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2015سبتمبر –)09(ع/سداسیة محّكمةادــمجلة االجتھ: حقوقد الــمعھ )25(

ظام القانوني للصفقات العمومیة النّ 
ي تسییر المال العامودوره ف

عاقلي فضیلة.د
جامعة باتنة

مقدمة
بذلكمترجمةالشاملة،التنمیةبأعباءللنھوضآلیةالصفقاتتعدّ 

والقیاماألشغالانجازخاللمنالواقعأرضعلىاألخیرةھذهأھداف
ومنھاالعمومیةالسلطاتعاتقعلىالواقعةلخدماتاوتنفیذبالتوریدات

.الخاصالقطاعوبمشاركةالمحلیةالجماعاتالحالبطبیعة
كللتدخلأداةفھيأھداف،عدةإذنتحققالعمومیةفالصفقات

والقطاعالمحلیةالجماعاتالعمومیة،وشبھالعمومیةاإلدارات:األطراف
بینللتنسیقوتقنیةوسیلةھيفأخرىجھةومنجھة،منھذاالخاص،
.والتطبیقالتخطیط

المشرعوضعھاالتياإلستراتیجیةاألداةالعمومیةالصفقاتتعدكما
وتجھیزتسییربإنجازالمتعلقةالمالیةالعملیاتإلنجازالسلطةأیديفي

ضخعلىأساسیةبصفةیعتمدالجزائرياالقتصادنّ إإذالعامةالمرافق
النفقاتحجمبزیادةوذلكاالقتصادیةالعجلةتنشیطأجلمنةالعاماألموال

وتسییرالستغاللاألمثلالوسیلةیعدالصفقاتفنظامومنھالعمومیة
.العامةاألموال

ارتباطاالمواضیعأكثرمنیعتبرالعمومیةالصفقاتتنظیمإنّ 
منذدانالبلمنغیرھامثلوالجزائربلد،أليواإلقتصاديالسیاسيبالواقع

أنباعتبارالمجال،بھذاالخاصةقوانینھاإرساءتحاولوھياستقاللھانیل
فیھاطرفاإلدارةأنأساسعلىالعقودأھممنالعمومیةالصفقات

تبرمفإنھاھیئاتھامختلفأوالدولةطرفمنالمبرمةالعقودبخصوص
.اإلدارةشكلفيتظھرمعنویةأشخاصأنھمعلىطرفھممن

متخذةعامةسلطةبوصفھاأيسیادیامظھرااإلدارةتظھرثبحی
بنودمجموعةوبمفردھااإلدارةتحددوھنا. العامةالسلطةوامتیازاتتدابیر
الصفقاتبھتتمیّزمظھرأبرزإنّ إداري،عقدبأنھیوصفالذيالعقد

الصفقةأنوالتجاریةالمدنیةوخاصةالعقودمنغیرھاعنالعمومیة
سلطةفيتتمثّلالسلطاتمنجملةممارسةاإلدارةجھةتخّولمیةالعمو

.الصفقةإنھاءوسلطةالجزاءاتوتوقیعالتعدیلوسلطةوالرقابةاإلشراف
عامةغایاتلعدةضماناالعمومیةالصفقةإبرامیتمأنیتعینھألنّ و

علىالحصولجلأمنواسعمستوىعلىالمنافسةوإتاحةضمانأھمھا
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المصلحةأولویةالعام،للمالالحسنالتسییرالمترشحین،مساواةة،الصفق
الطرفینمصالحتوازنعلىالحفاظالخاصة،المصالحعلىالعامة

). معھاوالمتعاقداإلدارة(
ھذهتقسیمالبحثیةالورقةھذهخاللمننحاولتقدمماضوءوعلى

:التالیةالمحاورإلىالمتواضعةالدراسة
العمومیةللصفقاتالنظريطاراإل: أوال
.وأھمیتھاالعمومیةالصفقاتمفھوم-1
الجزائرفيوأھدافھاالعمومیةللصفقاتالقانونيالنظامتطور-2

.منھاوالفقھالقضاءوموقفالعمومیةللصفقاتالتشریعیةالمعاییر: ثانیا
.الشكليوالعضويالمعیار-1
.الماليوالموضوعيالمعیار-2
.العامالمالتسییرفيالعمومیةالصفقاتدور: ثاثال

.الصفقاتإبراموإجراءاتكیفیة-1
العمومیةالصفقاتفياإلدارةسلطات-2

.العمومیةللصفقاتالنظرياإلطار: أوال
.وأھمیتھاالعمومیةالصفقاتمفھوم-1

منااألمریقتضيالعمومیةالصفقاتمصطلحفيالتحكمبھدف
.الفقھأوالقضاءاجتھاداتأوالتشریعناحیةمنسواءلھاتعریفإعطاء

أنأساسعلىالتشریعي،التعریفأوالنسوقأنیجب: التشریعيالتعریف-
.األخرىالتعریفاتبقیةعلىیعلوالتشریعيالتعریف

الصفقاتالمختلفةالصفقاتقوانینعبرالجزائريالمشّرععّرف
.العمومیة
.الزمنيلتدرجاحسبالتعریفاتھذهنعرض

90-67األمرمناألولىالمادةعرفت): 90- 67(مراألاألولالصفقاتقانون-
تبرمھامكتوبةعقودھيالعمومیةالصفقاتإنّ "بأنّھاالعمومیةالصفقات

قصدالعمومیةوالمكاتبالمؤسساتأوالبلدیاتأوالعماالتأوالدولة
فيعلیھاالمنصوصروطالشضمنخدماتأوتوریداتأوأشغالانجاز

".القانونھذا
الرابعةالمادةعرفت): 145-82(العموميالمتعاملبصفقاتالمتعلّقالمرسوم-

الّتيبالصفقاتالمتعلّق1982أفریل10فيالمؤرخ145-82المرسوممن
المتعاملصفقات: "أنھاعلىالعمومیةالصفقاتالعموميالمتعاملیبرمھا

ومبرمةالعقود،علىالساريالتشریعمفھومحسبوبةمكتعقودالعمومي
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- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتھــــادمجلة 
الجزائر

المواداقتناءأواألشغالإنجازقصدالمرسومھذافيالواردةالشروطوفق
".والخدمات

یبتعدلم): 91(لسنةالعمومیةالصفقاتتنظیمالمتضّمنالتنفیذيالمرسوم-
تنظیمالمتضمن91نوفمبر9فيالمؤرخ343-91رقمالتنفیذيالمرسوم
تعریفامنھالثالثةالمادةوقدمتكثیراسابقیھعنالعمومیةالصفقات
التشریعحسبمكتوبةعقودالعمومیةالصفقات: "بقولھاالعمومیةللصفقات
قصدالمرسومھذافيالواردةالشروطوفقومبرمةالعقودعلىالساري

".متعاقدةالالمصلحةلحسابوالخدماتالموادواقتناءاألشغالإنجاز

المادةقدمت):250-02(العمومیةالصفقاتبتنظیمالمتعلقالرئاسيالمرسوم-
الصفقات: "بقولھاالعمومیةللصفقاتتعریفاالرئاسيالمرسوممنالثالثة

الشروطوفقتبرم. بھالمعمولالتشریعمفھومفيمكتوبةعقودالعمومیة
الموادواقتناءألشغالاإنجازقصدالمرسومھذافيعلیھاالمنصوص
". المتعاقدالمصلحةلحسابوالدراساتوالخدمات

والالعمومیةالصفقاتتنظیمالمتضمن)10/236(رقمالرئاسيالمرسوم- 
عقودالعمومیةالصفقاتأنّ علىنصتحیثمنھالرابعةالمادةسیما

لیھاعالمنصوصالشروطوفقتبرمبھالمعمولالتشریعمفھومفيمكتوبة
والدراساتوالخدماتالموادواقتناءاألشغالإنجازقصدالمرسومھذافي

.المتعاقدةالمصلحةلحساب
بموجبھیلتزماتفاقالعقد: "تنصمنھ54المادةالمدنيالقانونوفقوالعقد

فعلأوبمنحآخرینأشخاصعدةأوشخصنحوأشخاصعدةأوشخص
".ماشيءفعلعدمأو

:اآلتیةالعملیاتإحدىتشملأنھاالتعریفھذامننلحظ
لتلبیةموجھةموادأوعتادإیجارأوالمصلحةاقتناء(اللوازماقتناء-

).بنشاطھاالمتصلةالحاجات
منشأةھدمأوترمیمأوتأھیلأوصیانةأوببناءالمقاولقیام(األشغالانجاز-

واألخرىاللألشغواحدةصفقتیننجدأنھناویمكنمنھا،جزءأو
)والجیوتقنیةالتقنیةالمراقبةتشملللدراسات

.الخدماتتقدیم-
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برامجأومشاریعتنفیذواحتماالتنضجبدراساتالقیام(الدراساتانجاز-
).استغاللھاأوإلنجازھاشروطأحسنبضمانعمومیةتجھیزات

مختلفةزمنیةحقبفيصدرتوالتيالسابقةالنّصوصخاللمنویبدو
المشّرعإصرارمدىمختلفة،وسیاسیةاقتصادیةمراحلوفيلب

بینصیاغتھاختلفتوإنالعمومیةللصفقاتتعریفإعطاءعلىالجزائري
.)1(وأخرىمرحلة
یعودالعمومیةللصفقاتتعریفإعطاءعلىالمشّرعإصرارولعلّ 

:التالیةلألسبابباألساس
غایةفيوإلجراءاتخاصةإبراملطرقتخضعالعمومیةالصفقاتإنّ -

.األخرىالعقودباقيعنلتمییزھالھاتعریفإعطاءوجبلذا.التعقیدمن
.وخارجیةداخلیةخاصةرقابیةألطرتخضعالعمومیةالصفقاتإنّ -
السلطاتمنمجموعةاإلدارةجھةتخولالعمومیةالصفقاتإنّ -

.الحقالّلھسنحماوھوأخرىعقودفيالمألوفةغیراالستثنائیة
معقّدةإجراءاتوتحكمھاخاصةبطرقتبرمالعمومیةالصفقاتكانتولما

جملةممارسةاإلدارةلجھةتتیحوأنّھاالرقابة،منكثیرةألنواعوتخضع
خاصةاألسبابلھذهوبالنظرحینئذوجبالسلطات،أواالمتیازاتمن

تبرمھاالتيعقودالمعرفةیتسنّىحتىالعمومیة،للصفقاتتعریفإعطاء
والمعنیةتنظیماالمحددةوبإجراءاتھاإلبرامبطرقوالمعنیةاإلدارةجھة

وكذلك. المختلفةبأنواعھاالعمومیةالصفقاتقانونفيالمحدّدةبالرقابة
. االمتیازاتوالسلطاتمنمجموعةاإلدارةفیھاتمارسالّتيالعقودمعرفة
النّاحیةمنیمّكنناالعمومیةللصفقاتیفتعرإعطاءفإنّ ذلكعلىوبناءً 

.العمومیةالصفقاتبقانونالمشمولةاإلداریةالعقودمعرفةمنالقانونیة
بلالعمومیةالصفقاتعرفمنفقطالجزائريالمشّرعولیس

عدداألمرمناألولالفصلفيجاءلماطبقاوھذاأیضاالتونسيالمشّرع
1638عدداألمربمقتضىتنقیحھتمّ الّذي2002-12- 17فيالمؤرخ3158

عقود: "بأنھاالعمومیةالصفقاتبتنظیمالمتعلّق2003أوت4فيالمؤرخ
إلنجازأوخدماتلتقدیمأوبموادللتزّودأوأشغالإلنجازتبرممكتوبة

العقودالئحةفياللّیبيالمشّرععّرفكما"اإلدارةتحتاجھادراسات
من3المادةفياإلداريالعقد2000-05- 17بتاریخ263رقماإلداریة
تبرمھعقدكلالالئحةھذهأحكامتطبیقفياإلداريبالعقدیقصد. "الالئحة
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تنفیذبقصد) اإلدارةجھة(السابقةالمادةفيإلیھاالمشارالجھاتمنجھة
ىعلاإلشرافأووالمیزانیةالخطةفيالمعتمدةالمشاریعمنمشروع

لخدمةالعامةالمرافقتسییرأوتطویرأوالفنیةالمشورةتقدیمأوتنفیذه
غیراستثنائیةشروطعلىیشملالعقدذلككانمتىواطرادبانتظامالشعب
.)2("العامةالمصلحةتحقیقویستھدفالمدنیةالعقودفيمألوفة

.القضائيالتعریف-
قوانینمختلففيمومیةالعالصفقاتعّرفالجزائريالمشّرعأنرغم

بعضفيفصلھحالالجزائري،اإلداريالقضاءأنّ إالّ الصفقات،
الواردبالتعریفاملزمكانوإن. العمومیةللصفقاتتعریفاقدّمالمنازعات

أنّ غیرعنھ،یخرجالوأنالعمومیةبالصفقاتوالمتعلّقالتشریعفي
التعریفلھذاوتحلیلفسیرتإعطاءعلیھتفرضللقضاءالطبیعیةالوظیفة

بالوقائعربطھومحاولةغامضةومفاھیممصطلحاتعلىینطويكانإن
.وإضافاتھالقضاءاجتھاداتتتبععلیناوجبھناومن. الدعوىمحل

:الجزائرياإلداريالقضاءتعریف
لھقرارفيالعمومیةللصفقاتتعریفھفيالجزائريالدولةمجلسذھب
الشعبيالمجلسرئیسقضیة2002دیسمبر17فيمؤرخمنشورغیر

إلى873فھرس6215رقمتحت) أ.ق(ضدببسكرةلیوةلبلدیة
الدولةیربطعقدبأنھاالعمومیةالصفقةتعرفأنھوحیث...":القول

.)3(..."خدماتأداءأومشروعإنجازأومقاولةحولبالخواص
الدولةمجلسأنّ لعمومیةاالصفقاتتعریفمنالمقطعھذاخاللمنیبدو

بأحدالدولةیجمععقديرباطأنّھاعلىالعمومیةالصفقةمفھومحصر
تجمعأنیمكنالعمومیةالصفقةأواإلداريالعقدأنّ حینفي. الخواص

اإلداریةالمؤسسةأوالبلدیةأوالوالیةفيممثالالدولةغیرآخرطرفا
التقاضيبحقالھیئاتلھذهتعترفالعملبھاالجاريالقوانینوأنّ خاصة
وقانونالبلدیة،وقانون. 50و49موادهنصفيالمدنيالقانونرأسھاوعلى
.)4(الشكللعنصرأھمیةأيّ القضائيالتعریفیصرفولم.الوالیة

الصفقةبینمامدنيعقدوھومقاولةمصطلحاستعملأیضاالتعریفأنّ 
بأحكامتتمیّزوالتياإلداريالعقدنظریةتشّكلمجملھافيوھيالعمومیة

.المدنيالعقدنظریةعنتستقلتجعلھاخاصة
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.الفقھيالتعریف-
أشخاصمنشخصیبرمھالذيالعقد: "أنھعلىاإلداريالعقدالفقھعّرف

فينیتھوتظھرتسییرهبمناسبةأوعاممرفقإدارةبقصدالعامالقانون
غیرشروطاأوشرطاالعقدبتضمینوذلكالعامالقانونبأسلوباألخذ

.)5(الخاصالقانونعقودفيمألوفة
.الجزائرفيوأھدافھاالعمومیةللصفقاتالقانونيالنظامتطور-2
العمومیةللصفقاتالقانونيالنظامتطور/ أ

بالواقعارتباطاالمواضیعأكثرمنیعتبرالعمومیةالصفقاتتنظیمإنّ 
نیلمنذالبلدانمنغیرھامثلوالجزائربلد،أليواالقتصاديالسیاسي
استقاللفعندالمجال،بھذاالخاصةقوانینھاإرساءتحاولوھياستقاللھا
المؤرخ62/157القانونبموجبقررتالقانونيللفراغمنھاوسداالجزائر

یتعارضماعداماالفرنسيبالتشریعبالعملاالستمرار31/12/1962في
.وطنیةالالسیادةمع

وتنفیذالعامةاألموالالستھالكاستراتیجيمجالالعمومیةالصفقاتوكون
فيالمؤرخ64/103رقمتحتمرسوماالمشرعأصدرفقدالمشروعات

التيالعمومیةللصفقاتالمركزیةاللجنةإنشاءبموجبھقرر26/03/1964
فقاتالصتنفیذوإجراءاتالقانونیةاألحكاماتخاذاختصاصلھاعھد

.)6(العمومیة
المتضمن17/06/1967فيالمؤرخ67/90رقماألمرإصدارتمّ ثمّ 

.العمومیةالصفقاتمجالفيتشریعیةخطوةأولوھيالعمومیةالصفقات
10/04/1982فيالمؤرخ82/145رقمالمرسومصدورذلكبعدتبعھ

إلضفاءعالمشرمنسعیاوذلكالعمومي،المتعاملصفقاتبتنظیمالمتعلق
صدرتقدوكانت.العمومیةالصفقاتإبرامفيوالبساطةاللیونةمننوع

القانونومنھاالعمومیةالصفقاتبمیدانمباشرةعالقةلھاقانونیةنصوص
وكذااالقتصادیةالعمومیةللمؤسساتالتوجیھيالقانونوھو88/01: رقم

بالمحاسبةالمتعلق15/08/1990: فيالمؤرخ90/21: رقمالقانون
.)7(الوطنیة

فيللدخولالبالددعتالتيالجدیدةقتصادیةاالالظروفوبظھور
وكانالظروف،وھذهیتماشىتعدیلإلىالحاجةظھرتالسوقاقتصاد

المتعلق09/11/1991فيالمؤرخ91/434رقمالقانونبموجبذلك
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.العمومیةبالصفقات
إصدارتمعلیھا،الوقوفتملتياالقانونیةالثغراتلجملةونظرا
والمتممالمعدل24/07/2002فيالمؤرخ02/250الرئاسيالمرسوم
الرئاسيوالمرسوم11/09/2003فيالمؤرخ03/301الرئاسيبالمرسوم

.)8(26/11/2008فيالمؤرخ08/338
تمّ العمومیةبالصفقاتالخاصةوالقوانینالمراسیملجمیعوكحوصلة

یعتبرالذي07/10/2010فيالمؤرخ10/236الرئاسيومالمرسإصدار
واحدةمرةعدلوالذيالعمومیةالصفقاتإلبراماألساسیةالركیزةحالیا
.2011سنة

.العمومیةالصفقاتممیزات/ب
اقتناءأشغال،إنجاز: الموضوعحیثومن.مكتوبعقد: الشكلحیثمن

.دراساتإنجازخدمات،اقتناءمواد،
:دفاترثالثترافقھاأنیجبةصفقكل
الصفقاتكلعلىالمطبقةالتقنیةالترتیباتتحدد،المشتركةالتعلیماتدفتر-

الموافقالخدماتأووالدراساتواللوازماألشغالمنواحدبنوعالمتعلقة
.المعنيالوزیرمنبقرارعلیھا

.صفقةبكلالخاصةالشروطتحدد،الخاصةالتعلیماتدفتر-
الدراساتاللوازماألشغالصفقاتعلىالمطبقة،العامةاإلداریةالشروطردفت-

.تنفیذيمرسومبموجبعلیھاالموافقوالخدمات
یجبالمتعاقدةالمصالح10/236المرسوممن11المادةحسبأنھحیث
أومنفصلةبحصصعنھاوالمعبرتلبیتھاالواجبحاجاتھاتحددأنعلیھا

یخضعالذيالمناقصةشروطبدفتریعرففیماذلكموتترجوحیدة،بحصة
.)9(المناقصةإعالنإجراءاتانطالققبلالمختصةالصفقاتلجانلدراسة

للخدماتدج4.000.000ووالتوریداتلألشغالدج8.000.000: اإلبرامسقف-
وزارةمنبقراردوریاتحیینھیتمالسقفھذاأنالعلممع(والدراسات

). قتصادیةاالاألوضاعوالتضخمعدلمحسبالمالیة
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وافقتإذاإالنھائیةتكونوالبموافقةإالتصحالالصفقاتأنّ كما
صالحیاتھاتفوضأنمختصةسلطةكلّ لویمكنالمختصة،السلطةعلیھا

الصفقاتبتحضیرحالبأيالمكلفینالمسؤولینإلىالمجالھذافي
.بھاالمعمولوالتنظیمیةالتشریعیةلألحكامطبقاوتنفیذھا

:العمومیةالصفقاتأھداف-ج
بالصفقاتالخاص10/236الرئاسيالمرسومإصداركانلقد
صفقةأيإلبراموالركیزةاألساسيالمرجعحالیایعتبروالذيالعمومیة

:أھمھانذكراألھدافمنجملةلتحقیقیھدف
أكبرتحكمدولیا،بھلمعموھووماللبلداإلقتصاديالسیاقمعالتوافق-

العموميالطلبفي
.العمومیةالصفقاتمراقبةتدعیم-
.العامللمالالحسناالستعمالوالتسدیدضمان-
.الوطنيلالقتصادالحقیقیةالمقدرةعلىالوقوفكذاوالرقابةآلیاتتدعیم-

.منھاوالفقھالقضاءوموقفالعمومیةللصفقاتالتشریعیةالمعاییر: ثانیا
التشریعبموجبمحدّدةإداریةعقوداالعمومیةالصفقاتكانتذاإ

حدّدقدیكونلإلدارةالتعاقديوالنشاطللعملبتقنینھالمشرعأنشكفال
فيالمشّرععلیھأكدماوھو. العمومیةالصفقةبھاتتمیّزوعناصرمعالم

.العمومیةالصفقاتقوانینمختلف
یمنعلمالمشّرعجانبمنعمومیةالللصفقاتمعاییروضعأنّ غیر

منكثیراإنّ بل. المعاییرھذهحولالتفصیلتقدیممنالفقھوكذلكالقضاء
تحلیلھافيكبیرادوراالفقھولعبقضائيمنشأذاتالمعاییرھذه

.وتأصیلھا
.الشكليوالعضويالمعیار-1
.منھالمشرعوموقفالعضويالمعیار-

العضويالجانبحیثمنالعمومیةالصفقةوأاإلداريالعقدیتمیّز
أنّ أي. فیھأساسیاطرفااإلداریةالمؤسسةأوالبلدیةأوالوالیةأوالدولةأنّ 

تكونالالذيفالعقد. العامالقانونأشخاصمنشخصالصفقةأطرافأحد
الالتشریعحدّدھاالتيالجھاتأوفیھطرفاالمستقلةاإلداریةالجھاتأحد

.)10(عمومیةصفقةاعتبارهیمكن
).236-10الرئاسيالمرسوم(الحاليالعمومیةالصفقاتتنظیممرحلة-

ال:" یليماعلىأعالهالرئاسيالمرسوممنالثّانیةالمادةنصت
اإلداراتمصاریفمحلالصفقاتعلىإالّ المرسومھذاأحكامتطبّق

والمؤسساتوالبلدیاتوالوالیاتالمستقلةالوطنیةوالھیئاتالعمومیة
والتنمیةالبحثمراكزإلىباإلضافةاإلداريالطابعذاتالعمومیة
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والتكنولوجي،العلميالطابعذاتالخصومةالعمومیةوالمؤسسات
والمؤسساتوالمھنيوالثقافيالعلميالطابعذاتالعمومیةوالمؤسسات

بإنجازاألخیرةھذهتكلّفعندماوالتجاريالصناعيالطابعذاتالعمومیة
فيوتدعىالدولةلمیزانیةنھائیةبمساھمةعمومیةاستثماریةمشاریع

."المتعاقدةالمصلحةالنصصلب
فصلسابقةلنصوصوخالفاالمشّرعأنّ أعالهالمادةمنواضح

ومؤسساتھیئاتفذكرالعمومیةالصفقاتلتنظیمالخاضعةالھیئاتبشأن
مرةألولوردتجدیدةھیئاتذكرو. سابقةنصوصفيذكرتقدیمة

:یليفیماذلكنوضح
:العمومیةاإلدارات-1

تحتفتدخل. واإلطالقالشمولیةمنبشيءیتسمالوصفھذاإنّ 
49للمادةطبقاوالمعنویةالقانونیةبالشخصیةتتمتعباعتبارھاالدولةطائلتھ

الكبیرالوصفھذاتحتویدخل. الجزائريالمدنيالقانونمن50و
أواألولىوالوزارةالجمھوریةكرئاسةاألخرىالمركزیةاألشخاص

المتمثّلةللوزاراتالخارجیةوالمصالحالمختلفةوالوزاراتالحكومةرئاسة
.الوالیاتمستوىعلىالتنفیذیةالمدیریاتفي

:المستقلّةالوطنیةالھیئات-
لمستقلةاالتنفیذیةغیرالسلطاتالمستقلةالوطنیةبالھیئاتویقصد

والمجلس) األمةومجلسالوطنيالشعبيالمجلس(بغرفتیھكالبرلمان
والھیئاتالمحاسبةومجلسالدولةومجلسالعلیاوالمحكمةالدستوري

ھذهتضّطرقدإذ. واالجتماعياإلقتصاديكالمجلسالوطنیةاالستشاریة
أجلنمعمومیةصفقةبعنوانعقدیةعالقةفيالدخولإلىجمیعاالھیئات
.بنشاطھاقیامھا
:الوالیة-2

واالستقاللالمعنویةبالشخصیةتتمتعإقلیمیةمجموعةالوالیةتعتبر
عضویاانفصاالجھةمنالدولةعنمنفصلةإداریةوحدةوھيالمالي

كتنظیمالوالیةذكرتألھمیتھاونظرا. البلدیةعنأیضاومنفصلةوقانونیا،
وجودولھاذاتیاكیاناتشكلفالوالیةالجزائریةالدساتیركلفيإداري
قانونأیضاوكّرسھ،50و49المادةفيالمدنيالقانونكّرسھمستقل
.الوالیة

ھذهفيوالمؤكدةالثابتةالتعاقدبأھلیةتتمتعالوالیةكانتولّما
المختلفةوأعبائھاللدولةاإلداريالتنظیمداخلوظیفتھافإنالنصوص،

وخدمةتنمویةمشاریعلتنفیذعقدیةعالقاتفيالدخولعلیھاتفرض
. )11(الجمھور
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:البلدیـــة
وتتمتعالجزائرياإلداريالتنظیمفيالقاعدیةالبنیةالبلدیةتعتبر
انفصاالمنفصلةإداریةوحدةوھي. الماليواالستقاللالمعنویةبالشخصیة

فياألخرىھياذكرھتمّ وقد. والوالیةالدولةمنكلعنوقانونیاعضویا
فيالمدنيالقانونثبّتھوذاتیامستقالكیاناتشكلفالبلدیةالدولةدساتیركل

.البلدیةقانونأیضاوكّرسھ50و49المادة
فإنّ التعاقدوبأھلیةالمعنویةبالشخصیةتتمتعالبلدیةكانتولّما

تنوعةوالمالمختلفةومھامھاللدولةاإلداريالتنظیمإطارضمنوظیفتھا
العامالقانونمنعقدیةعالقاتفيالدخولاألخرىھيعلیھاتفرض
. الجمھوروخدمةالمحلیةالتنمیةبأعباءالنھوضبھدف
:العمومیةالمؤسسات-3

مفّصلة236-10الرئاسيالمرسوممنالثانیةالمادةجاءتلقد
تالصفقالقانونبالخضوعالمعنیةالعمومیةالمؤسساتأنواعبشأن

جانبفإلىاإلداري،الطابعذاتالعمومیةالمؤسساتفذكرت. العمومیة
والمؤسساتوالتنمیةالبحثمراكزذكراإلداریةالعمومیةالمؤسسات

الثقافيالطابعذاتالعمومیةوالمؤسسات. )12(العلميالطابعذاتالعمومیة
نونقاتطبیقمجالإنّ بل. المھنيالطابعذاتالعمومیةوالمؤسسات

الصناعيالطابعذاتالعمومیةالمؤسساتلیشملامتدالعمومیةالصفقات
منكاملةبمساھمةاستثماریةمشاریعبإنجازتكلّفعندماوالتجاري

.الدولةمیزانیة
یمكنوال. إداریةقراراتبمثابةقراراتھااعتباریمكنالفھذه

العضويللمفھوماتطبیقاإلداریةالمنازعاتقبیلمنمنازعاتھااعتبار
.المدنیةاإلجراءاتقانونفيوالمكّرساإلداریةللمنازعة
إشكاالتستحدثالصفقاتقانونتطبیقلمجالالشمولیةھذهإنّ 

).القضائياالختصاص(التعقیدمنغایةفيالقضائيالمستوىعلىعملیة
:منھالجزائريالمشرعوموقفالشكليالمعیار-

منالرابعةالمادةفيالواردالعمومیةتالصفقالتعریفرجوعا
واحدمبدأعلىثبتالجزائريالمشّرعنجد236-10الرئاسيالمرسوم

اشتراطسرولعلّ . مكتوبةعقودعنعبارةالعمومیةالصفقاتأنّ وھو
الجزائرفيالعمومیةالصفقاتقوانینمختلففيعلیھاوالتأكیدالكتابة
:ثنینالسببینیعود
 ّوأداةوالمحلیةالوطنیةالتنمیةمخططاتلتنفیذأداةالعمومیةلصفقاتاإن

تكونأنالزاویةلھذهوبالنظروجبلذااالستثماریةالبرامجمختلفلتنفیذ
.مكتوبة
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 ّفالمبالغالعامة،الخزینةالمالیةأعبائھاتتحملالعمومیةالصفقاتإن
محليأومركزيھازلجالعمومیةالصفقاتبعنوانتصرفالتيالضخمة

تكونأنوجبلذا. العامةالخزینةتتحّملھامستقلةوطنیةھیئةأومرفقيأو
وغیراستثنائیةشروطاتتضمنأنھاجانبإلىمكتوبةالعمومیةالصفقات

.والتجاریةالمدنیةالعقودفيمألوفة

:القاعدةعلىالوارداالستثناء
مختلففيالكتابةعنصرلىعشددقدالجزائريالمّشرعكانإذا

استثناءأوردفإنّھالمذكورة،لألسبابرأیناكماالعمومیةالصفقاتقوانین
تبرم: "بقولھا236-10الرئاسيالمرسوممن7المادةحددتھالقاعدةعلى

خطروجودحالةوفيالخدماتتنفیذفيشروعأيّ قبلالعمومیةالصفقات
المعنيالواليأوللوزیریمكنالمتعاقدةمصلحةللملكاأواالستثماریھدد

إبرامقبلالخدماتتنفیذبدایةفيبالشروعمعللبمقرریرخصأن
.)13(بالمالیةالمكلفالوزیرإلىالرخصةھذهمننسخةترسل. الصفقة

عملیةالتنفیذأنّ األصلجعلالمشرعأنّ یتبیّنأعالهالنّصمن
توقیعبعدإالتنفیذفالبالكتابة،مرھونخیراألوھذااإلبرامعلىالحقة

.بذلكقانوناالمخولةالجھةمنالصفقة
إجراءمنفمّكنھاالمتعاقدللمصلحةترخیصامنحالمشّرعأنّ غیر

یمنحترخیصعلىاألمروعلّقاإلبرام،عملیةقبلالصفقةأوالعقدتنفیذ
إقلیمیاالمختصالواليأوبالصفقةالمعنيالقطاععلىالوصيالوزیرمن

اللّجوءتسوغاألسبابمنجملةعلىیحتويأيمعلّلمقّرربموجبوھذا
.اإلبرامعملیةمباشرةقبلللتنفیذ

فيإالالترخیصھذاأواألسلوبلھذااللّجوءیمكنالأنّھشكوال
خطروجودحالةفي: "...بعبارةأعالهالمادةنصجاءلذلكمحدّدةحاالت

...".المتعاقدةللمصلحةملكاأواالستثماریھدد
مدةخاللتصحیحیةصفقةإعدادالذكرسالفةالمادةفرضتكما

مالیینأربعةیفوقالصفقةموضوعكانإذاالتنفیذبدءمنأشھرثالثة
بدأالتنفیذأنّ فرغم.الكتابةأھمیةعلىأخرىمرةیؤكدبماجزائريدینار
إجراءمنبدّ البلالكتابةعنصرإھمالیعنيالفھذا. معتبراشوطاوقطع

.تصحیحیةصفقةوإعداد
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.الماليوالموضوعيالمعیار-2
.منھالجزائريالمشرعوموقفالموضوعيالمعیار-

مراحلفيوالصادرةالجزائریةالعمومیةالصفقاتلقوانینرجوعا
واحدةطریقةعلىیثبتلمالمشّرعأنّ نالحظمختلفةوسیاسیةاقتصادیة

فتارة. عمومیةصفقةأمامالعقدموضوعحیثمننكونمتىوصففي
أخرىوأحیاناأحیانا،العمومیةالصفقةنطاقمنیوسعالقانونيالنّصنجد

.النطاقھذامنیضیق
اعتباراألحوالمنبحالیمكنوالكثیرةعقوداتبرماإلدارةإنّ 

األساسيالشرطإذإداریةعقودةبمثابمختلفةعقودمنتبرمھماجمیع
. العامالقانونطریقفیھاإلدارةتسلكأنإداریاالعقدالعتبار

العمومیةاإلداراتتبرمھاالتيالعقودمنجملةإبعادوجبلذا
ذلكقبیلمنعلیھاالعمومیةالصفقةوصفإطالقصالحیةبعدموالحكم

منوغیرھاوالكھرباءلغازباوالتزویدالنقلوعقودالتأمینعقودمثال
تشریعامحدّدةإداریةعقوداالعمومیةالصفقاتكانتولّماالخاصة،العقود

الصفقةموضوعلمعرفةللتشریعالرجوعحینئذوجبموضوعھاحیثمن
حصرالرابعةالمادةفي236-10الرئاسيالمرسومفأنّ وعلیھالعمومیة،

عقودأضافالخدماتوعقودالتوریدوعقوداألشغالعقودفيذلك
.  الدراسات

:منھالجزائريالمشرعوموقفالماليالمعیار-
حینئذوجبالعامةبالخزینةوثیقةصلةالعمومیةللصفقاتكانلما

غیرمنأنّھذلك. عمومیةصفقةالعقدالعتبارأدنىماليحدضبط
الصفقاتقانونأحكامبموجبالتعاقدعلىاإلدارةجھةإلزامالمعقول
علیھینطويبماالصفقةومبلغقیمةكانتوأیاالحاالتكلفيالعمومیة

الحدتحدیدصالحیةللمشّرعثمةومن.طویلةمراحلمنالصفقةإبرام
الحدھذاتغییرإمكانیةمععمومیةصفقةإلعدادالمطلوبالمالياألدنى

بینالحدھذارتغییإمكانیةومع. اقتصادیةألسبابواألخرىالفترةبین
األشغاللعقدكحدیصلحالالخدماتلعقدكحدصلحفماوأخرىصفقة

.ضخمةأموالمناألخیرةھذهتتطلبھبماالعمومیة
صفقةالعقدالعتبارأدنىماليحدفرضوراءمنالھدفویبدو

المشّرعمیّز. العامةالنفقاتترشیدھوالصفقات،لقانونتخضععمومیة،
وعقودجھةمنالتوریدوعقوداألشغالعقودبیناألدنىحدالیخصفما

عقودفيالمطلوباألدنىفالحد. أخرىجھةمنوالدراساتالخدمات
مبلغھیساويطلبأوعقدكل"السادسةللمادةطبقاالتوریدوعقوداألشغال

أواألشغاللخدماتعنھیقلأو)دج(8.000.000دینارمالیینثمانیة
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أوالدراساتلخدمات)دج(4.000.000دینارمالیینأربعةواللوازم
".المرسومھذامفھومفيصفقةإبراموجوبالیقتضيالخدمات

تحیینیمكن: "أنّ علىالمرسومنفسمن5/6المادةنّصتكما
وفقالمالیةوزیرمنقراربموجبدوریةبصفةأعالهالمذكورةالمبالغ
االقتصادوتیرةلحركیةومراعاة"(.رسمیاالمسجلالتضخممعدل

).الوطني
:منھالجزائريالمشّرعوموقف) مألوفغیرالبند(االستثنائیةالشروطمعیار-

فيیكمنالمدنيالعقدعناإلداريالعقدتمیّزوجھأنّ اإلشارةسبقت
وامتیازاتسلطاتمجموعةممارسةاإلدارةجھةیخّولاإلداريالعقدأنّ 
لتمكینباألساسأقّرتوقد. الخاصالقانونصعیدىعللھاوجودال

حاجاتتلبیةوفيتعاقدھاوراءمنالمرجوةاألھدافتحقیقمناإلدارة
.العامةالمصلحةوتحقیقاألفراد

صراحةاعترفت236-10الرئاسيالمرسوممن112/2فالمادة
رإنذاتوجیھبعدواحدجانبمنالصفقةتفسخأنالمتعاقدةللمصلحة
فيالمشّرعیقررهلمماوھوبالتزاماتھالوفاءبھدفالمتعاقدللطرف
.)14(المدنيالقانون

.منھاالجزائريالقضاءوموقفالتشریعیةالمعاییر-
الصفقاتأواإلداریةالعقودخصّ قدالجزائريالمشّرعكانإذا
،)اريوالتجالمدني(الخاصللقانونیخضعھاولمخاصبتشریعالعمومیة

تمیّزالّتيالمعاییرمنجملةتحدیدعلىأخرىجھةمنحرصفقد
. المختلفةاإلدارةعقودمنغیرھاعنالعمومیةالصفقات

ساھمتالذكرسابقةالمعاییرھذهأنّ إنكارھایمكنالالتيوالحقیقة
قواعدإبعادأولتطبیقاإلداريالقضاءأجھزةمساعدةفيكبیرةمساھمة
.توافرھاعدممنالمعاییرھذهتوافربحسبالعمومیةتالصفقا

نصوصطبقالدولةمجلسأنّ القراراتمنالكثیرخاللمنویتبیّن
. عنھایحدولمكامالتطبیقاالعمومیةالصفقاتقانون

.منھاالفقھوموقفالتشریعیةالمعاییر-
اصأشخمنشخصیبرمھعقد: "أنّھعلىاإلداريالعقدالفقھیعرف

فينیتھوتظھرتسییرهبمناسبةأوعاممرفقإدارةبقصدالعامالقانون
غیرشروطاأوشرطاالعقدبتضمینوذلك. العامالقانونبأسلوباألخذ
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الفقھرسمالتعریفھذامنوانطالقا". الخاصالقانونعقودفيمألوفة
:فيالمتمثلةاإلداريالعقدمعاییر

العقد،فيطرفااإلدارةتكونأنھبویقصدالعضوي،المعیار-
موضوعیتعلقأنبھویقصد) بالمرفقالعقدارتباط(الموضوعيالمعیار-

عاممرفقوتسییربإدارةالعقد
تكونأنیكفيالالعام،القانونوسیلةأوالمألوفغیرالبندمعیار

إخضاعھثمّ ومنعلیھاإلداريالطابعإلضفاءالعقدفيطرفااإلدارة
اإلداريالقاضيباختصاصالتصریحوبالتّاليالعمومیةالصفقاتقانونل

جھةتكشفأنینبغيبل. العقدھذاعنالناتجةالمنازعةفيبالفصل
.)15(تعاقدھاعندالعامالقانونوسیلةاستخدامفيرغبتھاعناإلدارة

.العامالمالتسییرفيالعمومیةالصفقاتدور: اثالث
.الصفقاتإبراماتوإجراءكیفیة-1

أغلبھامسطرةأھدافتحقیقإلىیھدفالعمومیةالصفقاتإبرامإن
العامةالمصلحةتفضیلكذلكالعمومیةلألموالالجیدالتسییرحولتدور
. الطرفینمصالحتوازنعلىوالمحافظةالخاصةالمصلحةعلى

:اإلجراءاتمنلنوعینتبعاالعمومیةالصفقاتوتبرم
.التراضيوإجراءلمناقصةاإجراء-

منعروضعلىالحصولیستھدفإجراءھيلمناقصة: المناقصةإجراء
ذاإعرض،أفضلیقدملذيللعارضالصفقةتخصیصمعمتعاقدینعدة

العمومیة،الصفقاتإلبرامالتقلیديواإلجراءالعاماألصلتشكلفالمناقصة
األشكالأحدتأخذأنویمكندولیةأوووطنیةالمناقصةتكوننأویمكن
:التالیة

تعھدایقدمأنمترشحأيخاللھمنیمكنإجراءوھي: المفتوحةالمناقصة-
الذینللمترشحینإالّ تعھدبتقدیمفیھیسمحالإجراءوھي: المحدودةالمناقصة-

.مسبقاالمتعاقدةالمصلحةھاتتخذالتيالخاصةالشروطبعضفیھمتتوفر
بتقدیملھمالمرخصالمترشحونیكونإجراءھي: قائیةاالنتاالستشارة-

علىللتنافسأوليانتقاءبعدبذلكللقیامخصیصاالمدعوونفیھعرض
.خاصةأھمیةذاتمعقدةعملیات

أحسنیقترحالذيللمتعھدالصفقةبتخصیصیسمحإجراءوھي:المزایدة-
إالتخصوالالعاديالنمطمنالبسیطةالعملیاتوتشملعرض،

.الجزائرفيالمقیمیناألجانبأوالوطنیینالمترشحین
تشتملعملیةانجازقصدمنافسةفيالفنرجالیضعإجراءھي:المسابقة-

.خاصةفنیةأووجمالیةواقتصادیةتقنیةجوانبعلى
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فیماتلخیصھایمكنمراحلبعدةیمرالمناقصةإجراءإن:المناقصةكیفیة
:یلي

بمبدأوتعنيللمنافسة،إلزامیةبصورةالمناقصاتتخضع:ةالمنافسمبدأ-
لیتقدمالمناقصةشروطتوافرمنلكلالفرصةإعطاءھوھناالمنافسة
.المتعاقدةلإلدارةبعرضھ

صالحیةتقدیرفيالمتعاقدةاإلدارةسلطةانعدامیعنيالوھذا
تتمتعدارةفاإلالعامة،المصلحةمقتضیاتأساسعلىوكفاءتھمالعارضین

فيالحقلھاحیثالتعاقدمناألكفاءغیراستبعادفيتقدیریةبسلطة
االستبعادحقولكنالتعاقدیةالعملیةمراحلكافةفيالحقھذااستخدام

.قانونیةبنصوصیكون
بینالمساواةمبدأیتحققالمنافسةمبدأتطبیقطریقعن: المساواةمبدأ-

إسنادفيتفضیلكلتقصيالعامالمرفقأمامفالمساواةالمترشحین،
.المنافسةمصدراعتبارھایمكنوبالتاليالصفقة

لخدمةووسیلةالمنافسةأساسھنفسالوقتفيھيذاإفالمساواة
.المنافسة

لضمانوسیلةیعتبرالذياإلشھارمبدأالمناقصاتتخضع: اإلشھارمبدأ-
لضمانوسیلةاإلشھارریعتبكماللعرض،المؤسساتبدعوةالمنافسة،
بالدعوةتبدأفالمناقصةذنإ.القانوناحترامعلىیعملوبالتاليالشفافیة

.)16(اإلشھارطریقعنللمنافسةالعمومیة
الطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتوالبلدیاتالوالیاتمناقصاتأما
أواألشغالصفقاتتتضمنوالتيوصایتھاتحتالموضوعةاإلداري

أوإداري،لتقییمتبعادج50.000.000یساويأومبلغھاتقلوالتيداتالتوری
أندج20.000.000یساويأومبلغھایقلالتيوالخدماتالدراساتصفقات

:التالیةالكیفیاتحسبمحليإشھارمحلتكون
.المھنیةبالمقراتوإلصاقھالمناقصةعناإلعالننشر-
والحرف،والصناعةالتجارةلغرفةالوالیة،بلدیاتلكافةللوالیة،-

أناإلدارةتتجنبأنویجب.الوالیةفيالمھنیةالتقنیةللمدیریةوالفالحة،
سقوطفيسبباالنشرإتمامأواإلعالنصدوریستغرقھاالتيالمدةتكون

كماالنشرعملیةبسبباألیامبعضإنقاصأوالمشاركةفيالعارضین
بالمشاركة،العارضینمنممكنعددكبراألالسماحعلىتعملأنیجب

تقدیمصالحیةمھلةتمدیدإشھاریجبكما.المنافسةمجالتوسیعوبالتالي
كافیةغیرالمستلمةالظروفأنالمتعاقدةالمصلحةرأتذاإالعروض
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علىالمناقصةإعالنیحتويأنیجب40للمادةوطبقا.المنافسةإلقامة
.امیةاإللزالبیاناتمنمجموعة

:العروضوتقدیمالمواقفتحدیدمرحلة-
مواقفھملتحدیدللمعنیینمحددةمھلةوإعطاءاإلشھارعملیةبعد

حسبعروضھما یحرروأنالمھتمینعلىفإنّ المناقصةھذهاتجاه
حیثمختومین،ظرفینفيووضعھااإلدارة،طرفمنالمحددالنموذج
اأمّ فیھا،المشاركةلمراداالمناقصةتحدیدالخارجيالظرفیتضمن
العرض،یتضمنھفإنّ المترشحاسمعلیھیكتبالذيالداخليالظرف
إیداعویتم.الوصولالمضمونالبریدطریقعنالظروفھذهوترسل
العرض،معینةلعناصرتبعامعینةلعناصرتبعایحددأجلفيالعرض
).الماليالعرض(التقني،

:سائھاوإرالمناقصةإجراءمرحلة-
وتتكون. العروضتقییمولجنةاألظرففتحلجنةبھایقصد

العروضإلیداعاألخیرالیومفياللجنةوتجتمععادیینإداریینأعوانمن
.المتعھدینبحضوروعلنیةالجلسةوتكون

:اإلبرامشكلیاتوإتمامالصفقةعلىالمصادقةمرحلة-
قبلمنتتموالمناقصةمراحلآخرالمصادقةمرحلةوتعتبر

المحلیة،للجماعاتبالنسبةالوصیةالسلطةأوالصفقاتعنالمسؤول
إذاإالّ نھائیةتكونوالالصفقاتتصبحوالالمصادقةبھذهنھائیةوتصبح
وبھذه.والمصادقةاإلبرامعملیةإتمامبعد.المختصةالسلطةعلیھاوافقت

منالصفقةعلىادقةبالمصالمناقصةكیفیةتنتھيالمختلفةاإلجراءات
اختیاربعدللصفقةالمؤقتالمنحنشرویتمقانوناالمختصالشخصطرف

معالصفقةإعالننشرلھاأسندالتيالیومیاتنفسفيالمتعاقدالشریك
.الصفقةمنحاختیاروعناصرالتنفیذأجلالسعر،إظھار

:التراضيوإجراءاتكیفیة
المدىوطویلةمعقدةإجراءاتقطریعنیمرالمناقصةإجراءإنّ 

بعضأنّ كما.الظروفبعضفيإلیھااللجوءتستطیعالاإلدارةیجعلمما
لإلدارةدائماالترخیصتمّ لھذااإلجراءاتھذهكلتستدعيالالحاالت
صفقةتخصیصإجراءھوالتراضي"و.التراضيبكیفیةالتعاقدبإمكانیة
التراضيویأخذ" المنافسةلىإلشكلیةاالدعوةدونواحدمتعاقدلتعامل
:شكلین

.العقودإلبراماستثنائیةقاعدةھواإلجراءوھذاالبسیط،التراضيشكل-
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الوسائلبكلیكوناالستشارةھذهوتنظیماالستشارة،بعدالتراضي-
المنافسةبإقامةالصفقةإبرامأيأخرىشكلیاتأیةدونالمالئمةالمكتوبة

كالبریدالمكتوبةالوسائلبكافةتتموالتيالمسبقةتشارةاالسطریقعن
.لإلشھارالمعقدةالشكلیةاإلجراءاتلىإاللجوءوبدونوالتلكس

العمومیةالصفقاتفياإلدارةسلطات-2
شرافاإلسلطة-

العقودمنغیرھاعنالعمومیةالصفقاتبھتتمیّزمظھرأبرزإنّ 
ممارسةاإلدارةجھةتخّولالعمومیةفقةالصأنوالتجاریةالمدنیةوخاصة

التعدیلوسلطةوالرقابةاإلشرافسلطةفيتتمثّلالسلطاتمنجملة
. الصفقةإنھاءوسلطةالجزاءاتوتوقیع

بتنفیذیقوممعھاالمتعاقدأنّ مناإلدارةتحقّقاإلشرافبسلطةیقصد
فيفتتمثّلالرقابةةسلطأّما. )17(علیھالمتفقالنحوعلىالعقدیةالتزاماتھ

التنفیذطریقةواختیاراألعمالوتوجیھالعقدلتنفیذالتدخلفياإلدارةحق
.العقدفيعلیھاالمتفقالكیفیاتوضمنالشروطحدودفي

النصوصالالعام،المرفقفكرةفيأساسھاالسلطةھذهوتجد
الفرقیبرزوھنا. العقدعلیھاینصلمولوحتىلإلدارةثابتةفھي. التعاقدیة
والرقابةاإلشرافسلطةوتعتبر.المدنيوالعقداإلداريالعقدبینالواضح

للمصلحةقررتألنّھامخالفتھاعلىاالتفاقیمكنالالعامالنظاممن
باالمتیازلیستفھي. عنھاالتنازلاإلدارةلجھةیمكنالكما. العامة

سلطةقررتبلعامة،سلطةبوصفھاذاتھاحدفيلإلدارةالممنوح
. العامةالمرافقسیرحسنوضمانالعامالماللحمایةوالرقابةاإلشراف

.التعدیلسلطة-
منغیرهعناإلداريالعقدتمیّزمظاھرأھمأحدالتعدیلسلطةتعد

منھمأیایتمتعالالمدنيالعقدأطرافكانفإذا. الخاصالقانونعقود
وإلزامواحدةبإرادةالعقدأحكامتعدیلمنمكنھیاآلخرتجاهانفرادیةبسلطة

تعدیلھاإلدارةجھةیمكناإلداريالعقدفإنّ . التعدیلبھذااآلخرالطرف
سیرلحسنیعودذلكوتأصیل. )18(المنفردةبإرادتھاالنقصانأوبالزیادة
مطلقةلیستالتعدیلفياإلدارةوسلطةالعامةوالمصلحةالعامةالمرافق

:یليفیماتتمثلدقیقةوضوابطمحددإطارضمنرستمابل
:العقدموضوعالتعدیلیتعدىالأن-
:موضوعیةأسبابللتعدیلیكونأن-
:للمشروعیةالعامةالقواعدحدودفيالتعدیلقراریصدرأن-
.الجزاءتوقیعسلطة-
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علىجزاءاتتوقیععامةسلطةباعتبارھاالمتعاقدةاإلدارةتملك
عدمأوالعقد،أحكامتنفیذفيتقصیرهأوإھمالھثبتإذامعھااقدالمتع

لشخصالتنفیذعنتنازلأوالتعاقدشروطیحترمولم. التنفیذآجالمراعاتھ
توقیعسلطةتأسیسویعود. )19(المختلفةاإلخاللصورمنوغیرھاآخر

توقیعةسلطواطراد،بانتظامالعامةالمرافقسیرتأمینفكرةإلىالجزاء
احترامعلىوإجبارهمعھاالمتعاقدعلىأكثرالضغطفيتتمثلالجزاءات

.للقضاءللجوءحاجةدونالتنفیذوكیفیاتباآلجالوالتقیدالعقدشروط
مبلغمصادرةالغرامات،(مالیةجزاءاتفيتترجمالجزاءاتوھذه

.)20(الضغطوسائل،)الضمان

:العقدإنھاءسلطة-
الرابطةإنھاءلإلدارةالمخّولةالسلطةأواالمتیازاھذیستھدف

ھذهفيھناویفترض. المتعاقدالمتعاملوبینبینھاالعالقةوقطعالتعاقدیة
لإلدارةیخولجسیمخطأارتكابعلىالمتعاقدالمتعاملیقدمأنالحالة

لخطورتھاوبالنظرالعقد،فسخسلطةأنّ غیر،)21(السلطةھذهممارسة
.باألمرالمعنيبإعذارتلزمممارستھاقبلاإلدارةفإنّ ارھا،وأث

:الخاتمة
تتمتعاألخیرةھذهأنّ نلحظالعمومیةللصفقاتدراستناخاللمن

ومنلھااألمثلواالستعمالللدولةالعمومیةاألموالتسییرفيكبیرةبأھمیة
االستقاللنذمالجزائرفيالعمومیةالصفقاتقوانینلمختلفدراستناخالل

العمومیةالصفقاتبقانونكبیراتأثرامتأثرةكانتالبدایةفيأنھاالحظنا
لىإباإلضافةوالزمني،التاریخيالعاملبفعلوھذا1964سنةالفرنسي
قانونفإنّ وعموماالبحث،ھذافيحصرھایمكنالكثیرةثغرات

فيبھبأسالوالسیاسیةالتحوالتیواكبأنیجبالعمومیةالصفقات
المفاوضاتأنكذلكالسوقاقتصادلىإالمخططقتصاداالمنالتحول
اشروطتفرضاألخیرةھذهأنّ العلممعللتجارةالعالمیةالمنظمةمعجاریة

مندوماالجزائرإلیھتسعىماوھذاالقانونیةالمنظومةإصالحأھمھامن
للرقابةإعطاءیجبكذلولتدعیم.العمومیةالصفقاتقانونتطویرأجل

األخطاءتجنبنستطیعحتىمنھا،السابقةوخاصةكبرىأھمیة
فيتكرارھالمنعالكفیلةالسبلوضعمعوقوعھاحالفيوتصحیحیھا

وفي.المنافسةمیدانتخوضأنالعمومیةاإلدارةتستطیعوبالتاليالمستقبل
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فيالفعالةاألداةتعتبرالعمومیةالصفقاتبأنّ القوللىإنخلصاألخیر
.العمومیةاألموالواستعمالتسییر

دةالمعتمــــالھوامش والمراجع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربي،الفكردارالقاھرة،،5طمقارنةدراسةاإلداریةالعقودالطماوي،دمحمسلیمانالدكتور) 1(
.28ص،1991

داراإلسكندریةاإلداریة،للعقودالعامةاألسسخلیفة،المنعمدعبالعزیزعبدالدكتور: نظرا) 2(
.8ص،2005الجامعي،الفكر

الحقوق،كلیةسویف،بنيفرعالقاھرةجامعةاإلداریة،العقودجعفر،قاسمأنسدمحمالدكتور) 3(
.14ص،1999

1998المعارف،أةمنشاإلسكندریةاإلداریة،العقودعكاشة،یاسینحمديالمستشار:نظرا)4(
.4ص

الشواربي،الحمیدعبدالدكتورراجعالمصرياإلداريللقضاءأخرىتعریفاتعلىطالعلال) 5(
بعدھاوما10ص،2003المعارفمنشأةاإلسكندریةاإلداریة،العقود

.233ص،2004الجامعيالنشرمركزتونساإلداري،القانونجنیح،رضاالدكتور:نظرا)6(
الحقوق،كلیةاإلسكندریةجامعةاإلداریة،السلطةأعمالالباسط،عبدفؤاددمحمالدكتور: ظرنا) 7(

.274ص،1989
.218صالسابق،المرجعالباسط،عبدفؤاددمحمالدكتور:نظرا) 8(
.5ص،2002المعارف،منشأةاإلسكندریةاإلداریة،العقودجمعة،محمودأحمدالدكتور: نظرا) 9(
،2002العربیة،النھضةدارالقاھرة،اإلداري،القانونبدوي،ثروتالدكتور:رنظا) 10(

.402ص
اإلسكندریةالعربیة،مصرجمھوریةفياإلداريالقانونوأحكاممبادئمھنا،فؤادالدكتور) 11(

.640ص،1973الجامعة،شبابمؤسسة
المؤسسةإنشاءكیفیاتیحدد1999نوفمبر16فيالمؤرخ256- 99التنفیذيالمرسوم:نظرا) 12(

) 1999-82رقمالرسمیةالجریدة(وسیرھاوتنظیمھاوالتكنولوجيالعلميالطابعذاتالعمومیة
وحداتإنشاءكیفیاتیحدد1999نوفمبر16فيالمؤرخ257-99رقمالتنفیذيوالمرسوم

.وسیرھاوتنظیمھاالبحث
-82المرسوممن10المادةوفي. 434-91التنفیذيمالمرسومن7المادةفياالستثناءورد) 13(

.المذكور145
،100و99منالموادمعالجزائريالمدنيالقانونمنبعدھاوما59الموادوقارنراجع) 14(

.250- 02الرئاسيالمرسوم
.156ص،2002ریحانة،دارالجزائر،اإلداريالقانونفيالوجیزبوضیاف،عمارالدكتور) 15(
المفھومینبینالجزائريالقانونفيالعامالمرفقنظریةالحمید،عبدفاروقدمحمالدكتور)16(

.6ص،1987الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،واالشتراكي،التقلیدي
اإلداريالقانونوأصولأسس-العامالقانونفيالوسیطقاسم،جعفرأنسدمحمالدكتور)17(

.166ص،1984مورافتلي،أخوانمطبعةالقاھرة،
العزیزعبدالدكتور: وأیضا. 257صالسابق،المرجعالشیخ،هللاعبدعصمتالدكتور: نظرا)18(

.240صالسابق،المرجعخلیفة،المنعمعبد
. 454ص، السابقالمرجعالطماوي،دمحمسلیمانالدكتور) 19(
.73صالسابق،المرجعبعلي،الصغیردمحمالدكتور:نظرا) 20(
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الغرامةحاالتغیرفيالجزاءتوقیعقبلاإلعذاروجوبقاعدةالفرنسيالدولةمجلسأقر)21(
قرارات:نظرا. لإلعذاراللجوءمناإلدارةیعفيصریحاحكماالصفقةتتضمنلمماالتأخیریة

.بعدھاوما247صالسابق،المرجععكاشة،یاسینحمديإلیھاأشارالفرنسيالدولةمجلس
.الجزائريالمدنيالقانونمن119المادةالمدنيالفسخأحكاممعللمقارنةنظراو


