة

.3الفرنسية

بدايةالتطرؽيقاكؿيفعقداألشغاؿالعامة،كعليوفإفدراسةجزاءسحبالعملمنادل ستلـز
،كمنشبةالتطرؽإذل)ثانيا(،مثالتطرؽإذلخصائصىذااجلزاء)أوال(إذلشركطإعماؿىذااجلزاء
ادلًتتبةعنو القضائيةعلىجزاءسحبالعملمن)ثالثا(اآلثارالقانونية التطرؽإذلالرقابة كأخَتا ،

.)رابعا(ادلقاكؿ


                                                                 

.021عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-1
ادلشرعاجلزائرمدلصطلحالنظاـادلباشرأنتقدمنطرؼالبعض،لكونواليعرببصفةكاضحةعلىسحبالعملمناستعماؿاإلشارةإالأفرذبد-2

كاسعلكادلقاكؿ،كذ ادلباشرالذميعتربكأسلوبمنأساليبإدارةاالستغبلؿوفادلقصودمنوفقديك،علىأساسأفدلصطلحالنظاـادلباشرمفهـو
.006ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص؛ادلرافقالعامة

3
 -ARTICLE :35 alinéa 03 de l’arrété du 21 novembre 1964 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministére, JORA, N101, du11 Décembre1964, 

qui dispose : " passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prexrites, l’ingénieur en chef 

après en avoir, sauf cas d’urgence, référe au ministre, peut ordonner l’établissement d’une régie aux frais de 

l’entrepreneur. Cette régie peut n’étre que partielle". 
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أوال: شروط إعمال جزاء سحب العمل من المقاول

خلطورةىذااجلزاءدلالومنأثارسلبيةيفرلاؿاألشغاؿالعامةعلىادلقاكلُتادلتعاقديننظران
لعملمنادلقاكؿيفعقداألشغاؿالعامةكتنفيذهعلىامعاإلدارة،فإنويشًتطإلعماؿجزاءسحب

،باإلضافة(1)تنفيذاألشغاؿزللالتعاقدعلىدرجةمناجلسامةحسابو،أفيكوفخطأادلقاكؿيف
.(2)إذلضركرةإعذارادلقاكؿادلقصركمنحومهلةمعينةلتدارؾتقصَته

الشرط األول: وقوع خطأ جسيم من جانب المقاول في تنفيذ األشغال -(1

ادلباشرة األشغاؿبوضعادلقاكلةربتاإلدارة صاحبة اإلدارة ييإفقياـ كقوعخطأ، فًتضفيو
.1جسيممنجانبادلقاكؿيفأثناءتنفيذاألشغاؿزللالتعاقد

لذلكفإذاكافاخلطأادلرتكبمنجانبادلقاكؿذاأعليةثانوية،أكأنوذاأعليةبسيطة،فإنو
فأممنهاددىذهاألخطاءالبسيطة،ألعلتوقيعمثلىذااجلزاء،لكنبشرطأالتتكافيانعدمربراناليي

يدؿيفمعاناجتماعهالوضعادلقاكلةربتاإلدارةادلباشرة،كلكناليعتربكافيان،علىحدلكبذاتو
.2رلموعوعلىإعلاؿجسيمينسبإذلادلقاكؿيفتنفيذاألشغاؿ،شلايربرمشركعيةاجلزاء

اليتتنص22/12ة:يفادلاد0632كبالرجوعإذلدفًتالشركطاإلداريةالعامةاجلزائرملسنة
 الرئيس، للمهندس غلوز ادلفركضة، ادلقتضيات ادلقاكؿ ينفذ دل "...إذا أنو: حالةباستثناءعلى

ذلكاالستعجاؿ ادلقاكؿ، ادلباشرعلىنفقة النظاـ بإجراء أفيأمر علىالوزير، بعدعرضادلسألة
النظاـالذمغلوزأفيكوفجزئيا".

،شلايدؿمايبلحظمنخبلؿنصىذهادل ادةأفالعباراتالواردةفيهاجاءتبصفةالعمـو
منجهةعلىأفادلشرعاجلزائرمدلػلددحاالتسحبالعملمنادلقاكؿ،كمنجهةأخرلفإف

                                                                 
 .04عبداحلميدالشواريب،مرجعسابق،ص-1
.256فتيحةحايب،ادلرجعالسابق،ص-2
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دةصاحبةقؽلكنأفيؤدمإذلتطبيقىذااجلزاءمنقبلاإلدارةادلتعا،التمسكباحلرفيةيفتفسَتىا
.دلقاكؿبسيطاناألشغاؿحىتكلوكافخطأا

شرعجزاءاتأخرلأقلمنىذااجلزاء،كاليتؽلكناكىومااليقصدهادلشرعاجلزائرم،كإالدل
.1لئلدارةتوقيعهاعلىادلقاكؿادلتعاقدمعهايفحالةإخبللوالبسيط

فإفاألخطاءاجلسيمةاليتتربر اإلدارةجلزاءسحبالعملمنادلقاكؿيفازباذكعلىالعمـو
عليوقضاءرللسالدكلةالفرنسي،استقرقداألشغاؿالعامةعديدة،إالأهنايفالغالبكحبسبماع

،تأخذالصورتُتاآلتيتُت:2ككذلكدفًتالشركطاإلداريةالعامةاجلزائرم

 الصورة األولى: عدم مراعاة المقاول لشروط العقد -أ

ادلقاكؿاحًتاـسبيلادلثاؿإذلعدـإفعدـتقيدادلقاكؿبشركطالعقدقديكوفراجععلى
دلدةالتنفيذادلنصوصعليهايفالعقد،كبدكفمربرقانوين،شلايؤدمذلكإذلكقوعتأخَتيفإصلاز

أعليةبالغة،األمرالذميتطلبإعماؿاإلدارةادلتعاقدةاألشغاؿ،خصوصان التأخَتذا إذاكافىذا
.3كلةربتاإلدارةادلباشرةصاحبةاألشغاؿلسلطتهايفكضعادلقا

الأساسذلا،أكعلىمربراتغَتمقنعةكمثاؿذلكأيضاإيقاؼادلقاكؿلؤلشغاؿكتركهابناءان
يفبانشغالوكأفيربرسببإيقافولؤلشغاؿبسببتأخراإلدارةيفدفعأقساطوادلالية،أكيربرذلك

.نزاعبينوكبُتاإلدارةصاحبةاألشغاؿأماـالقضاء

كادلتفق ادلعموؿهبا تنفيذاألشغاؿعلىعكسقواعدالبناء أكقديكوفذلكمثبليفحالة
كرغمذلكتبقى.4عليويفالعقد،فيماؼلصالرسوماتكالتصميماتاذلندسيةالواجبعليوإتباعها

األمثلةعلىذلككثَتةكعديدة.

                                                                 
.020عباف،ادلرجعالسابق،صعليبنش-1
.0632مندفًتالشركطاإلداريةالعامةلسنة22/10نظرادلادة:أ-2
.021يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-3
.225أضبدعثمافعياد،ادلرجعالسابق،ص-4
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 حيةلألوامر المصل المتثالاالصورة الثانية: رفض المقاول -ب

ادلقاكؿخبلؿفًتةإصلازاألشغاؿباخلضوعالتاـلؤلكامرادلصلحيةالصادرةإليةمنجهة يلتـز
اإلدارةصاحبةاألشغاؿ،كذلكمىتكانتمستوفيةللشركطادلنصوصعليهايفدفًتالشركطاإلدارية

ُت(،الذينتوكلإليهم،كتصدراألكامرادلصلحيةيفالعادةمنادلوظفُتالفنيُت)أمادلهندس1العامة
مهمةاإلشراؼعلىتنفيذاألشغاؿالعامةزللالتعاقد.

ادلقاكؿباألكامرادلصلحيةاليقتصرعلىتلكاليتتدخلفقطالتزاـباإلضافةإذلذلك،فإف
ليتاألكامرالصادرةإليوكادلتعلقةبتنفيذالتعديبلتاجلديدة،اللعقد،بلتشملأيضانالدقيقيفالتنفيذ

إذا ادلكلفباإلشراؼعلىإصلازاألشغاؿ، األشغاؿعنطريقمهندسها اإلدارةصاحبة قدذبريها
.2ذاتأعليةبسيطةكانتتدخليفنطاؽتقديراتادلتعاقدين،كأفتكوفمثبلأعماالن

ىعلاسحباألشغاؿمنوكتنفيذىدارةئلفلبتنفيذتلكاألكامر،االلتزاـكعليوإذارفضادلقاكؿ
حسابو.

 إذا أنو أعماالننضمتغَت أك تعديبلت ادلصلحية شأهنانطاؽخارجتاألكامر من العقد،
لوضعادلقاكلةربتكافيانمربرانعد،الييذلااالمتثاؿادلساسبالتوازفادلارلللعقد،فإفرفضادلقاكؿ

اإلدارةادلباشرة.

جةعننطاؽالعقد،أكتلكاليتتعدؿألفاألصلأفادلقاكؿاليتقيدبتنفيذالشركطاخلار
.3بشكلجذرمالشركطاألساسيةلو




                                                                 

مرادلصلحةكتابةكغلبأفتكوفمؤرخةكمرقمةعلىأنو:"يتعُتأفتصدرأكا0632مندفًتالشركطاإلداريةالعامةلسنة02/15تنصادلادة:-1
كمسجلة".

.061عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،ص؛022عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-2
.022-020ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص-3
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الشرط الثاني: وجوب إعذار المقاول -(2

اإلشارةإذلأفاإلعذار علىالسابقةشركطمنالشرطعدكييكقاعدةعامة،لقدسبقتلنا
.1إعماؿاإلدارةلسلطتهايفتوقيعاجلزاءاتيفأثناءتنفيذعقودىااإلدارية

كاإلعذاركفقاللقواعدالعامة،ىوإثباتقانوينحلالةتأخَتادلقاكؿيفتنفيذإلتزاماتو،كيهدؼ
ادلقاكؿ كفاء إذلإثباتعدـ العامة األشغاؿ القانونيةبالتزاماتويفعقود الناحية 2من حبيثتلتـز ،

ادلبا اإلدارة ربت ادلقاكلة كضع قبل األشغاؿ صاحبة ادلتعاقدة ادلقاكؿاإلدارة إعذار بضركرة شرة،
ادلتعاقدمعها،كذلكبتنبيهوباخلطأأكاألخطاءاليتكقعفيها،كمنحومهلةكافيةلتداركهاكإصبلحها

.3يفالوقتادلناسب،كباجلزاءالذمسوؼيسلطعليويفحالةعدـاستجابتولذلك

 ادلشرعاجلزائرميفادلادة: عليو أكد ما الش22/10كىو دفًت لسنةمن العامة ركطاإلدارية
كاليتتنصعلىأنو:"إذادليتقيدادلقاكؿبشركطالصفقةأكبأكامرادلصلحةاليتيتلقاىامن0632

التقيدبتلكالشركطكاألكامريف مهندسالدائرةأكادلهندسادلعمارم،يعمدادلهندسإذلإنذارهبلزـك
صلحة".أجلػلدددبقررغلرلإببلغولودبوجبأمرادل

فإفاإلعذاريعتربشرطان علىذلك، ادلتعاقدةصاحبةاألشغاؿضركريانكبناءا اإلدارة بو تلتـز
.4قبلكضعادلقاكلةربتاإلدارةادلباشرة

عدـ ادلقاكؿ،كبالتارلفإف بإعذار اإلدارة ادلباشرةقياـ ربتاإلدارة ادلقاكلة كضع قرار غلعل
،أكيفحالةماإذاتضمنالعقد5إذاتعلقاألمرحباالتخاصةتثناءباسمعيبمنالناحيةالشكلية،

                                                                 
كمابعدىامنىذهالدراسة.22:صأنظر-1
2- الشلماين، ضبد زلمد ضبد احلميد، عبد خليفة ادلطبوعاتاجلامعية،انقضاءمفتاح دار مقارنة(، دراسة ( ادلقارف القانوف يف اإلدارية العقود
.052،ص2102مصر،،إلسكندريةا
.022ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص-3
 .137-136-135ص13-12–12ادللحقرقم:أنظر-4
و:"عندمايكشفادلقاكؿكادلقاكلوفالفرعيوفعملسوءالنيةعلىأن0632/بمندفًتالشركطاإلداريةالعامةلسنة10/ب/05تنصادلادة:-5

منقانوفالعقوبات،011كإالفتقععليهمادلتابعةعنداالقتضاءطبقاللمادةمادلشهودفيتعُتعليهمأفينذركافورامهندسالدائرةأكادلهندسادلعمار
يواإلنذارادلسبق...".كبصرؼالنظرعنكضعاألشغاؿربتتصرؼاإلدارةبدكفتوجلكذ
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،فإنويفىاتُتاحلالتُتتباشراإلدارةجزاء1أكدفًتالشركطنصايعفياإلدارةمنالقياـباإلعذار
بإعذاره. سحبالعملمنادلقاكؿادلقصردكفأفتلتـز

ال العامةثانيا: خصائص سحب العمل من المقاول في عقد األشغ

إفجزاءسحبالعملمنادلقاكؿيفعقداألشغاؿالعامة،فضبلعنكونويهدؼكماىو
فإنو،دكاطرابانتظاـادلرافقالعامةاستمراريةةالالشأفبالنسبةلكافةاجلزاءاتاإلداريةاألخرل،إذلكف

كاآليت:،حبيثتتمثلأبرزىايتميزىواألخردبجموعةمناخلصائص

جزاءسحبالعملمنادلقاكؿيفعقداألشغاؿالعامةىوإجراءمؤقت،اليًتتبإف -1
دارةصاحبةلادلقاكؿاألصليملتزماأماـاإلظعنوإهناءالعقد،كإظلاتظلالرابطةالتعاقديةقائمة،كي

.2ادلتولدةعنىذاالعقدااللتزاماتاألشغاؿبتنفيذكافة

اكؿيفعقداألشغاؿالعامةدبوجبقرارإدارم،صادريصدرجزاءسحبالعملمنادلق -2
 القضاء إذل اللجوء كدكف ادلنفردة، بإرادهتا األشغاؿ صاحبة ادلتعاقدة اإلدارة حكمالستصدارعن

.3قضائيبذلك

منو -3 األشغاؿ سحب قبل بتقصَته ادلقاكؿ إعذار بضركرة عامة كقاعدة اإلدارة تلتـز
ربتفقلىعكسالوضعكماسبقلناالتطرؽبالنسبةجلزاءكضعادلركتنفيذىاعلىحسابو،كذلكع

فرضاحلراسةاإلداريةدكفلبلمتيازاإلدارم،أينؽلكنلئلدارةادلاضلةاالمتيازاحلراسةاإلداريةيفعقد
ادلقصر.االمتيازإعذارصاحب

ال -4 مرتبطبالنظاـ علىحسابو كتنفيذه ادلقاكؿ من سحبالعمل جزاء إف باعتبارهعاـ،
لسَتادلرفقالعاـ،كيًتتبعلىذلكأنوالغلوزضمانةىامةإلسباـتنفيذاألشغاؿزللالتعاقدضمانان

اإلدارةمنكضعادلقاكلةربتاإلدارةادلباشرة،كإذاأدرجأفتتضمنعقوداألشغاؿالعامةنصان ػلـر
                                                                 

.226أضبدعثمافعياد،ادلرجعالسابق،ص-1
.232زلمدفؤادعبدالباسط،ادلرجعالسابق،-2
.252-252عبدالعزيزعبدادلنعمعبداخلليفة،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص-3
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ـ،ألنويلغيسلطةقانونيةضركريةلكفالةسَتمثلىذاالشرطفإنويكوفباطبلدلخالفتوالنظاـالعا
.1ادلرفقالعاـ

يفتوقيعجزاءسحبالعملمن -5 األشغاؿلسلطتها ادلتعاقدةصاحبة إفإعماؿاإلدارة
لئلدارةأكوحقالصاحلالعاـ،لذلكفهويتعدليفحدذاتوفكرةأناعتباراتادلقاكؿ،أمرتفرضو

.2كاجبعليهاتباشرهحىتدكفحاجةإذلالنصعليوصراحةيفالعقدذلا،كإظلاىوإجراءمتيازا

 المترتبة عن جزاء سحب العمل من المقاول في عقد األشغال العامة القانونية ثالثا: اآلثار

توفرتالشركطالسابقةلسحبالعملمنادلقاكؿيفعقداألشغاؿالع اإلدارةاإذا مة،تقـو
األشغاؿ صاحبة اجلزاءادلتعاقدة ىذا ىذا،دبباشرة ادلنفردة، بإرادهتا إدارمصادرعنها دبوجبقرار

عدةأثارقانونيةؽلكنإصباذلاعلىالنحواأليت:بجتًرىالقراريػي

،3إفجزاءسحبالعملمنادلقاكؿىوإجراءمؤقتالينتهيعلىإثرهالعقداألصلي-1
عنتنفيذىا،بليبقىقائمان اليتعجز كيظلادلقاكؿاألصليمسؤكالعنتنفيذاألشغاؿاجلديدة
من 4بشكلمؤقتاستبعادهعلىالرغم مع األشغاؿاحتفاظو، عملياتإصلاز كمتابعة حبقمراقبة

.5بشرطأاليعرقلالتنفيذ

حبةاألشغاؿحريةاإلدارةادلتعاقدةصا،يًتتبعلىجزاءسحبالعملمنادلقاكؿادلقصر-2
عنطريقتعيينهاماأفتتوذلذلكبنفسهاإالطريقةادلناسبةلتنفيذاألشغاؿزللالتعاقد،فاختياريف

                                                                 
عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،تنفيذالعقد؛032ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص؛220،صادلرجعالسابقمنصورنصرمنابلسي،-1

.62اإلدارمكتسويةمنازعاتوقضاءاكربكيما،ادلرجعالسابق،ص
.352لسعيدأبواخلَت،ادلرجعالسابق،صعادؿا؛43رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-2

3
 -« …la mise en regie met pas fin au marché elle en dessaisit le titulaire jusqu'à ce qu’il puisse reprendre les 

travaux… »; Christophe LAJOYE‚ Op.cit‚ p175. 
.022ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص -4
علىأنو:"يفحالةقياـاألشغاؿعلىالنظاـادلباشركخبلؿمدتو،يسمح0632مندفًتالشركطاإلداريةالعامةلسنة22/13ادلادة:تنص-5

...".للمقاكؿدبتابعةالعملياتكالغلوزلوعرقلةتنفيذأكامرادلهندسُت
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عنطريقإعادةطرحالصفقةيفأكبواسطةمقاكؿآخرمنادلقاكؿالعاجز،دلسَتيتصرؼبدالن
.1عليويفالعقداألصليادلزادالعلٍتكعلىحسابادلقاكؿالعاجز،فتدفعلوالسعرادلتفق

تالشركطكادلواصفاتادلتفقعليهايفالعقدايتمتنفيذالعملعلىحسابادلقاكؿبذ-3
.2األصلي

ادلتعاقدةصاحبة-4 إبراـاغلوزلئلدارة ادلباشرة، ألشغاؿيفأثناءكضعادلقاكلةربتاإلدارة
كلكنال التعاقد، األعماؿزلل تنفيذ حلسن بالعملياتصفقاتجزئية شامل عقد إبراـ ذلا غلوز

.3موضوععقداألشغاؿاألصلي

الرابطةالتعاقديةبينوكبُتاإلدارةصاحبةاألشغاؿ،استمرارؽلكنللمقاكؿادلستبعدحبكم-5
إليو اإلعماؿ كإعادة سحبالعمل إجراء إهناء يطلبمنها مرضية،،أف بصورة تنفيذىا إلكماؿ

.4قدرةالفعليةعلىذلككذلكمىتأثبتأفلوال

اليت كذلكمىتقدرتأفالضماناتاجلديدة ىذا، التقديريةيفقبوؿطلبو السلطة كلئلدارة
قادران ذبعلو علىتنفيذالعملأكثرمنغَته،أكترفضطلبودكفأفزبضعيفذلكلرقابةقدمها

.5القضاء



                                                                 
.200-201سليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص؛022رجعالسابق،صحسُتطاىرم،م-1
،2102لبناف،فارسعليجانكَت،سلطةاإلدارةادلتعاقدةيفحالةالتنفيذادلعيبللعقداإلدارم،الطبعةاألكذل،منشوراتاحلليباحلقوقية،بَتكت،-2
.045ص

.046فارسعليجانكَت،ادلرجعنفسو،ص-3
4- 22/13تنصادلادة: لسنة العامة 0632مندفًتالشركطاإلدارية أثبتبالوسائلالضركرية...علىأنو:" إذا عنو ادلباشر النظاـ رفع كغلوز

هنايتهااحلسنة".للسَتباألشغاؿكإيصاذلاإذلإمكانيتو
.051،صالسابقفارسعليجانكَت،ادلرجع؛045ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-5
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عنكضعادلقاكلةربتاإلدارةادلباشرة،يتحملادلقاكؿاألصليكافةادلخاطرادلاليةالناصبة-6
كيف ذلك، جراء من اليتتكبدهتا كاخلسائر اإلدارة، أنفقتها اليت يفذلكادلصركفاتاإلضافية دبا

.1بعضادلصاريفاليتالأساسذلاأكادلبالغفيهااستبعادمقابلذلكػلقللمقاكؿطلب

ادلقاكؿادلستبعدمنادلزايااإلغلابػلي-7 يةطيلةفًتةكضعادلقاكلةربتاإلدارةادلباشرة،كماـر
القيمةبتكلفةأقلمن،لوقامتمثبلاإلدارةبتنفيذاألشغاؿاجلديدةاليتعجزادلقاكؿعنتنفيذىا

ادلاليةاحملددةيفالعقد،فيصبحىذاالفارؽمنحقاإلدارةكحدىا،علىأساسأفادلتعاقدادلقصرال
.2منتقصَتهغلوزأفيستفيد

أف-8 ادلباشرة، ادلقاكلةربتاإلدارة كضع األشغاؿيفأثناء صاحبة ادلتعاقدة ؽلكنلئلدارة
 ادلنشآتكاآلالتكاألدكاتكادلواداخلاصةبادلقاكؿادلوجوددبوقعاألشغاؿ،كالػلقباستعماؿتقـو

.قبلإسباـإصلازاألشغاؿدىااباسًتدللمقاكؿادلستبعدادلطالبة

،على3حلقوقهااألشغاؿضمانانانتهاءهباحىتبعداالحتفاظمايكوفلئلدارةأيضااحلقيفك
.4،أمامايزيدعنذلكفيكلفادلقاكؿبنقلهامنموقعاألشغاؿلبلستعماؿشرطأفتكوفصاحلة

إفجزاءسحبالعملمنادلقاكؿادلقصريكوفبشكلكلييشملصبيعاألشغاؿ،كما-9
.5يكوفبشكلجزئيإذاكانتطبيعةاألشغاؿتقبلالتجزئةؽلكنأف

إالأنوماينبغياإلشارةإليوأفقرارسحبالعملمنادلقاكؿىويفالنهايةدبايرتبومنأثار،
ؼلضعلرقابةالقضاء،إذمنحقادلقاكؿادلستبعدأفينازعاإلدارةيفمدلصحةإجراءتوقيعاجلزاء

فكيفذلك؟.عليو
                                                                 

.022يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-1
.022رجعالسابق،صعبداهللنواؼالعنزم،ادل-2
3- جعفر، أنسقاسم زلمد للقانوف دراسة ادلزايداتمع ادلناقصاتك لنظم مقارنة )دراسة اإلدارية 56العقود اخلاصبادلزايدات0665لسنة

 .025،ص0666رنشر،القاىرة،مصر،كادلناقصاتيفمصركالئحتوالتنفيذية(،دكفدا
علي؛023ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص؛034مفتاحخليفةعبداحلميد،ضبدزلمدضبدالشلماين،العقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص-4

.032بنشعباف،ادلرجعالسابق،ص
.026ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-5
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 ابعا: الرقابة القضائية على جزاء سحب العمل من المقاول في عقد األشغال العامةر 

ؼلضعقرارسحبالعملمنادلقاكؿيفعقداألشغاؿالعامة،كماىوالشأفبالنسبةلكافة
اإلداريةاجلزاءاتأنواع تنفيذعقودىا يفأثناء اإلدارة كمااليتتوقعها اإلدارم، القضاء إذلرقابة ،
.قتلنااإلشارةإذلذلكسب

يفحالةعدـخصوصانمنادلقاكؿ،السلبيةاليتيرتبهاقرارسحبالعمللآلثاركنظرانكبالتارل
دلقاكؿادلستبعدالطعنأماـالقضاءاإلدارميفمدلصحةقرارتوقيعاجلزاءفمنحقامشركعيتو،

.1عليو

بسحبالعملمنادلقاكؿكباعتبار اإلدارة تنفيذأفقرار مرحلة أثناء إدارمصادر قرار ىو
القضاءاإلدارم علىأساسدعول،العقد،فإفادلنازعةالناشئةعنذلكؼلتصيفىذهاحلالةهبا

 القضاءالكامل.

اجلزاء،فإفالقاضياإلدارميقتصردكرهفقطيفاحلكم كيفحالةثبوتعدـمشركعيةىذا
جزاءكضعكذلكعلىعكس،2ذااإلجراءأكحىتإلغائوبالتعويض،دكفأفيستطيعكقفتنفيذى

فقرادل يفعقد اإلدارية الفرنسي،االمتيازربتاحلراسة رللسالدكلة ؽلكناإلدارميفقضاء أين
سبقتلناكماللقاضياإلدارمأفػلكمبالتعويضكاإللغاء،يفحالةثبوتعدـمشركعيةاجلزاء،

.3إذلذلكاإلشارة

لعقداألشغاؿالعامةيفحالةكقوعإخبلؿعلىدرجةمناجلسامةمنادلقاكؿيفىذابالنسبة
فكيفذلكبالنسبةلعقدالتوريداإلدارم؟كىذاماسيتمالتطرؽإليو.أثناءتنفيذإلتزاماتوالتعاقدية

 يفالفرعادلوارل.

                                                                 
.231اد،ادلرجعالسابق،صيأضبدعثمافع؛023ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص-1
(،منشأةادلعارؼ،اإلسكندرية،4330لسنة549)معشرحالئحةالعقوداإلداريةرقمراضي،العقوداإلداريةيفالقانوفاللييبكادلقارفليلوامازف-2

.002ص،4449مصر،
كمابعدىامنىذهالدراسة.30راجعص-3
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 الفرع الثالث

 الشراء على حساب المورد في عقد التوريد اإلداري

(l’exécution par défaut des marchés de fournitures) 

وًيجَتىظًنى،فهوكى1بالنسبةلعقدالتوريداإلدارماللتزاماتواإلجراءادلتبعيفحالةسلالفةادلوردىوك
،اإلدارمكاألشغاؿالعامة،إذىواألخريعدكسيلةأخرلمنكسائلالضغطاالمتيازبالنسبةلعقدم

ارةادلتعاقدةيفأثناءتنفيذعقدالتوريداإلدارم،كذلكدلواجهةماؽلكنأفيًتتباليتتلجأإليهااإلد
الذممنشأنوهتديدادلرفقالعاـبالتوقفأكالتأخَتعنقيامودبهامو.،عنعجزادلوردادلتعاقد

كعليوفإفجزاءالشراءعلىحسابادلوردادلقصريفعقدالتوريد:"ىوإجراءتتخذهاإلدارة
، ادلرـب دبوجبالعقد عليها األصناؼادلتعاقد توريد الذمزبلفعن معها، ادلتعاقد اذباه ادلتعاقدة

بتنفيذالعقدعلىحسابوكربتمسؤكليتو" .2كذلكبأفتقـو

ادلتعاقديفتوريداألصناؼأك فإفأمتأخَتأكإخبلؿمنجانبادلورد علىذلك، كبناءا
دمإذلإعماؿىذاالنوعمناجلزاءاتالضاغطةمنقبلاإلدارةادلتعاقدة.يؤ،ادلواصفاتادلتفقعليها

 شركطو تتوافر أف غلب اجلزاء ىذا توقيع يف ادلتعاقدة اإلدارة تتعسف ال ،)أوال(كحىت
،كاليت)ثالثا(،كمنمثاآلثارالقانونيةادلًتتبةعنو)ثانيا(كخصائصواليتسبيزهعنغَتهمناجلزاءات

.)رابعا(علىادلورد،شلايتعُتإخضاعىذااجلزاءلرقابةالقضاءسلبانقدتؤثر

أوال: شروط توقيع اإلدارة لجزاء الشراء على حساب المورد

يكوفيي أف اإلدارم، التوريد يفعقد علىحسابادلورد الشراء جلزاء اإلدارة شًتطإلعماؿ
.(2)إذلضركرةإعذارادلوردبإخبللو،باإلضافة(1)إخبلؿادلوردعلىدرجةمعينةمناجلسامة

                                                                 
بُتشخصمنأشخاصالقانوفالعاـكفردأكشركة،يتعهددبقتضاهالفردأكالشركةبتوريدمنقوالتمعينةاتفاؽيعرؼعقدالتوريداإلدارمبأنو:"-1
.035خصمعنومالزمةدلرفقعاـمقابلشبنمعُت"،نسرينشريفي،مرًنعمارة،سعيدبوعلي،ادلرجعالسابق،صلش
.232سعيدعبدالرزاؽباخيَتة،ادلرجعالسابق،ص-2
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 وقوع خطأ جسيم من قبل المورد:-(1

علىيي    الشراءعلىحسابادلورديفعقدالتوريداإلدارم،كقوعخطأ شًتطلتوقيعجزاء
األداء،حبيث ادلستحقة منادلورديفتنفيذإلتزاماتو مناجلسامة معينة يكوفذلكغلبأفدرجة

للتنفيذعلىحسابوكمسؤكليتو.افيانكرانربىاخلطأمي

ذمال،منقبيلاإلخبلؿاجلسيمبشركطالعقدعد،فإنوييكطبقالقضاءرللسالدكلةالفرنسي
علىسبيلادلثاؿتقاعسادلوردعنالتسليميفادلواعيدادلتفقعليهاأكنذكر،ىذااإلجراءازباذربري

خطاءاألىامندةإضافية،أكرداءةاألشياءادلوردةكغَتالتأخَتادلمتدفيو،علىالرغممنمنحوم
ىذااإلجراء.ازباذتربراليتةميساجل

شلك مرتبطبالنسبة أفالشراءعلىحسابادلورد إليو، ينبغياإلشارة بعملمستحقلبللتزاـا
 بالنسبة أما ادلورد، بو يويف دل بعد،لبللتزاماتاألداء أداؤىا ػلن دل اليت ذلذاادلقبلة زبضع فبل

 .1اإلجراء

فإنوؽلكنلئلدارةإعماؿ مىتقدرتبأف،كذلكالشراءعلىحسابادلوردجزاءكعلىالعمـو
جسيمانأنطخ معهاارتكبوقد ادلتعاقد أفليسلكنذلك.2ادلورد عقدممعناه رتكبويكلخطأ

لتربيراللجوءإذلليسكافيانرلردالتأخَتمثبلألف،كمسؤكليتووادلورد،يستوجبالشراءعلىحساب
يفزبلفادلورد،كمالوكافتطبيقجزاءالشراءعلىحسابادلورد،بلالبدأفيكوفالتأخَتسببان

.3التأخَتراجعمثبلخلطأمناإلدارة





                                                                 
.014إمساعيلحبرم،ادلرجعالسابق،ص- 1
.024ادلرجعالسابق،ص،يوسفبركاتأبودقة- 2
.062فارسعليجانكَت،ادلرجعالسابق،ص؛021ص،ادلرجعالسابق،ىيثمحليمغازم-3
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ضرورة إعذار المورد قبل قيام اإلدارة بالشراء على حسابو: -(2

 قبل ادلتعاقدة اإلدارة إعذارهازباذتلتـز بضركرة كنفقتو، ادلورد حساب على الشراء إجراء
تداركهايفالوقتادلناسب،حىت،منأجلالتعاقديةاليتأخلهباالتزاماتوكإعطاءهمهلةأكليةلتنفيذ

كإفدلينصعلىذلكيفعقدالتوريد.

 عدـ حالة ففي إجراءىالتزاـكعليو فإف معها، ادلتعاقد ادلورد بإعذار علىاإلدارة للشراء ا
يعفيكاليتحملادلوردمسؤكليتو،إالإذاتضمنعقدالتوريدنصانمعيباناحلالةيفىذهيعترب،حسابو

.1اإلدارةمنإجراءاإلعذار

 ثانيا: خصائص الشراء على حساب المورد في عقد التوريد اإلداري 

سابادلورديفعقدالتوريديتميزجزاءالشراءعلىح،األخرلالضاغطةكبقيةأنواعاجلزاءات
:،حيثتتمثلأعلهاكاأليتاإلدارمدبجموعةمناخلصائص

إفجزاءالشراءعلىحسابادلورديفعقدالتوريداإلدارم،ىوإجراءمؤقت،اليًتتب-1
العقد إهناء ملتزماناألصليعنو ادلقصر ادلورد كيظل قائمة، التعاقدية الرابطة تظل بل اإلدارة، أماـ

 .2الناشئةعنالعقدااللتزاماتبتنفيذكافة

كربت-2 حسابو على توريدىا يف ادلورد قصر األصناؼاليت بشراء ادلتعاقدة اإلدارة تقـو
آخر مورد مع بالتعاقد أك بنفسها إما اإلجراء هبذا تقـو كىي ادلالية، العقد،مسؤكليتو إهناء دكف

 .3األصلي

 

                                                                 
.22؛عبداحلميدالشواريب،مرجعسابق،ص004ص،ادلرجعالسابقداريةيفالقانوفاللييبكادلقارف،مازفليلواراضي،العقوداإل-1
.352عادؿالسعيدأبواخلَت،ادلرجعالسابق،ص؛52رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-2
.052ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-3
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علىحسابا-3 الشراء إدارميصدرجزاء دبوجبقرار ادلتعاقدة،دلورد عناإلدارة صادر
.1حكمقضائيبذلكالستصداربإرادهتاادلنفردة،كدكفاحلاجة

اإلدارةادلتعاقدةكقاعدة-4 ازباذبضركرةإعذارادلوردادلتعاقدمعهابتقصَته،قبلعامةتلتـز
سحبالعملمنادلقاكؿيفعقدزاءإجراءالشراءعلىحسابوكمسؤكليتو،كماىوالشأفبالنسبةجل

.األشغاؿالعامة

إفجزاءالشراءعلىحسابادلوردكماىوادلبدأبالنسبةلبقيةكسائلالضغطاألخرل،-5
ماتتضمنإلدارةحقتوقيعىذااجلزاءالضاغطسواءنصعليوالعقدأكدلينصعليو،كعادةناسبلك

.2دفاترالشركطكيفيةتطبيقىذااجلزاء

ثالثا: اآلثار القانونية المترتبة عن جزاء الشراء على حساب المورد

اليًتتبعنوإهناءعقدالتوريدالقائم،الشراءعلىحسابادلوردادلقصرىوإجراءمؤقت
قائمة التعاقدية الرابطة تظل بل معها، ادلتعاقد كادلورد ىذا،بُتاإلدارة تنفيذ دبتابعة اإلدارة كتقـو

قد،كذلكمنخبلؿإجرائهاللشراءعلىحسابادلوردكربتمسؤكليتو،كينتجعنذلكاآلثارالع
القانونيةالتالية:

أك-1 بنفسها سواء كربتمسؤكليتو، ادلقصر علىحسابادلورد العقد بتنفيذ اإلدارة قياـ
غلوزإنوالفرل.كبالتا3بواسطةموردآخر،غلبأفيكوفبنفسشركطعقدالتوريداألصليكمدتو

قصرئلدارةل اليت لؤلصناؼ الفنية ادلواصفات علىادلوردتعديل للشراء إجرائها عند توريدىا يف
.4حسابو،بلالبدأفتتقيديفشرائهادباىوكارديفدفًتالشركط

                                                                 
.54امشي،ادلرجعالسابق،صرشازلمدجعفراذل-1
.012عبدالقادردراجي،ادلرجعالسابق،ص-2
 .544،ص4449عليخطارشطناكم،الوجيزيفالقانوفاإلدارم،الطبعةاألكذل،داركائلللنشر،عماف،األردف،-3
.062ببلكمياسُتببلكم،ادلرجعالسابق،ص-4
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لغَتماشراءجودةالصنفسواءبالزيادةأكبالنقصاف،فبليعتربذلكيفأمارلرداالختبلؼ
أفتشًتمعلىحسابادلوردادلقصرمايتشابويفىذهاحلالةومتفقعليو،فعلىاإلدارةادلتعاقدةى

.1معالصنفادلتعاقدعليو

2- كافة ادلقصر مثلالفارؽيفاآلثاريتحملادلورد الناصبةعنالشراءعلىحسابو، ادلالية
،علىأنوؽلكنللموردادلقصرادلستبعدأفارتفاعاألسعاركادلصاريفاإلداريةكالتعويضاتكغَتذلك

.2ادلصاريفالزائدةإذاكافمبالغفيها،كأفتكوفالزيادةنتيجةخطأمناإلدارةباستبعادطالبيي

أماإذاسبتعمليةالشراءبثمنأقلمنالثمنادلنصوصعليويفالعقد،فإفىذاالفارؽيعود
.3ستبعدأفيطالببقسطمنولئلدارةكحدىا،كليسمنحقادلوردادل

سلطةتقديريةيفإجراءالشراءعلىحسابادلوردادلقصر،فإماأفبتتمتعاإلدارةادلتعاقدة-3
قبلإجراء تقـو كمناألفضلأف معو، تتعاقد آخر إذلمورد بالشراء تعهد أك تتوذلذلكبنفسها

يشا من لكل الفرصة تتيح حىت ادلناقصة طريق بإتباع عددالشراء فيزيد بأسعاره، ذلا يتقدـ أف ء
.4كبالتارلتنخفضاألسعار،كمنوتستطيعاإلدارةاحلصوؿعلىمايلزمهابأنسباألسعارادلنافسُت

تقتصرمسؤكليةادلورداجلديدفقطعلىكجودالتوريداتاليتتضمنهاالتنفيذعلىحساب-4
بالتوريدحلسابوككيبلنذلذااألخَتأكادلوردادلستبعد،فهوليسمندكبان  .5عنو،كماأنواليقـو

بأفتبذؿاعتبار-5 اإلدارةدبثابةالوكيلعندإجرائهاللشراءعلىحسابادلورداألصلي،فتلتـز
.6يفتنفيذالوكالةالعنايةالبلزمةكاليتتبذذلايفأعماذلااخلاصة

                                                                 
.026راغباحللو،ادلرجعالسابق،صماجد-1
.212-212،صالسابقفارسعليجانكَت،ادلرجع-2
.025يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص؛240منصورنصرمنابلسي،ادلرجعالسابق،ص-3
.015ادلرجعالسابق:،إمساعيلحبرم-4
.015،صنفسوم،ادلرجعإمساعيلحبر-5
.005مازفليلواراضي،العقوداإلداريةيفالقانوفاللييبكادلقارف،ادلرجعالسابق،ص-6
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وردكبُتجزاءإهناءالعقد،ألفالغلوزلئلدارةأفذبمعبُتجزاءالشراءعلىحسابادل-6
علىأساس إال.ألثارهعقدالتوريداألصليمنتجاناستمرارالتنفيذعلىحسابادلوردادلقصر،يقـو

غل تتعارضمعو،وزأنو كجزاءاتأخرلال علىحسابادلورد الشراء بُتجزاء ذبمع أف لئلدارة
.1لسببلتوقيعكلمنهاطادلاربققااتكغرامةالتأخَتأكمصادرةالتأمين

 رابعا: الرقابة القضائية على جزاء الشراء على حساب المورد في عقد التوريد اإلداري 

اليتاإلدارية،يعدقرارالشراءعلىحسابادلورديفعقدالتوريداإلدارم،منقبيلالقرارات
كاستنادانتنفيذاناإلدارةتتخذىا اإلدارية لنصولعقودىا القرارأشمننصوصها، يفذلككلمن نو

كالقرارالذميقضيجبزاءكضع،الذميقضيجبزاءسحبالعملمنادلقاكؿيفعقداألشغاؿالعامة
اإلدارم.االمتيازربتاحلراسةاإلداريةيفعقدفقادلر

يفمدلصحةإجراءالشراءعلى،إذأنومنحقادلوردادلستبعدأفينازعأماـالقضاءاإلدارم
.توكمسؤكليتونفق

كؽلارسالقاضي،كبالتارلفإفادلنازعةيفىذهاحلالةحقوقيةتندرجضمنكاليةالقضاءالكامل
اإلدارمرقابتوعلىقراراإلدارةبتوقيعجزاءالشراءعلىحسابادلورد،كيبسطرقابتويفىذاالصدد

منزاكييتادلشركعيةكادلبلئمة.

أف سلطةإلغاءالتدبَتاجلزائيالصادرعناإلدارةيفمواجهةالقاضياإلدارمالؽللككما
احلقيف فقطالبحثعن يستطيع كلكن ادلشركعية، عدـ كانتأكجو مهما معها، ادلتعاقد ادلورد

.2التعويضعنو





                                                                 
.026يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-1

.023ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص؛242-242منصورنصرمنابلسي،ادلرجعالسابق،ص- 2
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 المطلب الثاني

 سلطة اإلدارة في توقيع الفسخ الجزائي 

وداإلداريةالثبلثةالسابقالتطرؽإليها،قدالتكفياجلزاءاتالضاغطةدبختلفصورىايفالعق
ادلر كضع جبزاء األمر تعلق فقسواء لعقد بالنسبة اإلدارية جزاء،اإلدارماالمتيازربتاحلراسة أك

سحبالعملمنادلقاكؿبالنسبةلعقداألشغاؿالعامة،أكجزاءالشراءعلىحسابادلوردبالنسبة
استمرارالرابطةاحتماؿفرضجزاءاتماليةإذلجانبها،شلاغلعللعقدالتوريداإلدارم،بلكحىتمع

.مستحيبلنانأمرك،بلغَتشلكنانالتعاقديةبُتاإلدارةكادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذالتزاماتو

حل كىو األخَت، خيارىا إذل اللجوء سول ادلتعاقدة اإلدارة أماـ يكوف ال احلالة ىذه كيف
نهاكبُتادلتعاقدعنطريقجزاءالفسخ.الرابطةالتعاقديةبي

كعليوفماىومضموفالفسخاجلزائييفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية؟

الفسخاجلزائي التطرؽدلفهـو بداية تقتضيمنا علىذلك، ،مث) الفرع األول(إفاإلجابة
.) الفرع الثاني(لفسخاجلزائيلالقانونيةثارآللالتطرؽ

 الفرع األول

 وم الفسخ الجزائيمفه 

على توقيعها حق اجلزاءاتاليتسبلكاإلدارة يفقمة حيثدرجتو من اجلزائي الفسخ يعد
بتنفيذ التعاقديةدبقتضىعقدمنالعقوداإلدارية،كالذميفالتزاماتوادلتعاقدمعها،كجزاءإلخبللو

.اتالضاغطةكاجلزاءاتادلاليةالغالبماتلجأإليواإلدارةادلتعاقدةيفحالةعدـفاعليةاجلزاء

ادلقصود ربديد بداية األمر اجلزائيلذلكيستوجبمنا بالفسخ تعريفلو ،)أوال(بإعطاء
ضمانان إعمالو شركط كتبياف توقيعو يف ادلتعاقدة تعسفاإلدارة أىم)ثانيا(لعدـ إبراز مث كمن ،

.)ثالثا(اخلصائصاليتيتميزهبا
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 ئيتعريف الفسخ الجزا: أوال

اإلدارة إليو تلجأ الذم الشديد اجلزاء ذلك ىو اإلدارية:" العقود تنفيذ رلاؿ يف الفسخ
جسيمانالتعاقديةإخبلالنالتزاماتوحللالرابطةالتعاقديةبينهاكبُتادلتعاقدمعهاادلخلبتنفيذ،ادلتعاقدة
.1عندائرةالتنفيذ"هنائياناستبعاده،شلايستدعيكفادحان

بصفةانكبناء ذلا يتأكد أف بعد إال الفسخ، جزاء إذلتوقيع تلجأ ال اإلدارة ذلكفإف على
دلباألحرل،أكضورجميجووعلىكىالتزاماتوعلىتنفيذأكدليعدقادرانذجفًنىأفادلتعاقدمعهادليػي،هنائية

ايدفعشللحةالعامةللخطر.ادلرفقالعاـ،كبالتارلادلصاستمرارعلىتأمُتالتنفيذ،شلايهدديعدقادران
مدتوانتهاءعنمشاركةىذاادلتعاقد،بإهناءالعقداإلدارمقبلباإلدارةادلتعاقدةإذلاالستغناءهنائيان

.2ادلقررة

ستبعددبوجبهاادلتعاقدعنتنفيذالعقداليتيي،كىذاماؽليزجزاءالفسخعناجلزاءاتالضاغطة
.3ذلك،كماسبقتلنااإلشارةإذلودكفإهنائاإلدارمبشكلمؤقت

كماأنوغلبعدـاخللطبُتالفسخاجلزائيللعقداإلدارمبسببإخبلؿمنجانبادلتعاقد،
لدكاعيادلصلحةالعامة ادلتعاقدة إليودكف،كالفسخمنجانباإلدارة ادلتعاقدارتكابالذمتلجأ

القانونيةيفكلنوع،كمنالبديهياآلثارتبلؼمعهاألمخطأيفأثناءتنفيذالعقد،كذلكنظراالخ
بلأفلوزيادةعلىذلك،4يتحملوادلتعاقدالأنومايًتتبعنفسخالعقدلدكاعيادلصلحةالعامة

أين-رليفحينونكماسوؼ-كذلكعلىعكسالفسخاجلزائياحلقيفاحلصوؿعلىالتعويض،
ادلًتتبةعنو.اآلثارصبيعالتزاماتويتحملادلتعاقدادلخلبتنفيذ



                                                                 
.244منصورنصرمنابلسي،ادلرجعالسابق،ص-1
.232أضبدعثمافعياد،ادلرجعالسابق،ص-2
 كمابعدىامنىذهالدراسة.55راجعص-3
.022كربكيما،ادلرجعالسابق،صاعبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،تنفيذالعقداإلدارمكتسويةمنازعاتوقضاء-4



113 
 

 ثانيا: شروط توقيع اإلدارة للفسخ الجزائي

خلطورةالفسخاجلزائيمقارنةباجلزاءاتالسابقالتطرؽإليها،لكونويؤدمإذلكضعهنايةنظران
يتضمنوخاصةمنإسقاطحلقوؽادلتعاقد،فإنومن للرابطةالتعاقديةبُتطريفالعقداإلدارم،كما

ضمانانالضركرم شركطإعمالو، يفتوقيعو،توافر ادلتعاقدة تعسفاإلدارة ألثارهنظرانكذلكلعدـ
.الثقيلةعلىادلتعاقدمعها

يفتوقيعالفسخاجلزائي حلقها ادلتعاقدة إلعماؿاإلدارة الشركطأفتغلب،لذلكفإنو توافر
التالية:

استعماذلاقيداإلدارةادلتعاقدةيفييإفادلبدأالعاـالذموقوع خطأ جسيم من المتعاقد:  -(1
اعليوبالنسبةنىبػجأىيفأثناءتنفيذعقودىااإلدارية،كالذمدىقهايفتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدمعهاحل

األخرلالسابقالتطرؽإليها،ىوضركرةكقوعخطأمنجانبادلتعاقديفاإلداريةجلميعاجلزاءات
تستندإليويفتوقيعاجلزاءعليو.ربران،حىتيكوفميتنفيذإلتزاماتوالتعاقدية

للفسخاجلزائيفبليي بالنسبة تعاقدمأما مي،عدكلخطأ التنفيذ ادلتعاقديفأثناء رانربىًيرتكبو
لتوقيعىذااجلزاءعليو،بلغلبأفيكوفاخلطأالتعاقدمادلرتكبمنجانبوعلىدرجةكبَتةمن

تستندإليوتعاقدمأكقانوينجوىرم،حىتيكوفمربرانبالتزاـتمثليفإخبللو،كادل1اجلسامةكاخلطورة
.2اإلدارةيفتوقيعجزاءالفسخ

الرئاسي ادلنظمللصفقاتالعموميةيفاجلزائريفنصادلادة:223-01كبالرجوعإذلادلرسـو
002 ادلتعاقد ينفذ دل إذا أنو:" تنصعلى التزاماتواليت ادلت، لو إعذارانوجو ادلتعاقدة ليفيصلحة

التعاقديةيفأجلزلدد.بالتزاماتو

                                                                 
1
 - « L’administration peut prononcer la résiliation unilatéralement…en cas de faute grave du cocontractant »; 

Rachid ZOUAÏMIA, Marie Christine ROUAULT, Droit Administratif, Editions BERTI, Alger, 2009, p 191. 
.251منصورنصرمنابلسي،ادلرجعالسابق،ص-2
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ؽلكن أعبله، ادلنصوصعليو اإلعذار الذمحدده يفاألجل تقصَته يتدارؾادلتعاقد كإفدل
ادلصلحةادلتعاقدةأفتفسخالصفقةمنجانبكاحد".

بعباراتعامة النصجاء حيثأنوكادلبلحظأف احلريف، تطبيقها اإلدارةمنشأف قبل من
علىادلشرعاجلزائرمأفيذكرعلىجدرإذأنوكافمناأل،اللجوءإذلالفسخيفكلصغَتةككبَتة

.معموؿبويففرنساىواليتؽلكناللجوءفيهاإذلالفسخاجلزائي،كما،األقلبعضاحلاالت

عليواستقرحبسبما،زائيربرلئلدارةادلتعاقدةتوقيعالفسخاجلكمناألخطاءاجلسيمةاليتتي
أفالعقدالذماالعتبارإذاكضعنابعُت،علىسبيلادلثاؿنذكر،يففرنساُتالقضاءكالفقواإلداري

 عقد ىو معها بادلتعاقد اإلدارة ييامتيازيربط فإنو صاحبإدارم، يلجأ أف احلالة ىذه يف تصور
اليت،إذلخرؽبنودالعقداالمتياز ادلنتفعوفبدفعهاإذلرفعها،دكفعلماإلدارةييادلتعلقةبالرسـو لـز
 أطلقلبلمتيازادلاضلة كقد التعاقدية، الرابطة فسخ لئلدارة ؼلوؿ جانبو من الفعل كىذا كموافقتها،

الفرنسيعلى ذلرللسالدكلة بالنسبة اإلداريةالاذالفسخاجلزائي، مصطلحإسقاطنوعمنالعقود
.1االمتياز

بالنسبة اليتتيأما ربرالفسخاجلزائيعلىسبيللعقداألشغاؿالعامة،فإفاألخطاءاجلسيمة
ادلقاكؿلؤلشغاؿزللالتعاقديفاآلجاؿاحملددةيفأكامرادلصلحةالصادرةعن ادلثاؿ،عدـمباشرة

 عدـ ادلعمارم، ادلهندس أك الدائرة كالتزاـمهندس ادلصلحة، ألكامر الدقيق بالتنفيذ رفضادلقاكؿ
دبوجبأمرصادرإليوعنمهندسالدائرةأكادلهندس،ادلقاكؿللتغيَتاتادلفركضةعليوخبلؿالعمل

أكالتقصَت،ادلعمارم،كقوعأعماؿالتدليسكادلخالفاتادلتكررةمنجانبادلقاكؿلشركطالشغل
.2ادلتعاقدعليهاااللتزاماتاخلطَتمنجانبويف

لعقدالتوريد بالنسبة الفسخاجلزئيعلىسبيلررباليتتي،اجلسيمةءاإلدارمفإفاألخطاأما
 عدـ احًتاـادلثاؿ،

ي
ادل غَتدجدىادلورد أك أصناؼرديئة توريد أك األصناؼادلطلوبة، لتسليم احملددة

                                                                 
.223-222عماربوضياؼ،شرحتنظيمالصفقاتالعمومية،ادلرجعالسابق،ص-1
.214-213عبدالقادررحاؿ،ادلرجعالسابق،ص-2
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كغَت مندكبيو أك جانبادلورد الغشمن كشلارسة العقد، يف للمواصفاتادلنصوصعليها مطابقة
.1ذلك

يرلالفقواإلدارمأفكلاألفعاؿادلربرةلتوقيعاجلزاءاتالضاغطةكعلىا ازدادتإذا،لعمـو
ربرالفسخ،كيرجعذلكإذلأفالفسخاجلزائيأشدجسامةيفجسامتهابدرجةمعينة،فإهناذاهتاتي

.2آثارهمناجلزاءاتالضاغطة،اليتىيرلردإجراءاتمؤقتةقدتنتهيإذلالفسخ

إفادلبدأادلسلمبوكقاعدةعامةقبلإعذار المتعاقد قبل توقيع جزاء الفسخ: وجوب -(2
كافىذااألخَتصاحبامتيازأكمقاكؿيقضيبضركرةإعذارادلتعاقد،سواءه،توقيعالفسخاجلزائي

كليتدارؾفيهاتقصَته.التزاماتوأكمورد،كذلكدبنحوفًتةزمنيةمعقولةلتنفيذ

 إذا لئلعذاركدليستجبتانقضكعليو القانونية ادلتعاقدةادلتعاقدادلدة كافلئلدارة خبلذلا،
توقيعجزاءالفسخعليو.

 الرئاسي ادلرسـو يف اجلزائرم ادلشرع قبل من عليو التأكيد نلمس ما ادلنظم223-01كىو
للفقرةاألخَتةمن002للصفقاتالعموميةادلعدؿكادلتمميفادلادة: ادلادةمنو،كتطبيقا نصىذه

12حيثنصتادلادة:،21003مارس25كيفخطوةإغلابيةمنادلشرعاجلزائرم،صدرقراربتاريخ
منوعلىأنو:"إفالفسخمنجانبكاحدلصفقةمنطرؼمصلحةمتعاقدةاليتمإالبعدإعذارين

قانونيُتللمتعاملادلتعاقدالعاجز".

.6،كنشره5،ككيفيةتبليغو4غلبأفيتضمنهااإلعذاركمابُتىذاالقرارالبياناتاليت

                                                                 
.032ىيثمحليمغازم،ادلرجعالسابق،ص-1
.020السابق،صعليبنشعباف،ادلرجع-2
 .2100أبريل21،ادلؤرخةيف22،ع.ج.جج.ر،ػلددالبياناتاليتيتضمنهااإلعذاركآجاؿنشره،2100مارس25القرارادلؤرخيف-3
.نفسومنالقرار12أنظرادلادة:-4
.نفسومنالقرار12أنظرادلادة:-5
.نفسومنالقرار12أنظرادلادة:-6



116 
 

إالأنوماينبغياإلشارةإليوأنويفعقداألشغاؿالعامةبالذات،صلدأفاإلدارةادلتعاقدةكثَتان
ماتستعملكسائلاإلعبلـادلكتوبةلتنبيوادلعٍت)ادلقاكؿادلتعاقد(قبلشلارسةسلطةالفسخ،كىذاما

.1اتالكثَتةادلنشورةيفاجلرائدالوطنيةتؤكدهاإلعذار

ادلتعاقدةقبلتوقيعجزاءالفسخبضركرةإعذارادلتعاقدمعها،اكبناء اإلدارة تلتـز علىذلك،
،كيفالباىظةعفىيفىذهاحلالةادلتعاقدمننتائجوألفقرارالفسخغَتادلسبوؽباإلعذارمعيب،كيي

علىتعويض.ؿفمنحقواحلصوحالةحصوؿضررلو،

ادلتعاقدةمنكاستثناءغَتأنو منهايعفييالعقدنصانتضمنإذا،اإلعذارإجراءتعفىاإلدارة
،أككافجزاءالفسخعلىإثرإجراءجزائيضاغطسبقإعذارادلتعاقدبو،كمنأجلذاتإجرائو

لاألخطاء. إلعذارجديد بشرطأاليكوفىتقريركبالتارلفبلحاجة أعلنالفسخ، الفسخقد ذا
خبلؼاليتأدتإذلتوقيعاجلزاءالضاغط،ألنويفغَتىذهاحلالةيستوجب،خطاءأخرلألنتيجةن

.2إعذارجديد

يشًتطرللسالدكلة: اإلداري االمتيازبالنسبة لعقد  صدور حكم من القاضي بالفسخ -(3
.3(االمتيازإلدارم)إسقاطااالمتيازفسخعقدالفرنسيبأفيصدرحكممنالقاضياإلدارمب

اإلدارمدكفغَتهمنالعقوداإلداريةاألخرل،فبلاالمتيازكىذهالقاعدةثابتةؽلتازهباعقد
 ادلاضلة ادلتعاقدة العقودلبلمتيازسبلكاإلدارة يف احلاؿ ىو كما ادلنفردة، بإرادهتا اجلزاء ىذا توقيع

)أمفسخو(دبوجبحكمقضائي،كالتيازاالمقاطاإلداريةاألخرل،بلالبدأفيصدرجزاءإس
اإلجراءإالنصصريحيرديفعقديي ،يعطيهااحلقيفتوقيعواإلدارماالمتيازعفياإلدارةمنىذا

.4بنفسها

                                                                 
.140-139ص16-15أنظرادللحقرقم:-1
.212فتيحةحايب،ادلرجعالسابق،ص-2

3
 - « …dans le cas de concession‚ tandis qu’en droit français l’administration est tenue de saisir le juge qui seul 

peut prononcer la résilition… »; Rachid ZOUAÏMIA, Marie Christine ROUAULT, Op. cit, p 191. 
4 -André de laubadére, Jean- Claude venezia, yves gaudement, Op.cit, P 825. 
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ك عليو ادلاضلة اإلدارة سلالفة فإفالقاضياإلدارميستطيعأفلبلمتيازيفحالة القاعدة، ذلذه
الص القرار بإلغاء ػلكم عادر بإسقاط زياتماالنها صاحب لصاحل احلكم إذل باإلضافة االمتياز،

.1ادلعيبىاعماقديلحقبومنأضراربسببقرار،بالتعويض

 ثالثا: خصائص الفسخ الجزائي

 بتنفيذ ادلخل معها ادلتعاقد على ادلتعاقدة اإلدارة توقعو الذم اجلزائي الفسخ التزاماتويتميز
إخبلالن عناجلزاءاتسيمانجالتعاقدية مناخلصائصاليتسبيزه السابقاألخرلاإلدارية،دبجموعة

:كاأليتحيثتتمثلأبرزىا،التطرؽإليها

لقدسبقتلنااإلشارةإذلحق اإلدارة المتعاقدة في توقيع الفسخ الجزائي بنفسها: -(1
مشًتكة ي،أفأىمخاصية هبا ىيحقاإلدارةعقوالتنفيذرلاؿاجلزاءاتيفنظاـتميز اإلدارية، د

لتزاماتوالتعاقدية،إادلتعاقدةيفتوقيعاجلزاءاتبإرادهتاادلنفردةعلىادلتعاقدمعهاعندإخبللوبتنفيذ
السابقالتطرؽإليهابصفةعامة.اإلداريةكذلكيفسلتلفأنواعاجلزاءات

أيضان بصفةخاصة احلقمقررذلا كىذا للفسخاجلزائي، ادلتعاقدةبالنسبة حيثسبلكاإلدارة
اإلدارم العقد ،فسخ بتنفيذ ادلخل معها ادلتعاقد كبُت بينها يربط ،جسيمانإخبلالنالتزاماتوالذم

حكمقضائيالستصدار،كدكفحاجةإذلاللجوءللقضاء2دبوجبقرارإدارمصادربإرادهتاادلنفردة
القضاءاإلدارمالفرنسياليت،ادلرافقالعامةامتيازعقودباستثناءيقررذلك، لفسخهاصدكريستلـز

.3بتوقيعوبنفسهااحلقلئلدارةيعطيمادليتضمنالعقدنصانحكمقضائي،

                                                                 
عبداحلميد،ضبدزلمدالشلماين،-1 ادلرجعالسابق،صانقضاءمفتاحخليفة اإلداريةيفالقانوفادلقارف، بعدىا223العقود عبداحلميدكما ؛

 .22الشواريب،مرجعسابق،ص
 .141ص44أنظرادللحقرقم:-2
.233أضبدعثمافعياد،ادلرجعالسابق،ص؛030ماجدراغباحللو،ادلرجعالسابق،ص-3
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ينصالعقد دل كإف حىت اجلزائي، الفسخ يف سلطتها سبارس أف ادلتعاقدة اإلدارة كتستطيع
ادلعًتؼاالستثنائيةإذلالسلطاتأكدفًتالشركطادللحقبوعلىىذااحلق،كيرجعذلك،1اإلدارم
اإلدارية،كاليتذبدأساسهايفمقتضياتادلصلحةههباجل ادلتعاقدةيفرلاؿتنفيذعقودىا ةاإلدارة

.2ادلرافقالعامةيفأداءخدماهتاعلىالوجوادلطلوبكانتظاـالعامة،منخبلؿتأمُتسَت

إعذار المتعاقد قبل توقيع الفسخ الجزائي:  -(2
ي
سبقمنالشركطاجلوىريةيعترباإلعذارادل

كافعقدلتوقيعالفسخاجلزائيمنجانباإلدارةادلتعاقدة،مهماكانتطبيعةالعقداإلدارم،سواءه
للقياـ،إدارمأكعقدأشغاؿعامةأكعقدتوريدإدارم،إذأفإعطاءادلتعاقدفًتةزمنيةمعينةامتياز
علىعاتقوقبلفرضجزاءالفسخ،قاعدةعامةتتطلبهااإلجراءاتالشكليةادللقاةااللتزاماتبتنفيذ

لتوقيعالفسخاجلزائي.

،دبوجبنصصريحاستبعادهمادلينصعلى،كادلبلحظأفاإلعذارقبلتوقيعالفسخاجلزائي
 يفذلكعقود دبا اإلدارية، 3ادلرافقالعامةامتيازيشملصبيعالعقود كذلكعلىعكسما رأيناه،

ادل كضع جلزاء يفعقدفقربالنسبة اإلدارية ادلاضلةاالمتيازربتاحلراسة أينؽلكنلئلدارة اإلدارم،
بإعذارصاحب،توقيعىذااجلزاءالضاغطلبلمتياز .االمتيازدكفأفتلتـز

االتاإلدارةبقاعدةاإلعذارادلسبققبلتوقيعالفسخاجلزائييفغَتاحلالتزاـكعليوفإفعدـ
يي أف شأنو من يعفاالستثنائية، لو فيما سيتحملها، اليتكاف الباىظة النتائج من التزمتادلتعاقد

.4اإلدارةهبذااإلجراء



                                                                 
1
 - « …le pouvoir de prononcer la résiliation aux torts du contractant, mais ce povoir éxiste meme dans le 

silance du contrat… »; Voir: laurent RICHER, droit des contrats administratifs, 6 éditions, L.G.D.J, france, 

2008,  p 256. 
.020ادلرجعالسابق،ص،ربيحةسبكي-2
،4440قابةاإلداريةبُتعلماإلدارةكالقانوفاإلدارم)دراسةتطبيقيةمقارنة(،دارالفكراجلامعي،اإلسكندرية،مصر،حسُتعبدالعاؿزلمد،الر-3

 .77ص
.223سعيدعبدالرزاؽباخيَتة،ادلرجعالسابق،ص-4
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 اإلداري: االمتيازالقضاء اإلداري بتقرير الفسخ الجزائي بالنسبة لعقد  اختصاص -(3

وقيعالفسخاجلزائيبالنسبةلعقوديشًتطلت،لقدسبقلنااإلشارةإذلأفرللسالدكلةالفرنسي
كإعذاره،ضركرةأفاالمتيازاخلطأاجلسيممنجانبصاحبيجطىرجادلرافقالعامة،إذلجانبشىامتياز

إذانصالعقدأكدفًتماحالةباستثناءمنالقضاء،زياتمااليصدرقرارالفسخاجلزائي،أمإسقاط
 ادلاضلة دبوجبقرارإدارمكذلكبنفسها،بتوقيعجزاءاإلسقاطزلبلمتياشركطو،علىحقاإلدارة

.هدكفاللجوءإذلالقضاءلتقريرك،صادربإرادهتاادلنفردة

إسقاط توقيعجزاء نظرانتيازاالمكبالتارلالغلوز يًتتبعنذلكمنإالحبكمقضائي، دلا
أنفقهايفإعدادكهتيئةادلرفق،منحيثاألمواؿالباىظةاليتاالمتيازأضراربالغةللمتعاقدصاحب

.1العاـللعملبصورةطبيعية

إفالرقابةالقضائيةلرقابة القضائية: ل الفسخ الجزائيخضوع قرار  -(4 ضمانةكباعتبارىا
،دبايفذلكالفسخاستثناءدكفيتتوقعهااإلدارةعليو،تشملصبيعأنواعاجلزاءاتالىامةللمتعاقد

م.اجلزائيللعقداإلدار

اإلدارةولذلكفإن منازعة ادلفسوخعقده ادلتعاقد الصادر،منحق قرارىا مشركعية يفعدـ
بتوقيعجزاءالفسخ.

ككماسبقتلنااإلشارةمنخبلؿدراستناللجزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية،أفمايثور
بتوقيعاجلزاءاتعلىادلتعاقدينادلتعلقة،منمنازعاتحوؿمدلمشركعيةقراراتاإلدارةادلتعاقدة

لكوفعلىأساسدعولالقضاءالكامل،نظران،معها،ؼلتصبالنظركالفصلفيهاالقضاءاإلدارم
اجلزءبالكل،كمنمثفإفالطعنفيهاارتباطأفىذهالقراراتأنشاءىاكجودالعقد،حبيثتربطبو

لقبيلقراراتاإلدارةادلتعاقدةادلتعلقةبتوقيعالفسخ،كمنىذااعنالعقدغَتجائزستقبلالنباإللغاءاً
اجلزائي.

                                                                 
 .224العقوداإلداريةيفالقانوفادلقارف،ادلرجعالسابق،صانقضاءضبدزلمدالشلماين،مفتاحخليفةعبداحلميد،-1
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كعليويفحالةثبوتعدـمشركعيةقراراإلدارةبتوقيعالفسخاجلزائي،فإفالقاضياإلدارميف
ادلتعاقد بالتعويضلصاحل باحلكم سلطتو تقتصر احلالة الفسخ،ىذه قرار إلغاء تتعدل أف دكف

ادلرافقالعامة،إذامتتوقيعودبوجبامتيازبالنسبةلعقودزياتماالراإلدارةبإسقاطقراباستثناءاجلزائي،
إسقاط أفجزاء قدر فإفالقاضياإلدارمإذا غَتكغَتمشركعأزياتماالنصصريحيفالعقد،

.1يستطيعإلغاءه،علىسلطتوباحلكمبالتعويضعنعدـمشركعيتومبلئمجلسامةاخلطأ،فإنوزيادةن

 الفرع الثاني

 القانونية للفسخ الجزائي اآلثار 

قانونية أثار عدة يرتب فإنو اجلزائي، الفسخ لتوقيع السابقة الشركط توفرت زبتلف،إذا
القانونيةللفسخاجلزائيبالنسبةاآلثاركعليوسيتمالتطرؽإذلنوعالعقداإلدارمادلفسوخ.باختبلؼ

اآلثار،مث)أوال(اإلدارماالمتيازاألثارالقانونيةللفسخاجلزائيلعقدبللعقوداإلداريةالثبلثة،بداية
.) ثانيا(القانونيةللفسخاجلزائيلعقدماألشغاؿالعامةكالتوريد

(االمتيازاإلداري) إسقاط  االمتيازالقانونية للفسخ الجزائي لعقد  اآلثارأوال: 

:كاأليت،حيثتتمثلأبرزىاقانونيةالاآلثاررلموعةمناالمتيازيًتتبعنإسقاط

بلتعٍتيياالمتيازإفإسقاط-1 ادلرفقالعاـ، العقدالتعٍتهناية إالأفهناية نهيالعقد،
ادلرفقالعاـ،فإماأفتديرهاستمرار،كلئلدارةكاملالسلطةيفأفتعملعلىاالمتيازصاحباستبعاد

.2جديدامتيازبنفسهاأكأفتعهدبإدارتوكتسَتهلصاحب



                                                                 
.235دعثمافعياد،ادلرجعالسابق،صأضب-1
اإل-2 العقود على القضائية الرقابة ادلعمرم، ضبد بن سعيد بن كالتنفيذزلمد االنعقاد مرحليت يف اجلديدة،دارية اجلامعة دار مقارنة(، )دراسة

.223سليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،ص؛231،ص2100اإلسكندرية،مصر،
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بسببتغيَتهتاليتتكبد،ادلستبعدصبيعاألعباءادلاليةاالمتيازيتحملصاحب-2 اإلدارة ا
.1طريقةإدارةادلرفق

يقصد،إجراءقانوينىواالمتيازالتتحملأمخسارةمالية،ألفإسقاطعليوفإفاإلدارةك
ور.ادلرفقالعاـيفأداءخدماتوللجمهاستمراربوضماف

3- ادلاضلة يفإسقاطلبلمتيازؽلكنلئلدارة علىحقها توقيعجزاءاتماليةاالمتياززيادة ،
لتأمُتادلارلكمطالبتوبالتعويضاتالبلزمةعناألضرارلهتاكمصادر،ادلستبعداالمتيازعلىصاحب

.2اليتحلقتهامنجراءاإلسقاط

صاحباختيارادلستبعد،منأجليازاالمتإقامةمزايدةجديدةعلىمسؤكليةصاحب-4
ادلستبعد،كذلكاالمتيازلتصفيةحقوؽكمصاحلصاحباالمتيازػللزللويفنفس،جديدامتياز

.3االمتيازادلرفقالعاـزللاستمراركلولتأمُت

لواحلقكيفمقابلذلكلنتيجتها،ادلستبعدخسائرادلزايدةتبعاناالمتيازيتحملصاحب-5
قدـمبلحظاتوعلىالثمناألساسي،كمراقبةبدمرأيوكيياقبةإجراءاتادلزايدةاجلديدة،فلوأفيييفمر
.4ادلتعاقدينللمشاركةيفادلزايدةاختيار

استغبلؿمقابلحقاجلديدالذمترسوعليوادلزايدة،إظلايعرضشبناناالمتيازإفصاحب-6
بدفعديوفصاحبادلرفق،كلكنواليي ادلستبعد،الذميكوفألصحاهباالرجوعهباعليواالمتيازلـز

.5بكافةالطرؽالقانونية،دبايفذلكاحلجزعلىنصيبومنالثمنالذمترسوعليوادلزايدة

                                                                 
.024يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-1
.223الطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية،ادلرجعالسابق،صزلمدسليماف-2
.293منصورنصرمنابلسي،ادلرجعالسابق،ص-3
.262،صنفسومنصورنصرمنابلسي،ادلرجع-4
.414-414زلمدبنسعيدبنضبدادلعمرم،ادلرجعالسابق،ص -5
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اإلدارةبإجراءمزايدةثانية،كيفحالةعدـربقق-7 يفحالةعدـربققادلزايدةاألكذلتقـو
،ادلستبعداالمتيازلزمةبأفتؤدملصاحبميلبلمتيازتكوفاإلدارةادلاضلةإجراءادلزايدةللمرةالثانية،

.1ادلصركفاتاليتأنفقتهاعلىحسابولتهيئةادلرفق

صاحب-8 االمتيازتتوقفمسؤكلية إدارة عن إسقاطكاستغبلؿادلستبعد يـو من ادلرفق
امتيازه ادلاضلة تتحملاإلدارة إذ لبلمتياز، قدرتتغبلؿاالسنفقاتىذا إذا بطريقاالستمرار، فيو

.2جديدامتيازصاحباختيارحىتيتمذلا،كذلكاإلدارةادلباشرة

اإلدارةادلاضلةتي-9 ادلرفقبنفسهابصفةهنائيةعنطريقاستغبلؿيفحالةتوليهالبلمتيازلـز
ترلأخذىا،كذلكحسبادلستبعدقيمةاألدكاتاليتاالمتيازاإلدارةادلباشرة،بأفتدفعلصاحب

اخلرباء.هيديعًالتقريرالذميي

ادلستبعد،كيًتتباالمتيازلصاحب،أكخاصانعامانخلفانبلمتيازلالتعترباإلدارةادلاضلة-11
العنذلك،أفاإلدارةيفحالةتوليهاإدارةادلرفقبنفسها حبقوؽدائنيو،إالأفذلكالؽلنعتلتـز

ادلستبعدلديها،منمقابلموجوداتواليتاالمتيازباحلجزعلىمايستحقوصاحبحقهميفادلطالبة
.3ؿإليهامندكفمقابلكدلتؤ

بالنسبةلعقودالعاملُتكادلستخدمُت االمتيازيفذمةصاحبىاليتتبق،كيصدؽاألمرذاتو
ادلستبعد،مادليوجدنصيفالعقديقضيخببلؼذلك.

لئلدارة ؽلكن أنو غَت كالعماؿباستمرارالسماح يؤدمخدماتو ادلرفق داـ ما العمل، عقود
كافإسقاط إذا ما إاليفحالة مرضية، االمتيازؽلارسوفعملهمبصورة ارتكبهاراجعإذلأخطاء

فاالعم احلالةؿ، فيىذه ادلرفقباعتبارىاغلبعلىاإلدارة عن ادلسؤكلة اإلجراءاتالبلزمةازباذ،
ؿ.إلبعادالعما

                                                                 
 .495يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-1
.419بنسعيدبنضبدادلعمرم،ادلرجعالسابق،صزلمد-2
.216سعيدعبدالرزاؽباخيَتة،ادلرجعالسابق،ص-3
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صاحبإذلاالمتيازانتقلدة،حىتكلوفبالنسبةلعقودادلنتفعُتبادلرفقتبقىقائمةكناكأخَتان
.1خدماتوللجمهورةادلرفقيفتأدياستمراردلبدأجديد،كذلكإعماالنامتياز

 القانونية للفسخ الجزائي لعقدي األشغال العامة والتوريد: اآلثارثانيا: 

الفسخاتبعان لعقدماألشغاؿالعألثار ادلتعاقداجلزائيبالنسبة كالتوريداإلدارمعلىمركز مة
صاحبالعقدادلفسوخ،يتمالتمييزعادةبُتنوعُتمنالفسخاجلزائي.

البسيط اجملرد اجلزائي يعرؼبالفسخ ما كىو صرامة، أقل اإلدارة تكوف فيو ك ،النوعاألكؿ
كدكف،التزاماتوتنفيذطةالتعاقديةالقائمةمعادلتعاقدادلخلبنهيالرابكالذميقصدبوالفسخالذميي

ماينصغالبانأنوالتعاقدعلىحسابو،كماىوالشأفيفحالةإفبلسوكتصفيةذمتوادلالية،حيث
اندرًوىكافأـميالناكًقىبعداإلدارةادلتعاقدمعهاميالعقدعلىالفسخاجملرديفمثلىذهاحلالة،كدبقتضاهتي

.2ملوسلاطرالتعاقداجلديديفحالةإفبلسو،دكفأفربي

يعرؼبالفسخاجلزائيعلىحساب أشدصرامة،كىوما تكوفاإلدارة النوعالثاينكفيو أما
،بالتزاماتونهيالرابطةالتعاقديةمعادلتعاقدادلخلكمسؤكليةادلتعاقد،كالذميقصدبوالفسخالذميي

النفق الناصبةعنإبراـعقدإدارمجديدمعالغَت،سواءهمعربميلوكافة اتكادلصركفاتاإلضافية
ادلشركعادلتفقعليو لتنفيذ مقاكؿجديد مع عامة أشغاؿ توريد،تعاقدتبعقد تعاقدتبعقد أك

.3إدارممعموردجديدلتوريدادلوادادلتفقعليها

أممننوعيالفسخاجلزائيعلىادلتعاقدتوقيعاختياركبالتارلفإفاإلدارةادلتعاقدةسبلكحق
لدرجةجسامةاخلطأالتعاقدية،ككفقانالتزاماتو،عندإخبللواجلسيمبتنفيذدانرًوىكافأـميالناكًقىمعهامي

كدباػلققادلصلحةالعامة.

                                                                 
.64-63رشازلمدجعفراذلامشي،ادلرجعالسابق،ص-1
.022عليبنشعباف،ادلرجعالسابق،ص-2
 .023ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص-3
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أثا عدة ينتجعنو السابقُت، بنوعيو الفسخاجلزائي بتوقيع ادلتعاقدة اإلدارة قياـ رلذلكفإف
،أماالبعضاألخرمنهافينفردهباكل(1)مشًتكةبُتنوعيالفسخاآلثارقانونية،البعضمنىذه

.(2)نوععلىحدل

الفسخاجلزائيمنجانبالمشتركة بين نوعي الفسخ الجزائي:  اآلثار -(1 يًتتبعلى
ادلتعاقدة بالنسبةلعقدماألشغاؿالعامةكالتو،اإلدارة ادلنفردة كافالفسخاجلزائيريد،سواءهبإرادهتا

 القانونيةالتالية:اآلثارأكعلىحسابكمسؤكليةادلتعاقدبسيطانرلردان

،كىويشملالعقدكلو،إذ1كإذلادلستقبل الرابطةالتعاقديةبُتطرفيونقضاءاكالعقدانتهاء-أ
.2أنوالغلوزلئلدارةادلتعاقدةالقياـبإجراءالفسخاجلزئيللعقد

،لفسخعقده،كبالتارليتوجبعليوإخبلءأماكنالعملةنيجىتًنىائيانادلتعاقدهنًاستبعاديتم-ب
بالنسبةلعقداألشغاؿالعامةخبلؿاآلجاؿاليتربددىااإلدارةادلتعاقدة،كإذاتأخريفاإلخبلءأك

الغادلستحقةذلامنرفضذلك،جازلئلدارةإخبلءىذهاألماكنعلىنفقتوكمسؤكليتو،كخصمادلب
مبالغالتأمُتأكبيعأدكاتوعنطريقادلزاد.

أيةتوريداتبعداستبلـأمابالنسبةلعقدالتوريداإلدارمفمنحقاإلدارةادلتعاقدةأفترفض
.3ذلك

.4ؽلكنلئلدارةادلتعاقدةأفذبمعبُتالفسخاجلزائيكاجلزاءاتادلاليةدبختلفأنواعها-ج

يًتتبعلىالفسخاجلزائيبالنسبةغير المشتركة بين نوعي الفسخ الجزائي:  اآلثار -(2
ىي ما فمنها علىحدل، نوع كل هبا حبيثينفرد أخرل، أثار كالتوريد العامة لعقدماألشغاؿ

                                                                 
1 - « …la résiliation contrairement a l’annulation ou a la nullité n’a pas d’effet retroactif elle ne vaut que pour 

l’avenir… »; christophe LAJOYE‚ Op. cit‚ p 175.  
 .242؛زلمدبنسعيدادلعمرم،ادلرجعالسابق،ص022يوسفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،ص-2
 .473ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص-3
 .031،صنفسوربيحةسبكي،ادلرجع-4
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 البسيط اجملرد اجلزائي بالفسخ حساب)أ(خاصة على اجلزائي بالفسخ خاصة ىي ما كمنها ،
.)ب(كمسؤكليةادلتعاقد

يًتتبعلىالفسخاجلزائيالقانونية الخاصة بالفسخ الجزائي المجرد البسيط: اآلثار -أ(
اآلثاررلردانبالنسبةلعقدماألشغاؿالعامةكالتوريدفسخان،منجانباإلدارةادلتعاقدةبإرادهتاادلنفردة

القانونيةالتالية:

غاؿالعامةكالتوريدبدكفقيدأكشرط،بالنسبةلعقدماألشالرابطةالتعاقديةسبامانانقضاء-
.1عادادلتعاقدافإذلاحلالةاليتكاناعليهاقبلالتعاقدكيي

اإلدارةبتسليمادلتعاقدمعها- ادلتعاقدافبردماربصلعليوكلمتعاقدمناألخر،فتقـو يقـو
 ادلتعاقدبدكرهبردمايكوفاألصناؼاليتقاـبتوريدىا،كقيمةماقاـبومنأشغاؿ،كيفادلقابليقـو

.2للعقدقدحصلعليومناإلدارةمنأمواؿتنفيذان

غراماتالتأخَتأكادلطالبةبالتعويضاتعماحلقهامنأضراراقتضاءػلقلئلدارةادلتعاقدة-
منجراءفسخالعقد،كلكنهاالتستطيعمطالبةادلتعاقدبتحملالتبعاتادلاليةللعقداجلديدالذم

.3ربموت

تستلماإلدارةاألشغاؿاليتقاـادلقاكؿبتنفيذىايفالفًتةالسابقةللفسخ،كذلكيتمتصفية-
.4العقدكإقامةكشفحسابللفسخيفعقدالتوريد

 القانونية الخاصة بالفسخ الجزائي على حساب ومسؤولية المتعاقد: اآلثار -ب(

د،إبراـاإلدارةلعقدإدارمجديدإلسباـتنفيذيًتتبعنالفسخاجلزائيعلىمسؤكليةادلتعاق
،ادلتعاقدأثارالعقداجلديدلجمًالعقداألصلي،فبلتكتفيبالتعويضعنفسخالعقداألكؿ،بلربيى

                                                                 
 .031،صالسابقربيحةسبكي،ادلرجع-1
 .034،صالسابقىيثمحليمغازم،ادلرجع-2
 .034،صنفسوىيثمحليمغازم،ادلرجع-3
 .030ربيحةسبكي،ادلرجعالسابق،ص-4
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أكتعاقدتسواءه معمقاكؿجديدلتنفيذادلشركعادلتفقعليو، بعقدأشغاؿعامة تعاقدتاإلدارة
التالية:اآلثاردادلتفقعليها،شلايًتتبعنذلكبعقدتوريدجديدلتوريدادلوا

- يف تقديرية بسلطة ادلتعاقدة اإلدارة اإلدارماختيارتتمتع العقد إلبراـ ادلناسبة الطريقة
.1يضإلجراءادلناقصة،أككفقإجراءالًتاادلتعاقدكفقاناختياراجلديد،فلهاأفتلجأإذل

كافةاألعباءادلاليةادلًتتبةاليتتفرضهاعملية،دانرًوىكافأـميالناكًقىيتحملادلتعاقداألصليمي-
صمىذهالزيادةيفالتعاقدمعادلتعاقداجلديد،دبافيهاالنفقاتالزائدةالناذبةعنذلك،علىأفزبي

النفقاتمنادلبالغادلستحقةلو.

الثمنادلقرريفالعقداألصليبثمنأقلمن،إذاسبتعمليةالتعاقديفإطارالعقداجلديد-
ادلفسوخ،فإفىذاالفارؽيعودلئلدارةادلتعاقدةكحدىا،كالػلقللمتعاقدادلستبعدبقرارالفسخأف

.2يطالببقسطمنو

أنو ادلتعاقديادةنزًكما مسؤكلية على الفسخ مييتم،على ادلتعاقد تقدًنستقببلنإقصاء من
.4،أكبشكلهنائي3عقودإداريةبشكلمؤقتـعملياتإبراعركضوللمشاركةيف

ادلتعاقد يستحقها ضمانات عدة تتوفر أف غلب أنو عقدخاصةن،إال يف للمقاكؿ بالنسبة
رتبهالوجزاءالفسخعلىاليتيياآلثاراألشغاؿالعامة،دلاذلامنصلةكثيقةباخلزينةالعامة،مقابل

:5فيمايليمسؤكليتو،كتتمثلىذهالضمانات

كالذم،كعلىأساسدفًتالشركطذاتو،غلبأفيتمالعقداجلديديفإطارالعقداألصلي*
دبقتضاهىذاالعقد. أبـر

                                                                 
 .030،صالسابقربيحةسبكي،ادلرجع-1
 .032،صنفسوربيحةسبكي،ادلرجع-2
الرئاسي45ادلطة/74أنظر:ادلادة:-3 4444مارس45منالقرارالوزارمادلؤرخيف:44طةادل/40كأيضاادلادة: عدؿكادلتمم؛ادل491-44منادلرسـو

.40،4444،ع:.ج.جج.راحملددلكيفياتاإلقصاءمنادلشاركةمنالصفقاتالعمومية،
.نفسومنالقرار44ادلطة/45أنظر:ادلادة:- 4  

 .022-022سفبركاتأبودقة،ادلرجعالسابق،صوي-5
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من أنو اجلديدةكما ادلناقصة بإجراء ادلطالبة ادلتعاقد مواصفاتاألعماؿ،حق تعديل دكف
دةاألسعاراجلديدة.،اللهمإالإذاكانتالتعديبلتالتؤثريفزياادلنصوصعليهاأصبلن

العقداجلديدبأسعارعادية،كالؽلكنأفيتحملادلتعاقدالزيادةيفاألسعارإال*غلبأفيي رـب
يفحدكدمشركعةكمعقولة.

*منحقادلتعاقدادلستبعدمراقبةادلناقصةاجلديدة،كلوأفيطعنباإللغاءيفعدـمشركعيتها
أسا كذلكعلى اإلدارم، القاضي ادلناقصةأماـ إجراء قراريي،سأف العقدمنفصبلنإداريانانعد عن

اإلدارم،كؽلكنللقاضياإلدارمإلغاءىامىتربققمنعدـمشركعيتها.

يتوجبعلىادلتعاقدادلفسوخعقدهعلىمسؤكليتو،أفينتظرحىتإسباـتنفيذاألعماؿانكأخَت
كيػلقلوادلطالبةبالقيمةادلاليةلؤلعماؿحلسابكتصفيتوازللالتعاقدعنطريقادلتعاقداجلديد،

 مابقيلومنتأمينو.كاسًتداد،اليتقاـبتنفيذىا
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عن اخلصائصاليتسبيزه من جبملة يتميز اإلدارية، العقود تنفيذ اجلزاءاتيفرلاؿ نظاـ إف
دبوجبوأفتفرضاجلزاءاتعلىادلتعاقداجلزاءاتادلعركفةيفنطاؽالقانوفاخلاص،إذؽلكنلئلدارة

 بتنفيذ إخبللو حالة يف مباشرةنالتزاماتومعها إذلالتعاقدية للجوء حاجة كدكف ادلنفردة، بإرادهتا
القضاء،بلكدكفاحلاجةإذلتضمُتالعقدنصايسمحذلادبمارسةحقهايفتوقيعاجلزاءات.

يةاليتتتميزهباالعقوداإلدارية،كاليتيراعىفهيبذلكتستمدىذااحلقمناخلصائصالذات
على تعود اليت اخلاصة ادلصلحة على اإلدارة سبثلها اليت العامة تغليبادلصلحة دائما تنفيذىا يف

ادلتعاقد،كىومايضمنحسنإنشاءكسَتادلرافقالعامةاليتكجدتالعقوداإلداريةمنأجلها.

 من كعلىالرغم اجلزاءاتيفأثناءاؼاعًتكيفاجلزائر يفتوقيع ادلتعاقدة ادلشرعحبقاإلدارة
كقسممنأقساـالعقوداإلدارية،إالأنويتخللحقهاىذابعضباعتبارىاتنفيذالصفقةالعمومية،
النقائصكادلتمثلةفيمايلي:

 التأخَتية، الغرامة كباخلصوص ادلالية، للجزاءات دقيق تفصيل اجلزائرم ادلشرع نظرانتفادم
يفاآلجاؿالتزاماتوادلتعاقدبتنفيذالتزاـلكثرةحاالتعدـكذلكألعليتهاالكبَتةيفالواقعالعملي،

ادلنصوصعليهاأكتنفيذىاغَتادلطابق.

دليفصحادلشرعاجلزائرمعننيتوبوضوح،فيماؼلصكيفيةتقديراإلدارةادلتعاقدةللتعويض
كماىومستقريفالتشريعاتادلقارنةكفرنساكمصر.كربصيلوبنفسهاكجزاءمارل،

الرئاسيدليشر ادلنظمللصفقاتالعموميةادلعدؿ491-44ادلشرعاجلزائرممنخبلؿادلرسـو
كادلتممللجزاءاتالضاغطة.

ادلشرعاجلزائرمبالنصعلىحقاإلدارةادلتعاقدةبتوقيعالفسخاجلزائي،دكفأفػلدداكتفى
ألفعاؿاليتتربرذلاتوقيعىذااجلزاءاخلطَت.األخطاءكا
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ادلطبقةعلىصفقاتاألشغاؿالعامة،4310اليزاؿالعملبدفًتالشركطاإلداريةالعامةلسنة
بلكحىتدكفتعديلوإذلغايةيومناىذا.

كمنأجلكضعحدذلذهالنقائص،فإنويقًتحإتباعإحدلالطرؽالتالية:

خاصباجلزاءاتاإلداريةضمنتنظيمالصفقاتالعمومية،يتضمنثبلثةزبصيصقسمأوال:
أقساـفرعيةكفقالتفصيلاآليت:

قسمفرعيأكؿيتضمنصبيعاجلزاءاتادلاليةكدبختلفصورىا،كذلككفقتفصيلدقيق،من
لنصعلىحيثربديداألخطاءاليتتربرفرضهاكربديدنسبهاكحاالتاإلعفاءمنها،باإلضافةإذلا

التعويضكجزاءمارلبنفسها.اقتضاءحقاإلدارةادلتعاقدةيف

الصفقات أنواع جلميع بالنسبة الضاغطة، اجلزاءات على النص يتضمن ثاين فرعي قسم
العمومية،كفقتفصيلدقيقمنحيثربديداألخطاءاليتتربرتوقيعهامنطرؼاإلدارةادلتعاقدة.

علىالفسخاجلزائي،كفقتفصيلدقيقمنحيثعلىاألقلقسمفرعيثالثيتضمنالنص
حصرحاالتواليتتربرلئلدارةادلتعاقدةاللجوءإليو،لتفادمالنتائجالوخيمةادلًتتبةعنو،اليتقدسبس

بادلشاريعكالقطاعاتاألخرلادلرتبطةبتنفيذالصفقاتالعمومية.

ادلطبقةعلىصفقاتاألشغاؿ4310لعامةلسنةإلغاءالعملبدفًتالشركطاإلداريةاثانيا:
العامة،أكعلىاألقلتعديلودبايتماشىكنصوصالتنظيماحلارلادلنظمللصفقاتالعمومية.

اجلزاءاتعلىثالثا: توقيع قبل عليها ادلفركضة بالقيود تلتـز أف ادلتعاقدة اإلدارة غلبعلى
دكطٍت،يًتتبعلىتشجيعوكمساعدتوآثارإغلابيةكثَتةادلتعاقدمعها،خاصةإذاتعلقاألمردبتعاق

.كاالجتماعياالقتصادمعلىالصعيد
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 أوال: المراجع العامة:

 باللغة العربية:-1

مكتبةدارالنهضةالعربية،القاىرة،،B.O.Tبدر،العقوداإلداريةكعقدالبوتأضبدسبلمة .4
.4449مصر

بدكفأضبدعثمافعياد،مظاىرالسلطةالعامةيفالعقوداإلدارية،رلموعةرسائلالدكتوراه، .4
.كسنةالنشر مكاف

العقود .9 يفرلاؿإلغاء كتطبيقها العامة النظرية اإلداريةيفالفقوصباؿعباسأضبدعثماف،
.4445كقضاءرللسالدكلة،ادلكتبالعريباحلديث،اإلسكندرية،مصر،

اإلدارم .0 )التنظيم كادلؤسساتاإلدارية اإلدارم القانوف اإلدارم(،-حسُتطاىرم، النشاط
.4445دراسةمقارنة،الطبعةاألكذل،داراخللدكنية،اجلزائر،

اإلد .7 الرقابة العاؿزلمد، تطبيقيةحسُتعبد كالقانوفاإلدارم)دراسة اإلدارة بُتعلم ارية
.4440دارالفكراجلامعي،اإلسكندرية،مصر،مقارنة(،

1.  الشلماين، ضبد زلمد اإلدارم،امتيازاتضبد العقد يف العامة ادلطبوعاتالسلطة دار
.4445اجلامعية،اإلسكندرية،مصر،

د.ـ.ج،،12جدعاكلكطرؽالطعناإلدارية(،رشيدخلويف،قانوفادلنازعاتاإلدارية)ال .4
2100.

عكنوف، .5 بن د.ـ.ج، كاجلزائرم، ادلقارف القانوف يف اإلدارم العقد نظرية عيسى، رياض
.4357اجلزائر،

سليمافزلمدالطماكم،األسسالعامةللعقوداإلدارية)دراسةمقارنة(،دارالفكرالعريب، .3
.4447القاىرة،مصر،

،الطماكم،مبادئالقانوفاإلدارم)دراسةمقارنة(،دارالفكرالعريب،القاىرةسليمافزلمد .44
 .4445مصر،
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اإلدارية .00 )القرارات اإلدارم القانوف اخلَت، أبو السعيد اإلدارم-عادؿ العقود-الضبط
.2114اإلدارية(،دكفدارنشر،

اسةتشريعيةفقهيةكقضائية،دارعادؿبوعمراف،النظريةالعامةللقراراتكالعقوداإلدارية،در .44
.4444اذلدل،عُتمليلة،اجلزائر،

عامرعاشورعبداهللالبيايت،التعاقدمنالباطن)دراسةمقارنة(،دارالكتبالقانونية،مصر، .49
4449.

الشواريب، .40 احلميد الفقوعبد ضوء يف اإلدارية ادلعارؼ،-القضاء-العقود منشأة التشريع،
.4449اإلسكندرية،مصر،

ادلنازعاتيف .47 التنفيذ، للعقوداإلدارية)اإلبراـ، عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،األسسالعامة
ضوءأحدثأحكاـرللسالدكلةككفقاألحكاـقانوفادلناقصاتكادلزايدات(،دارالفكر

.4447اجلامعي،اإلسكندرية،مصر

للعقود .41 األسسالعامة خليفة، ادلنعم عبد العزيز ادلنازعاتيفعبد التنفيذ، )اإلبراـ اإلدارية
ادلناقصاتكادلزايداتكأحدث قانوف ألحكاـ ككفقا اإلدارم القضاء أحدثأحكاـ ضوء

.4445تعديبلتو(،الطبعةاألكذل،ادلركزالقوميلئلصداراتالقانونية،مصر،

قض .04 منازعاتو كتسوية اإلدارم العقد تنفيذ خليفة، ادلنعم عبد العزيز كربكيما،عبد داراءا
 .2101الفكراجلامعي،اإلسكندرية،مصر،

عبدالعزيزعبدادلنعمخليفة،مسؤكليةاإلدارةعنتصرفاهتاالقانونيةالقراراتكالعقوداإلدارية .45
.4445يفالفقوكقضاءرللسالدكلة،دارالفكراجلامعي،اإلسكندرية،مصر،

يفرلاؿ .43 ادلنازعة نظاـ الدينكلويف، قانوفاإلجراءاتعز علىضوء ( الصفقاتالعمومية
.4444ادلدنيةكاإلدارية(،دارالنشرجيطلي،بورجبوعريريج،اجلزائر،

عماف، .44 كائلللنشر، دار األكذل، الطبعة الوجيزيفالقانوفاإلدارم، عليخطارشطناكم،
.4449األردف،
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.4447اجلزائر،عليفيبلرل،مقدمةيفالقانوف،موفمللنشركالتوزيع، .44

بوضياؼ .22 العمومية،،عمار الصفقات تنظيم شرح يف ادلؤرخ الرئاسي ادلرسـو كفق (14
ادلعدؿكادلتممكالنصوصالتطبيقيةلو(،الطبعةالرابعة،جسورللنشركالتوزيع،2101أكتوبر
.2102اجلزائر،

كفقهية(،الطبعةعماربوضياؼ،الصفقاتالعموميةيفاجلزائر)دراسةتشريعيةكقضائية .49
.4445كالتوزيع،اجلزائر، األكذل،جسورللنشر

التشريع .40 يف كتطبيقاهتا للقانوف العامة )النظرية القانونية للعلـو ادلدخل بوضياؼ، عمار
.4445اجلزائرم(،الطبعةالثالثة،جسورللنشركالتوزيع،اجلزائر،

،الطبعةالثالثة،د.ـ.ج،بنعكنوف،4عمارعوابدم،القانوفاإلدارم)النشاطاإلدارم(،ج .47
.4447اجلزائر،

،الطبعة12دم،النظريةالعامةللمنازعاتاإلداريةيفالنظاـالقضائياجلزائرم،جبعمارعوا .23
.2112الثالثة،د.ـ.ج،اجلزائر،

جامعة .45 احلقوؽ، كلية األكؿ، الكتاب القانوف، لدراسة ادلدخل زلمد، بدكم طو عمرك
.4445القاىرة،

.2116ماجدراغباحللو،العقوداإلدارية،،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،مصر، .25
العقوداإلدارية .43 راضي، يفالقانوفاللييبكادلقارف)معشرحالئحةالعقوداإلداريةمازفليلوا

.4449(،،منشأةادلعارؼ،اإلسكندرية،مصر،4330لسنة549رقم
داإلدارية،الطبعةاألكذل،دارقنديلللنشركالتوزيع،عماف،األردف،مازفليلواراضي،العقو .94

4444.
العقوداإلدارية)دراسةمقارنةلنظمادلناقصاتكادلزايداتمعدراسةزلمدأنسقاسمجعفر، .94

اخلاصبادلزايداتكادلناقصاتيفمصركالئحتوالتنفيذية(،دكفدار0665لسنة56للقانوف
.0666مصر،نشر،القاىرة،
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يفمرحليت .94 اإلدارية علىالعقود القضائية الرقابة ادلعمرم، االنعقادزلمدبنسعيدبنضبد
.2100كالتنفيذ)دراسةمقارنة(،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،مصر،

ىومة، .99 دار القانوف(، نظرية يف )الوجيز القانونية العلـو إذل مدخل جعفور، سعيد زلمد
 .4440اجلزائر،

،كسائلاإلدارة(-نشاطاإلدارة-زلمدفؤادعبدالباسط،القانوفاإلدارم)تنظيماإلدارة .22
.2113مصر،،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية

كالفقو .97 للتشريع مقارنة )دراسة اإلدارم القانوف يف ادلباشر التنفيذ نظرية ليلة، كامل زلمد
.4333كالقضاء(،دارالفكرالعريب،مصر،

وزلم .23 اإلدارية، العقود خلفاجلبورم، عماف،الد كالتوزيع، للنشر الثقافة دار األكذل، طبعة
.2101األردف،

.4445طبعةاألكذل،دارالفكرالعريب،القاىرة،مصر،الزلمودعاطفالبناالعقوداإلدارية، .95
ادلطبو .95 دار اإلدارية، العقود يف ادلميز ادلعيار احلميد، عبد خليفة اجلامعية،مفتاح عات

.4445اإلسكندرية،مصر،

ادلطبوعات .26 دار اإلدارية، العقود الشلماين، ضبد زلمد ضبد احلميد، عبد خليفة مفتاح
.2115اجلامعية،اإلسكندرية،مصر،

21.  الشلماين، ضبد زلمد ضبد احلميد، عبد خليفة القانوفانقضاءمفتاح يف اإلدارية العقود
.2102مصر،،ادلطبوعاتاجلامعية،اإلسكندريةادلقارف)دراسةمقارنة(،دار

زين .20 منشورات الثانية، الطبعة مقارنة(، دراسة ( اإلدارية العقود نابلسي، نصرم منصور
.2102احلقوقية،لبناف،

ضريفي، .22 العاـنادية ادلرفق اجلزائر،تسيَت البيضاء، دار بلقيس، دار اجلديدة، كالتحوالت
4444.
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،،اجلزائريفالقانوفاإلدارم،الطبعةاألكذل،داراجملددللنشركالتوزيعناصرلباد،األساسي .22
.سنةنشردكف

اإلدارم .00 التنظيم ( اإلدارم القانوف بوعلي، سعيد عمارة، مرًن شريفي، النشاط-نسرين
.2102اإلدارم(،داربلقيس،اجلزائر،

العام .22 الوظيفة الثاين) الكتاب اإلدارم، القانوف كنعاف، اإلدارية-ةنواؼ العقود-القرارات
 .2112األمواؿالعامة(،الطبعةاألكذل،دارالثقافةللنشركالتوزيع،عماف،األردف،-اإلدارية

 باللغة الفرنسية: -2


1. Ahmed MAHIOU, cours d’institutions administratives, 3
eme 

édition, 

O.P.U, Alger, 1981. 
2. 0- André de LAUBADERE, Jean-CLAUDE Vanezia, yves GAUDEMET, 

Traité de droitadministratif, T 01, 15
 eme

 édition, L.G.D.J,  paris, 1999. 
3. André de LAUBADERE, traite de droit administratif, T 01, 16 

eme
 édition, 

L.G.D.J, 2001. 

4. Chrales DEBBASCH, droit administratif, 6
eme

 édition, economica, paris, 

2002. 

5. Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, Editions BERTI, Alger, 

2007. 

6. Laurent RICHER, droit des contrats administratifs, 6
 eme

 éditions, L.G.D.J, 

france, 2008. 

7. Rachid ZOUAÏMIA, Marie Christine ROUAULT, Droit Administratif, 

Editions BERTI, Alger, 2009. 

8. René CHAPUS, droit administratif général, T 01, 14 
eme

 éditions, 

montchrestien, paris, france, 2000. 
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 صة:اثانيا: المراجع الخ
مصر، .0 الكتبالقانونية، دار اإلدارم، العقد يف اجلزاءاتالضاغطة ببلكمياسُتببلكم،

4444.
ةالقضائيةعلىسلطةاإلدارةيففرضاجلزاءاتعلىادلتعاقدرشازلمدجعفراذلامشي،الرقاب .4

.4444معها)دراسةمقارنة(،الطبعةاألكذل،منشوراتاحلليباحلقوقية،بَتكت،لبناف،

اجلديدة، .9 اجلامعة دار اإلدارية، القانوينللجزاءاتيفالعقود النظاـ اهللنواؼالعنزم، عبد
.4444مصر،،اإلسكندرية

الطبعةفارس .0 ادلعيبللعقداإلدارم، التنفيذ يفحالة ادلتعاقدة اإلدارة سلطة عليجانكَت،
.2102األكذل،منشوراتاحلليباحلقوقية،بَتكت،لبناف،

العقود .7 يف كادلالية اجلنائية اجلزاءات فرض يف اإلدارة سلطة اجلبورم، مرعي حسن زلمد
.4440مصر،اإلدارية،داراجلامعةاجلديدة،اإلسكندرية،

مدحتأضبديوسفغناًن،النظاـالقانوينلغرامةالتأخَتيفالعقوداإلدارية)دراسةمقارنة(، .3
.2102الطبعةاألكذل،ادلركزالقوميلئلصداراتالقانونية،القاىرة،مصر،

ةنصرالدينزلمدبشَت،غرامةالتأخَتيفالعقداإلدارمكأثرىايفتسيَتادلرفقالعاـ)دراس .5
.4445مقارنة(،دارالفكراجلامعي،اإلسكندرية،مصر،

ىاركفعبدالعزيزاجلمل،اجلزاءاتيفعقوداألشغاؿالعامة،رلموعةرسائلالدكتوراه،بدكف .5
.كسنةالنشر مكاف

ىيثمحليمغازم،سلطاتاإلدارةيفالعقوداإلدارية)دراسةتطبيقية(،الطبعةاألكذل،دار .3
 .4440اإلسكندرية،مصر،الفكراجلامعي،
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 .ومذكرات الماجستير الدكتوراه أطروحات – ثالثا
 الدكتوراه: أطروحات -1
البيئة،رسالةدكتوراهيفالقانوفالعاـ، .4 الوضعيكالشرعيكضباية العاـ النظاـ بلقاسمداًن،

.4440-4449كليةاحلقوؽ،جامعةأيببكربلقايد،تلمساف،

باخب .4 الرزاؽ عبد سعيد اإلدارم العقد تنفيذ أثناء يف اجلزائية اإلدارة سلطة دراسة)َتة،
.4445-4445،رسالةدكتوراهيفالقانوفالعاـ،جامعةبنعكنوف،اجلزائر،(مقارنة

عليبنشعباف،أثارعقداألشغاؿالعامةعلىطرفيويفالتشريعاجلزائرم،رسالةدكتوراهيف .9
 ك احلقوؽ كلية العاـ، اجلامعية،القانوف السنة قسنطينة، منتورم، جامعة السياسية العلـو

4444-4444. 

القضاءاإلدارميفاجلزائر،رسالةدكتوراهيفالقانوفالعاـ،كليةاختصاصعمربوجادم، .2
السياسية،جامعةمولودمعمرم،تيزمكزك، .02/14/2100احلقوؽكالعلـو

ا .7 اجلزاءات يف التناسب مبدأ غوثي، حاج )دراسةقوسم عليو القضائية كالرقابة لتأديبية
أيببكر جامعة السياسية، كالعلـو احلقوؽ كلية العاـ، القانوف يف دكتوراه رسالة مقارنة(،

.4444-4444بلقايد،تلمساف،

ياقوتةعليوات،تطبيقاتالنظريةالعامةللعقداإلدارم،رسالةدكتوراهيفالقانوفالعاـ،كلية .1
 .4443-4445قسنطينة،السنةاجلامعية،نتورماحلقوؽ،جامعةم

 

 مذكرات الماجستير: -2
انوفيفالقماجستَتإمساعيلحبرم،الضماناتيفرلاؿالصفقاتالعموميةيفاجلزائر،مذكرة .0

العمومية)العاـ كادلؤسسات الدكلة قانوف اجلزائر(فرع جامعة احلقوؽ، كلية ،،2115-
2116.
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،صلحةادلتعاقدةذباهادلتعاملادلتعاقديفرلاؿالصفقاتالعموميةادلتربيحةسبكي،سلطا .4
 القانوف يف ماجستَت مذكرة العاـ كالعلـو احلقوؽ كلية اإلدارية(، اإلجراءات قانوف فرع (

.02/12/2102السياسية،جامعةمولودمعمرم،تيزمكزك،
ادلتعاملالعمومييفتوقيعاجلزاءات .9 علىادلقاكؿادلتعاقدمعويفعبدالقادررحاؿ،سلطة

 اجلزائرم مقارنة)القانوف معهد(دراسة كمالية(، )إدارة العاـ القانوف يف ماجستَت مذكرة ،
القانونيةكاإلدارية،جامعةتيزمكزك .4334-4353،العلـو

الرئاسيرقم .2 ادلرسـو )يفظل العمومية األشغاؿ إصلاز القانوينلصفقة النظاـ حايب، فتيحة
العاـ01-223 القانوف يف ماجستَت مذكرة كادلتمم(، اإلجراءاتادلعدؿ قانوف فرع (

السياسية،جامعةمولودمعمرم،تيزمكزك،،اإلدارية( .12/14/2102كليةاحلقوؽكالعلـو
للعقداإلدارم)دراسةمقارنة(،مذكرةاالنفرادمسلطةاإلدارةيفالتعديلزلفوظعبدالقادر، .7

السياسية،جامعةأيببكربلقايد،تلمساف،ماجستَتيفال قانوفالعاـ،كليةاحلقوؽكالعلـو
4449-4440.

1.  القانوينلعقد النظاـ أكلي، ماجستَتيفالقانوفاإلدارميفاجلزائر،االمتيازنعيمة مذكرة
السياسية،جامعةمولودمعمرمتيزمكزك، العاـ)فرعقانوفالعقود(،كليةاحلقوؽكالعلـو

02/02/2102.
ايفالنظريةالعامةكيفقانوفهيوسفبركاتأبودقة،امتيازاتاإلدارةيفمواجهةادلتعاقدمع .5

احلقوؽ معهد العاـ، القانوف يف ماجستَت مذكرة اجلزائرية، باجلمهورية العمومية الصفقات
السياسيةكاإلدارية،بنعكنوف،جامعةاجلزائر،أكتوبر .4355كالعلـو

 .والتعاليق المقاالت – رابعا
كاإلدارةاالقتصادقرانة،إعفاءادلتعاقدمعاإلدارةمنغرامةالتأخَت،رللةالتواصليفعادؿ .4

 .4449جامعةسكيكدة،سبتمرب،97عكالقانوف،

4.  ادلفكر، رللة اجلزاءاتاإلدارية، يفتوقيع اإلدارة سلطة دراجي، القادر كلية،44ععبد
الس .4440جانفيياسة،جامعةزلمدخيضر،بسكرة،احلقوؽكالعلـو
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رللة .2 معها، ادلتعاقد حبق يففرضغراماتالتأخَت اإلدارة صبلحية شطناكم، عليخطار
.2111 ،الكويت،مارس10 احلقوؽ،ع

2. ، العتـو إبراىيم ربليليةمنصور )دراسة اإلدارية العقود يف التأخَت لغرامة القانوين النظاـ
كليةالقانوف،جامعةاإلماراتالعربيةادلتحدة،يناير،22عشريعةكالقانوف،مقارنة(،رللةال

2102.
رمضافغنام،عنموقفرللسالدكلةمنالغرامةالتهديدية)تعليقعلىقراررللسالدكلة .7

.40،4449(،رللةرللسالدكلة،ع440353ملفرقم:45/40/4449الصادربتاريخ

 .يةالقانون النصوص – خامسا
 باللغة العربية: -1

4.  44-55القانوفرقم: 44ادلؤرخيف: ،44،ع.ج.جج.ر،ادلتعلقبالتخطيط4355يناير
4355.

ادلؤرخيف:25-42،ادلعدؿكادلتمملؤلمررقم:2112يونيو21ادلؤرخيف:01-12القانوف .2
.22،2112 ،ع.ج.جج.رادلتضمنؽ.ـ،0642سبتمرب23

إ.إ.ـ.ادلتضمنؽ22/12/2115يف:خادلؤر16-15القانوف .2 الصادرة20ع،.ج.جج.ر،
 .22/12/2115بتاريخ:

،03،ع.ج.جج.ر،الذميتضمنؽ.ع،4311يونيو45ادلؤرخيف:471-11األمررقم: .0
4311.

رقم: .7 41/43/4357ادلؤرخيف75-57األمر ادلعدؿكادلتمم، ع.ج.جج.ريتضمنؽ.ـ، ،
78،4357. 

،01،ادلتضمنؽ.أ.ع.ك.ع،ج.ر.ج.ج،ع4441يوليو47ادلؤرخيف49-41األمررقم: .1
.47/41/4441الصادرةبتاريخ:



152 
 

الرئاسي .5 ،يتضمنتنظيمالصفقاتالعمومية،4444أكتوبر45ادلؤرخيف491-44ادلرسـو
  .4444أكتوبر45،الصادرةبتاريخ:75ج.ر.ج.ج،ع

ادلؤرخيف .5 ا44/44/4310القرار ادلطبقةدلتضمن العامة علىدفًتالشركطاإلدارية ادلصادقة
 كالنقل، العمومية األشغاؿ بوزارة اخلاصة األشغاؿ صفقات .ج.جج.رعلى ع ،41،

.4317يناير43الصادرةبتاريخ:
احملددلكيفياتاإلقصاءمنادلشاركةمنالصفقات4444مارس45القرارالوزارمادلؤرخيف: .3

.4444أبريل21ادلؤرخةيف،40،ع.ج.جج.رالعمومية،

اإلعذاركآجاؿنشره،2100مارس25القرارادلؤرخيف .01 ،ػلددالبياناتاليتيتضمنها
.2100أبريل21،ادلؤرخةيف22،ع.ج.جج.ر

 باللغة الفرنسية: -2
-l’arrété du 21 novembre 1964 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministére,
JORA, N101, du11 Décembre1964. 
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،الطبعةاألكذل،منشوراتكليك،44صباؿسايس،االجتهاداجلزائرميفالقضاءاإلدارم،ج-
.4449اجلزائر،



 المعاجم والقواميس: :ابعسا
 .4449سيطيفالعربيةادلعاصرة،الطبعةاألكذل،دارادلشرؽ،بَتكت،لبناف،ادلنجدالو -
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يف - الفرنسية التنازع زلكمة ادلوقع80/20/2080حكم على ادلنشور
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 :الملخص

تعاقداليتتتمتعهبااإلدارةيفمواجهةادلاالمتيازاتتعداجلزاءاتيفرلاؿتنفيذالعقوداإلدارية،كإحدل
على بلاحًتاـمعها،للضغطعليوكإجباره للجوءللقضاء، دكفحاجة بنفسها اإلدارة تباشرىا شركطالعقد،

 العامة ادلرافق تأمُتسَت فكرة كأساسذلككلو العقد، يف للنصعليها حاجة ىذهاطراد. كبانتظاـكدكف
ددةكمتنوعة،فبعضهاتوقعكالعقدمستمركاليكوفمناجلزاءاتاليتؽلكنلئلدارةتوقيعهاعلىادلتعاقدمعهامتع

العقديةكىي الرابطة كالبعضاألخرمناجلزاءاتتنتهيهبا إهناؤه،كاجلزاءاتادلاليةكاجلزاءاتالضاغطة، أثرىا
اجلزاءاتالفاسخة.

عليهامراعاهتا،غَتأفإعماؿاإلدارةادلتعاقدةلسلطتهايفتوقيعاجلزاءات،مقيدبضوابطقانونية،غلب
كاليتتعتربدبثابةضماناتللمتعاقدمعها.

اإلدارية-التنفيذ-اجلزاءاتالكلمات المفتاحية: العمومية-العقود ادلتعاقدة-الصفقات -ادلتعاقد-اإلدارة
 القضاءاإلدارم.

Résumé : 

Les sanctions sont considérées, dans l’exécution des contrats administratifs, comme des 

privilèges dont jouit l'administration pour faire face au contracté, afin de lui faire pression et 

l'obliger à respecter les termes du contrat. Ces sanctions sont réalisées par l’administration 

elle-même, sans avoir besoin de recourir à la justice, et même sans la nécessité de l’existence 

d’une stipulation ou un texte dans le contrat, tout cela est basé selon l’idée d'assurer le 

fonctionnement régulier et total des services publics. Ces sanctions qui peuvent être imposées 

par l’administration sur le contracté  sont nombreuses et variées, certaines sont imposées au 

cours du contrat sans avoir résilié ce contrat, comme les sanctions pécuniaires et les sanctions 

coercitives, certaines d’autres sanctions mettent fin au contrat comme les sanctions 

résolutoires.  

Cependant, l’usage de l’administration contractante de son pouvoir pour imposer les 

sanctions, est restreint par des conditions juridiques, il convient de les prendre en 

considération, car elles sont caractérisées comme des garanties pour le contracté. 

Mots clés: Les sanctions – L’exécution -  Contrats Administratifs - Les marchés publics 

- L’administration contractante – Le contracté – La juridiction administrative. 

Summary: 

Sanctions are considered in the performance of administrative contracts, as privileges 

enjoyed by the administration to address the contracted pressure to make him and force him to 

comply with the terms of the contract. These sanctions are carried out by the administration 

itself, without having to go to court, and even without the need for the existence of a 

stipulation or text in the contract, this is all based according to the idea of ensure the proper 

functioning and total utility. These sanctions that may be imposed by the administration on 

the infected are many and varied, some are imposed during the contract without having 

terminated the agreement, such as monetary sanctions and sanctions coercive, certain other 

sanctions terminate the contract as rescission sanctions.  

  However, the use of the Contracting Authority of its power to impose sanctions, is 
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restricted by legal, it should be taken into consideration because they are characterized as 

guarantees for the contracted. 

Keywords: Sanctions - Execution - Administrative Contracts - Government 

procurement - The Contracting Authority - The contracted - The administrative court. 

 




