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 مقدمة
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 مقدمة :

 نالت قسطا مهما عند القانونيينالتي  املهمة من املواضيع قواعد منازعات العقود اإلدارية  ان 

مجموع  تضمكما  نزاع ذا الطابع اإلداري مقابل امام القضاء اإلداري  املطبقة اإلجراءات اذ هي ،  

بمعالجة القضاء اإلداري لها من الناحية املوضوعية بعد التصريح  التي تتعلقالقواعد املوضوعية 

إقامة الدعاوى ملتمثلة في شروط ا بقبوله لها، أو التصريح بعدم االختصاص،  والقواعد الشكلية

 املتعلقة بمنازعات العقود اإلدارية أمام القضاء اإلداري.

 فيفإن العقود اإلدارية باعتبارها أهم وسائل النشاط اإلداري الذي تحتاجه اإلدارة  و عليه

نفيذ و الت اإلبرام إجراءات من بينها كيفية في ذلك الى اإلدارة اذ تخضعلتحقيق أهدافها،  ممارستها

لها وامللزمة بها قانونا، و التي تستعمل فيها وسائل السلطة العامة لتحقيق  إتباع طرق التعاقد بمعنى

ما ذكر بخالل في حالة  اال إلدارة املتعاقدين، و التي تتركلعقود ل بالنسبة أنهاملصلحة العمومية، إال 

ذا هو املجال الذي وهمنازعات العقود اإلدارية  التي تصنف ضمننازعات بامل عنه  ما يولد اعاله

تحديد القواعد املتعلقة  بهذه املنازعات في القضاء  سنتطرق من خالله في موضوع بحثنا هذا من خالل

القواعد التي يجب إتباعها بصدد املنازعات املثارة في هذا  بالتطرق  الى اإلداري الجزائري، و ذلك 

قوق الناشئة عن مخالفة اإلدارة للقواعد الشأن إلقامة الدعوى أمام القضاء اإلداري للمطالبة بالح

 .املتعلقة بها

املوضوع في التطرق للوضعية املتعلقة بمجال العقود اإلدارية عموما و بصفة  هذا  تبرز أهمية

لها، و التي تنعكس على عمل  خاصة ملنازعاتها نتيجة وجود غموض في النصوص القانونية املؤطرة

القاض ي اإلداري، بتبيان ذلك و تحديد موقف القضاء اإلداري منها، ما يعطينا تحديدا لنطاق منازعات 

 العقود اإلدارية في القضاء اإلداري الجزائري، و هو ما يشكل صعوبة حقيقية في البحث.

سة هذا املوضوع من قلة الدراسات أما دوافع اختيار املوضوع فإنها تتعلق بداية بما يعرفه درا 

ات اإلدارية التي أخذت حيزا وافرا من الدراسة و املتخصصة فيه، و خاصة لدى مقارنتها بمجال القرار 

البحث فيها، و ما يعرفه القضاء اإلداري الجزائري من تذبذب في املواقف من هذه املنازعات التعاقدية، 

 . املؤطرة ملجال العقود اإلدارية في النصوص في ظل عدم وجود التحديد القانوني الواضح

و من خالل ذلك فإن أهداف الدراسة لهذا املوضوع تتمثل في البحث في منازعات العقود 

اإلدارية انطالقا من الوضع القانوني املنظم ملجال العقود اإلدارية و املطبق من الناحية التي عالجها 

لوقوف عند تحديد مدى املعالجة الكافية للقضاء ص لالقضاء اإلداري، من خالل مجال االختصا

اإلداري ملنازعات العقود اإلدارية، و الهدف الرئيس ي لهذا البحث بغية التوصل ملعرفة الوضعية القائمة 

 في القضاء اإلداري الجزائري من هذه املنازعات اإلدارية.



 مقدمة

 
 

 ب
 

 و بناءا على ما سبق فإننا نطرح اإلشكالية التالية:

اعد املتعلقة بمنازعات العقود اإلدارية غير محددة بشكل واضح من خالل إذا كانت القو 

 النصوص القانونية التي تحكمها، و التي من خاللها يفصل القضاء اإلداري فيها

إلى أيد مدى وصل إليه القضاء اإلداري الجزائري في نظر و حسم موقفه من املنازعات  

 اإلدارية؟....

و لإلجابة على هذه اإلشكالية فإن دراستنا لهذا املوضوع تقتض ي منا معالجته  بإتباع املنهج 

 بشكل أساس ي، بجانب املنهج الوصفي من جهة لدى ضرورة عرض النقاط الجوهرية.التحليلي 

 و وفقا لذلك ارتأينا إتباع الخطة التالية مقسمة إلى فصلين:

اعد الشكلية ملنازعات العقود اإلدارية في القضاء و من خالله نحدد القو  : الفصل األول 

اإلداري الجزائري و الذي ارتأينا تقسيمه إلى املبحثين التاليين، املبحث األول نتطرق فيه إلى قاعدة 

االختصاص في منازعات العقود اإلدارية، أما املبحث الثاني فسنتطرق إلى قاعدة التظلم اإلداري في 

 و قواعد التسوية البديلة األخرى. منازعات العقود اإلدارية

إلى تحديد القواعد املوضوعية ملنازعات العقود اإلدارية في  فسنتطرق  الثانيالفصل أما 

تقسيم هذا الفصل وفق املبحثين التاليين في املبحث األول  وقد ارتأيناالقضاء اإلداري الجزائري، 

نتطرق إلى استبعاد قضاء اإللغاء في منازعات العقود اإلدارية، أما في املبحث الثاني فسنتطرق إلى 

 .كامل في منازعات العقود اإلداريةاعتماد القضاء ال

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل 
القواعد الشكلية ملنازعات العقود اإلدارية 

 القضاء اإلداري الجزائري 
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 القواعد الشكلية ملنازعات العقود اإلدارية القضاء اإلداري الجزائري  :الفصل األول 

 تمهيد : 

هي اإلجراءات التي نص عليها املشرع الجزائري في املواد القانونية املنظمة للقواعد العامة 

للمنازعات اإلدارية في قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و ذلك بصفة عامة، حيث ركز في ذلك على 

القرارات اإلدارية في مقابل عدم وجود تحديد لإلجراءات املتعلقة بالعقود اإلدارية في القانون املشار 

دولة، أو في  القانون إليه، إال بشكل محدود استحدثه، أو في القانون العضوي املتعلق بمجلس ال

املتعلق باملحاكم اإلدارية، وسنتطرق في ذلك من خالل النصوص القانونية في هذا الفصل، مما 

 يستوجب  تكييف اإلجراءات الخاصة بهذه املنازعات وفقا للقواعد العامة املقررة.

كما نرى من خالل النصوص الخاصة بمجال العقود اإلدارية تحديدا لبعض اإلجراءات،  كما

تنفرد بعض النصوص القانونية الخاصة بوضع قواعد إجرائية خاصة تضبط  املسار القانوني 

للمنازعة بين األطراف املختلفة أمامها نظرا لخصوصيتها، و هي إجراءات متعلقة بتنظيم الشروط 

لقضاء االشكلية التي تسبق رفع الدعوى القضائية، حيث أنها تنظم إجراءات وقائية لتجنب اللجوء إلى 

اإلداري، و ذلك لدى عرض النزاع أمام هيئاتها اإلدارية ملحاولة إيجاد تسوية ودية بين الطرفين قد 

 تكون ممكنة، مما يجنبهما طرح النزاع أمام الهيئات القضائية اإلدارية املختصة.

ة يوعليه في هذا الفصل سنحدد القواعد املتعلقة باالختصاص القضائي بمنازعات العقود اإلدار 

بنوعيه، ابتداء باالختصاص النوعي للقضاء اإلداري بهذه املنازعات وفقا ملا نص عليه املشرع الجزائري 

في القواعد العامة، و في النصوص القانونية الخاصة بهذه املنازعات، و ما اعتمده التطبيق العملي 

منازعات العقود اإلدارية للقضاء اإلداري الجزائري، ثم تحديد مجال االختصاص اإلقليمي الذي يحكم 

بصورة خاصة عن باقي املنازعات اإلدارية األخرى، ضمن طائفة اشتملت على قواعد متعلقة باملنازعات 

اإلدارية الخاصة، و منها التي تتعلق بالعقود اإلدارية في قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية خاصة بعد 

 تنصيب املحاكم اإلدارية )املبحث األول(.

دخل ضمن القواعد الشكلية ملنازعات العقود اإلدارية تلك اإلجراءات التي تهدف إلى حل و ي

النزاع بطريقة ودية دون اللجوء الى القضاء االداري، من بينها قاعدة التظلم اإلداري التي أعطاها 

 املشرع الجزائري اهمية في مختلف النصوص القانونية ، و عبر مختلف التعديالت التي مست هذه

النصوص القانونية ، حيث ظل املشرع الجزائري محتفظا بتنظيمها بهدف تفادي عرض النزاعات أمام 

القضاء اإلداري، و ذلك لتخفيف الضغط على مختلف جهاته القضائية و بهدف منح املتقاضين وسيلة 

نص لتمكنهم من حل الخالفات بسهولة و بأقل التكاليف و تفادي ثقل إجراءات التقاض ي، بجانب ا
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على طرق ودية أخرى قضائية عكس األولى، نتطرق ملدى اللجوء إليها في مجال هذه املنازعات اإلدارية 

 )املبحث الثاني(.

 ووفقا لذلك ارتأيت تقسيم هذا الفصل إلى املبحثين التاليين:

 املبحث األول: قاعدة االختصاص في منازعات العقود اإلدارية

 منازعات العقود اإلدارية املبحث الثاني: قاعدة التظلم في

 : قاعدة االختصاص في منازعات العقود اإلداريةاملبحث األول 

بمعنى القاض ي ال يتطرق الى باقي  تعتبر قاعدة االختصاص أهم شروط قبول الدعوى اإلدارية

 الشروط اذا تبين انه غير مختص نوعيا او اقليميا.

قله أو ن ارادتين على ترتيب اثر قانوني معين بإنشاء االلتزام أو  اتفاق  بين العقد في القانون هو 

االفراد، حيث يمكن أن يعرف كما  زواله  أما  العقد االداري فهو ليس عقد االدارة وال عقد تعديله أو 

و تسيير مرفق عام  ابتغاء تحقيق  إلدارة :" العقد الذي يبرمه أحد االشخاص املعنوية العامة يلي

متبعا  في ذلك االساليب التي يقررها القانون العام بما يعني انطوائه على نوع اواخر  ،مصلحة عامة

   1االتباع في القانون الخاص" مألوفةمن الشروط غير 

العضوي، أي أن يكون أحد طرفيه إما  املعيار  و مما سبق نجد ان العقد االداري يعتمد على ، 

الدولة أو الهيئة العمومية املستقلة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العامة، مع مراعاة ما يرد عليه 

ففي الجزائر فإن العقود اإلدارية هي دائما  2من االستثناءات بموجب النصوص القانونية الخاصة

فة مباشرة بنص قانوني، أو بصفة غير مباشرة و ذلك أن بتحديد القانون، و هذا التحديد يكون بص

يكون هناك نص قانوني يمنح املحاكم اإلدارية االختصاص للفصل في املنازعات املتعلقة بالعقود التي 

 تبرمها اإلدارة، و هي 

، ما 3و بالتالي تعد العقود التي تبرمها عقودا إدارية تدخل في مجال اختصاص القضاء اإلداري 

سس اختصاص القضاء اإلداري بمنازعاتها، و هو ما سنوضحه من خالل تحديد االختصاص يجسد أ

 النوعي و الذي سندعمه بموقف القضاء اإلداري في األخذ بأكثر من معيار لتأكيد اختصاصه.

ذكر يجب ايضا مراعاة القواعد األخرى قبل رفع الدعوى أمام القضاء اإلداري  الى ما باإلضافة

خاصة إذا كانت هناك شروط يستوجب القانون مراعاتها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكال و التي 

تتمثل أهمها بجانب الشروط العامة، في إجراءات الودية  لحل النزاع بطريق غير قضائي، و في حالة 

                                                           
    صفاء محمود سويلمن،   االختصاص القضائي لمنازعات العقود االدارية، ، دراسات، علوم الشريعة و القانون ، المجلد 

  421،العدد1،2015 
 .11-10، ص2005محمد الصغير بعلي: دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، بدون طبعة، الجزائر،  -2
 .272/277، ص 2006ناصر لباد: الوجيز في القانون اإلداري، منشورات لباد، الطبعة الثالثة، سطيف، الجزائر،  -3
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و بالتالي سنتطرق افي املطلب األول  إلى القضاء اإلداري ، يتوجهل بطريق ودي فحل النزاع انعدام الح

تحديد كل من قواعد االختصاص النوعي واالقليمي املتعلق بمنازعات العقود اإلدارية أمام القضاء الى 

 مام القضاءحتي ال يكون هناك اشكالية عدم االختصاص بنوعيه ألن هذا االخير أ اإلداري الجزائري،

اإلداري من النظام العام، و من خالل تحديد قواعد االختصاص القضائي بنوعيه فإن القضاء اإلداري 

 و هذاما سنتناوله ف املطلب الثاني  يختص بمختلف أنواع العقود اإلدارية 

بمنازعات العقود  (la compétence judiciaire) حامماملختصاص اوجوب : املطلب األول 

 اإلدارية

ا جاء مليستلزم الفصل القضائي بمنازعات العقود االدارية إختصاص املحاكم اإلدارية وذلك استنادا 

تعد جهات الوالية العامة في املنازعات  إذ، به املشرع الجزائري في قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية

منازعات العقود اإلدارية، حيث ترفع الدعاوى  بما في ذلك 1في جميع القضايا الدرجة املخولةاإلدارية 

 2و جوبا أمام املحاكم اإلدارية في مادة العقود اإلدارية مهما كانت طبيعتها.

أنه قد تمت اإلشارة إلى مجال  ما سبق ذكره فإننا نالحظ حول وفي دراستنا للمواد القانونية 

ة دون النص على العقود اإلدارية و االختصاص بالطعون املرفوعة بصفة خاصة ضد القرارات اإلداري

و القانون العضوي  قانون االجراءات املدنية االدارية نصوص  إلى باقي الدعاوى األخرى، وذلك في

القانون املتعلق باملحاكم اإلدارية، والتي تخضع اإلجراءات املطبقة  كذلك، و 3بمجلس الدولة الخاص

فإن   (la compétence territorial)تحديد االختصاص اإلقليمي، أما في إطار 4أمامها إلى أحكام )ق.ا.م.ا(

النص الدستوري ، أما في (les actes administratifs ) إلى العقود اإلدارية  قد أشار  (804)نص املادة 

ونتيجة لذلك فإننا سنحاول الربط بين  5فإن القضاء ينظر في الطعن في قرارات السلطات اإلدارية،

 la juridiction)في القضاء اإلداري  (les litiges)زين حول طبيعة هذه املنازعاتهذه املعطيات مرك

administrative) 

االختصاص النوعي و  من قانون االجراءات املدنية االدارية على أن 807كما نصت املادة 

أمام القضاء  ( la compétence en raison de la matière et la compétence térritorial)اإلقليمي

االختصاص النوعي و االختصاص اإلقليمي للمحامم اإلدارية من : "كمايلياإلداري من النظام العام، 

                                                           
 ( من )ق.ا.م.ا(.800مادة )ال -1
 ( من )ق.ا.م.ا(.804المادة ) -2
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،  1998مايو  30المؤرخ في  98/01( من القانون العضوي رقم 09المادة ) -3

 .1998لسنة  37المعدل و المتمم، )ج.ر( العدد 
 .1998لسنة  37المتعلق بالمحاكم اإلدارية، )ج.ر( العدد  1998مايو  30 المؤرخ في 98/02( من القانون رقم 09المادة ) -4
 .1996لسنة  76المعدل و المتمم، )ج.ر( العدد  1996( من الدستور الجزائري لسنة 143المادة ) -5
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في أية مرحلة كانت عليها يجوز إثارة الدفع بعدم االختصاص من أحد الخصوم . النظام العام

 ".جب إثارته تلقائيا من طرف القاض ييالدعوى.

مراعاة قواعد االختصاص النوعي وفقا ملا نص عليه املشرع الجزائري في  عليه يتم لزاماو         

( و هو املعيار العضوي و األخذ به في 801و 800املادتين ) نصت عليهوفقا للمعيار الذي  أي، 1)ق.ا.م.ا(

 مجال املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية كقاعدة عامة، مع مراعاة ما يرد عليه من استثناءات.

لتحديد االختصاص النوعي حسب ما ينص عليه  -للمعيار العضوي -عتماد املشرع الجزائري إن ا

 ، ال منازعات العقود اإلدارية بما في ذلكاملنازعات اإلدارية ، كقاعدة عامة للفصل في جميع )ق.ا.م.ا(

، داريةمعيارا كافيا لتحديد االختصاص القضائي للمنازعات املتعلقة بمجال منازعات العقود اإل يعد 

 خارج نطاق ما نص عليه املشرع في )ق.إ.م.إ(محاولة اإلتيان أو اعتماد معايير أخرى وهو ما يستلزم 

 

فإذا كان املشرع الجزائري قد حدد االختصاص النوعي وفقا لقانون )ق.ا.م.ا( آخذا باملعيار 

منازعات العقود اإلدارية، فإن ذلك  بما في ذلكفي جميع املنازعات اإلدارية  ،العضوي كقاعدة عامة 

معيارا كافيا لتحديد االختصاص القضائي للمنازعات املتعلقة بمجال منازعات العقود اإلدارية،  يعتبر ال 

ديد لتح و بالتالي ضرورة اللجوء إلى اعتماد معايير أخرى خارج نطاق ما نص عليه املشرع في )ق.إ.م.إ(

عات العقود اإلدارية، و ذلك وفقا ملا تضمنته النصوص مجال اختصاص القضاء اإلداري بمناز 

و التي أكد )ق.إ.م.إ( على وجوب مراعاتها، أو باعتماد معايير  2القانونية الخاصة بمجال العقود اإلدارية

أخرى لتحديد طبيعة النزاع و بالتالي تحديد مجال اختصاص القضاء اإلداري، كما حدد املشرع 

 االختصاص اإلقليمي بشكل خاص في مجال العقود اإلدارية.بتحديد إ( الجزائري من خالل )ق.إ.م.

 (la compétence en raison de la matière)تحديد االختصاص النوعي الفرع األول: 

 :بمنازعات العقود اإلدارية

جهة  بذلكفي املنازعات اإلدارية، و هي للفصل جهات الوالية العامة هي تعد املحاكم اإلدارية 

بمنازعات العقود اإلدارية )أوال(، نظرا لطبيعة هذه  (la compétence inhérente) االختصاص األصيل

بر األصل يعت والذياملنازعات و التي تأخذ في جانب معتبر منها شكال يخول االختصاص للقضاء الكامل 

 تنظر في حالة االستعجالذلك بشكل نسبي، كما أنها  كان و إنفي ذلك، يعد هذا األخير قاض ي العقد، 

 في مادة العقود اإلدارية وفقا ملا نص عليه املشرع في )ق.إ.م.إ( )ثانيا(.

                                                           
 .2008لسنة  21( من )ق.ا.م.ا(، )ج.ر( العدد 807المادة ) -1
اإلدارية تنظم أحكام خاصة، فهي تظم خضوع مؤسسات أو أشخاص غير إدارية  إن النصوص القانونية المتعلقة بمجال العقود -2

 لقوانينها، و قد اعتمدها القضاء اإلداري الجزائري في تأسيس أحكامه و هو ما سنبرزه من خالل التعليق على القرارات الصادرة عنه.
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تحديد  من أجل)ق.إ.م.إ(  حسبباملعيار العضوي كقاعدة عامة  يأخذ املشرع الجزائري حيث أن 

فقط إلى منازعات املؤسسات العمومية و الجهات اإلدارية بصفة  مشيرااالختصاص القضائي اإلداري، 

و حدد االختصاص النوعي بمنازعات العقود اإلدارية وفقا ألحكام )ق.إ.م.إ( باألخذ باملعيار   1عامة

( 801و  800في املادتين )التي تنشأ عن أحد األشخاص املذكورين  نازعاتامل، و بالتالي فإن 2العضوي 

تكون من اختصاص القضاء اإلداري  ،واملنصبة في مجال العقود اإلدارية)ق.إ.م.إ(السابق ذكرها من

 اعتمادا على املعيار العضوي.

العقود اإلدارية في نظام القانون الجزائري، و لعل أهمها و أكثرها انتشارا هي  أشكال دتتعدو 

 les contrats de)، و عقود االمتياز  (les actes des marchés publics )عقود الصفقات العمومية

concession) التي تقوم على أساس دفتر الشروط، بجانب العقود املبرمة من إدارة أمالك الدولة(les 

domaines) و هي التي سنركز عليها كنماذج أساسية لتحديد قواعد املنازعات املتعلقة بها في القضاء ،

 اإلداري الجزائري.

 االختصاص ابتداء للمحامم اإلدارية: انعقاد أوال

على  3املادة األولى من القانون املتعلق باملحاكم اإلدارية، وكذلك ( من )ق.إ.م.إ(800)تنص املادة 

ابتداء للمحاكم اإلدارية بمنازعات العقود اإلدارية و التي تعد جهات القانون  أن انعقاد االختصاص

  ة أو الدولات العقود اإلدارية و في جميع النزاعات التي تكون بمنازع، وهي صاحبة الوالية العامة العام

دارية فكل القضايا التي تتعلق بالعقود اإل ، الوالية أو البلديات أو املؤسسات العمومية اإلدارية طرفا فيها

التي يبرمها أحد أشخاص القانون العام التقليدية تدخل في اختصاص املحاكم اإلدارية، بينما ال يعود 

 4حاكم املدنية إال ما نص عليه القانون صراحة.للم

أن املحكمة اإلدارية هي صاحبة الوالية العامة على  ( من )ق.إ.م.إ(801)ويتضح من فحوى املادة 

منازعات العقود اإلدارية و املنازعات اإلدارية بصفة عامة، في نظر البمستوى هيئات القضاء اإلداري 

 تجعل من املحاكم اإلدارية مختصة بكل املنازعات ( من )ق.إ.م.إ(801)أن  إذ ،في مواجهة مجلس الدولة

عقود املتعلقة بال التي تفصل فيها املحكمة اإلدارية تلك املنازعات بين، و من 5اإلدارية إلغاء و تعويضا

                                                           
 .17محمد الصغير بعلي: العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص -1
استنادا للمعيار العضوي، و هي قواعد مشتركة في  )ق.إ.م.إ(صاص النوعي بمنازعات العقود اإلدارية وفقا ألحكام يتحدد االخت -2

 تطبق على جميع المنازعات اإلدارية دائما مع مراعاة االستثناءات. )ق.إ.م.إ(
حيث تنص المادة األولى منه على انه: "تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية، يحدد عددها و  -3

 اختصاصا اإلقليمي عن طريق التنظيم".
ازعات العقود ( و هي ال تتعلق بمن802التي وردت في القواعد العامة في المادة ) )ق.إ.م.إ(منها االستثناءات التي نص عليها  -4

اإلدارية، بينما يؤول االختصاص إلى المحاكم المدنية بمنازعات عقود اإلدارة العامة و التي تظهر فيها السلطة اإلدارية بمظهر 
 متساوي مع األفراد، و ليس بامتيازات السلطة العامة.

ثاني، ديوان المطبوعات الجامعية السادسة، مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص، الجزء ال -5

 .115-114، ص 2013الجزائر 
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 اإلدارية وفقا ملبدأ التقاض ي على درجتين مع مراعاة االستثناءات التي ترد عليه، حيث تؤول املنازعات

املتعلقة بها إلى املحاكم اإلدارية، مع وجود جانب كبير من منازعات العقود اإلدارية يؤول فيه 

االختصاص إلى القضاء الكامل، و الذي يعد بمثابة قاض ي العقد اإلداري دون أن يختص بجميع 

ل أيضا ماملنازعات املثارة بشأنها، و ذلك في توزيع االختصاص القضائي بهذه املنازعات، و التي تش

 اختصاص قضاء اإللغاء و القضاء االستعجالي.

نظرا  ،املحاكم اإلدارية هي الجهة القضائية اإلدارية التي يؤول لها االختصاص وذلك ابتداء تعتبر 

لوجود الجانب الكبير من املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية في القضاء الجزائري يختص بها قاض ي 

القضاء الكامل، بجانب قاض ي اإللغاء اإلداري و قاض ي االستعجال، و ذلك لطبيعة تلك املنازعات 

 ري.املتعلقة بالعمليات اإلدارية املركبة أو القرارات املنفصلة عن العقد اإلدا

ورغم اختصاص املحاكم اإلدارية ابتداءا بالنظر والفصل في مختلف منازعات العقود اإلدارية، 

، بحيث أنه إذا كانت تلك العقود مبرمة من (804نص املادة ) ما جاء بهرغم  إال ان ذلك ال يعد كافيا

وتعلق األمر بإلغاء  ( من )ق.إ.م.إ(800قبل أحد أشخاص القانون العام املركزية املذكورة في املادة )

القرارات املنفصلة عن العقود اإلدارية التي تبرمها هذه األشخاص فإن النظر و الفصل في مضمون 

ذلك يكون من اختصاص مجلس الدولة بصفة ابتدائية و نهائية وهو ما قد يعد خروجا أو استثناء 

 .املتعلقة بالعقود اإلدارية من االختصاص األصيل للمحاكم اإلدارية بالنظر و الفصل في املنازعات

ابتدائية و نهائية بمنازعات العقود اإلدارية  مختصة جهةيعد  مجلس الدولة يتبين من ذلك أنو 

 ألن اختصاصه كجهة استئناف أمر مرفوض وال حاجة في هذا املقام إلى التطرق لهذا االختصاص.

هه في معامالتها اليومية إلى وذلك ألن اإلدارة املركزية تحتاج قصد تغطية العجز الذي تواج

 اللجوء إلى خدمات اآلخرين عن طريق العقود اإلدارية.

حيث يمكن للهيئات اإلدارية املركزية ومنها الوزارات، أن يخول لها القانون القيام بأعمال مثل 

شاريع م العقود اإلدارية، و التي تحتاج إليها اإلدارة املركزية قصد إنجاز األشغال العامة املتمثلة في

إنشاء الطرق الكبرى، مثل طرق السيارة، و كذا إنجاز البناء أو إقامة املرافق العمومية الكبرى، مثل 

تشييد املوانئ و املطارات، أو املصانع، وغير ذلك من األشغال التي تحتاجها اإلدارة املركزية في حدود 

 1اختصاصها القانوني.

                                                           
 .257، ص 2011عمر بوجادي: اختصاص القضاء في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة تيزي وزو، الجزائر  -1
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مخول للقضاء اإلداري )مجلس الدولة( استنادا إلى فيكون اختصاص رقابة اإلدارات املركزية، 

و تنص في الفقرة األولى على أنه: "يفصل 1( من القانون العضوي املنظم ملجلس الدولة09نص املادة )

 مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في:

 الطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية

 املركزية و الهيئات العمومية الوطنية و املنظمات املهنية الوطنية."

وسواء كانت املنازعات اإلدارية الخاصة بالعقود اإلدارية، أمام املحاكم اإلدارية أو مجلس الدولة، 

فإن اإلجراءات والشروط القانونية فيها تكون متشابهة، باستثناء قليل من الفروقات التي يفرض 

 la juridiction en deuxième) ضرورة ممارستها أمام الدرجة الثانية من القضاء اإلداري القانون 

instance) . 

ويمكن للشركات األجنبية في حالة تعاقدها مع أية إدارة مركزية، حول أي صفقة عمومية، أن تلجأ إلى 

 2القضاء اإلداري )مجلس الدولة( أو إلى محكمة دولية تحكيمية.

  judiciaire( la temporalité de la pratique(: مجال اختصاص القضاء االستعجاليثانيا

 في العقود  (contentieux administratif )اإلدارية باملنازعات

بهدف فرض التطبيق الصارم ألحكام  ال يوجد أي نص قانوني ينظم هذه املسألة الجوهرية و املهمة      

وبذلك نص املشرع الجزائري على اختصاص القضاء  3تنظيم الصفقات العمومية و العقود اإلدارية

 ة(، وحدد الشروط املتعلقة بالدعوى االستعجالية في مادة العقود اإلداري1االستعجالي قبل التعاقدي )

 بضمان الشفافية للمتعلمين بالشرع الجزائري ، وذلك بغرض سد فجوة الفراغ التشريعي الخاص (2)

 اختصاص القضاء االستعجالي يشمل املجال قبل التعاقدي -/1

مسألة القضاء االستعجالي قبل التعاقدي في مادة الصفقات )ق.إ.م.إ(، لقد سن املشرع األول في 

مع ما هو وارد في العمومية والعقود اإلدارية، وعلى الرغم من تباطء ظهور  هذه الخطوة باملقارنة 

-04الصادر في  10-92بمقتض ى القانونين  1992الذي شرع في هذا  الشأن منذ عام  القانون الفرنس ي

، إال أن ذلك يعد مبادرة تؤكد إرادة املشرع 1993-12-29املؤرخ في  1416-93والقانون  01-1992

 مجال الصفقات العمومية.الجزائري تطوير املنظومة القانونية، ومواكبة التطورات الحاصلة في 

 

                                                           
مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المتعلق باختصاصات  1998مايو  30المؤرخ في  98/01( من القانون العضوي رقم 09المادة ) -1

 .2011لسنة  43، )ج.ر( العدد 2011يوليو سنة  26المؤرخ في  11/13المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 
 .257، ص 2011عمر بوجادي: اختصاص القضاء في الجزائر، مرجع سابق،  -2
صفقات العمومية، مذكرة تخرج لنبل شهادة الماجستير حورية بن أحمد: دور القاضي اإلداري في حل المنازعات المتعلقة بال -3

 .48، ص 2010/2011تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر 
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من قانون اإلجراءات املدنية  (917)ويمكن القول أن أول بوادر هذا التغيير  وردت في نص املادة          

نصت على أنه: "يفصل في مادة االستعجال بالتشكيلية الجماعية املنوط بها البحث في  واإلدارية والتي

ية الفاصلة في دعوى اإللغاء هي نفسها الفاصلة في دعوى املوضوع" ويقصد بذلك أن الهيئة القضائ

 الدعوى االستعجالية ملخالفة قواعد العالنية و املنافسة.

وعقد املشرع االختصاص للقضاء اإلداري ممثال في املحكمة اإلدارية للنظر في الدعوى 

تنص على أنه: ، والتي 1( من  )ق.إ.م.إ(946االستعجالية في مجال قبل التعاقدي بموجب نص املادة )

"يجوز إخطار املحكمة اإلدارية بعريضة، وذلك في حالة اإلخالل بالتزامات اإلشهار أو املنافسة التي 

 تخضع لها عمليات إبرام العقود اإلدارية و الصفقات العمومية.

يتم هذا اإلخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد يتضرر من هذا اإلخالل 

مثل الدولة على مستوى الوالية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة وكذلك مل

 عمومية محلية.

 يجوز إخطار املحكمة اإلدارية قبل إبرام العقد.

يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر املتسبب في اإلخالل باالمتثال اللتزاماته، وتحدد األجل الذي يجب أن 

 يلتزم فيه.

 ا أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء األجل املحدد.ويمكن له

ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية اإلجراءات وملدة ال تتجاوز 

 ( يوما".20عشرين )

ه لوقد نصت هذه املادة على أن الطعن القضائي االستعجالي في املجال السابق للتعاقد تخضع 

كل من العقود اإلدارية والصفقات العمومية، وهذه العمومية في النص توسع من مجال انطباقه على 

الصفقات العمومية ومختلف العقود اإلدارية بما فيها عقود االمتياز العامة، وخاصة تلك التي يكون 

الل ياز استغمحلها أمالك وطنية عامة، فيمكن أن تخضع للطعن االستعجالي السابق للتعاقد كامت

مبنى تابع للبلدية، وامتياز استغالل الشواطئ إذا كلف صاحب االمتياز بتجهيز وصيانة الشاطئ و تقديم 

 2الخدمات ملرتاديه.

                                                           
محمد فقير: رقابة القضاء اإلداري االستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري و التشريع المقارن، آلية  -1

المال العام، مداخلة ملقاة بالملتقى الوطني السادس المنظم من طرف جامعة المدية حول دور الصفقات العمومية في  وقائية لحماية

 .02، ص 213حماية المال العام، الجزائر 
العدد  ،حليمة بروك: دور الطعن االستعجالي السابق على التعاقد في مكافحة الفساد في العقود و الصفقات العمومية، مجلة المفكر -2

 .299-297، ص2014الحادي عشر، جامعة بسكرة، الجزائر 
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( من )ق.إ.م.إ( في فقرتها األولى على أنه يجوز إخطار املحكمة اإلدارية 946لقد نصت املادة )

ار أو املنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود بعريضة، وذلك في حالة اإلخالل بالتزامات اإلشه

 اإلدارية و الصفقات العمومية.

 tribunal )ويظهر من خالل نص هذه املادة حصر االختصاص القضائي في املحكمة اإلدارية

administratif)  دون اإلشارة إلى اختصاص مجلس الدولة(conseil de l’état) بنظر هذه الدعوى باعتبار

، هذا في حال لم نتصور كونه جهة ابتدائية في الدعوى  (la partie appelante)استئنافجهة 

( من )ق.إ.م.إ( لم تشر إال إلى االختصاص بالنسبة 946االستعجالية في مادة العقود اإلدارية، فاملادة )

 للعقود اإلدارية املبرمة من األشخاص اإلدارية املحلية.

وإذا سلمنا بهذا الطرح فإننا نكون قد أهملنا جانبا كبيرا من العقود اإلدارية والصفقات 

العمومية، التي يتم إبرامها من قبل الهيئات اإلدارية املركزية، والتي قد يعترض سبيلها مثل ما يحدث 

 1افسة.ت اإلشهار و املنللعقود اإلدارية و الصفقات اإلدارية ذات الطابع املركزي في حالة اإلخالل بالتزاما

املشرع حول مدى قابلية األوامر الصادرة تطبيقا لهذه املادة للطعن  كما أنه يوجد غموض يتركه

من أنه في حاالت أخرى نص صراحة على القابلية للطعن، مثال في  ويتولد هذا الغموضباالستئناف، 

إنه لم ينص عليه وأكثر من ذلك فإنه حالة التسبيق املالي، وفي الحاالت األخرى ومنها هذه الحالة ف

، وال 2( على األوامر القابلة لالستئناف، وعلى تلك غير القابلة لالستئناف937و  936نص في املادتين )

 ( من )ق.إ.م.إ( ضمن أي من الفئتين.946يوجد الصفقات العمومية املنصوص عليها باملادة )

الصادرة في ماد الصفقات العمومية بموجب إنه وحسب رأي األستاذ مسعود شيهوب فإن األوامر 

( من )ق.إ.م.إ( تكون قابلة للطعن باالستئناف طاملا نصت املادة املوالية على أجل للفصل 946املادة )

في الدعوى، وبطبيعة الحال فإن ميعاد االستئناف وإجراءاته يخضع للقواعد العامة املقررة للطعن 

ص املشرع على أحكام خاصة، وأن ما يعاب على املشرع الجزائري في األوامر االستعجالية، طاملا لم ين

هو اعتماد هذه املنهجية غير املوحدة، إذ كان عليه أن يتبع منهجية واحدة، سواء بالنص فقط على 

األوامر غير القابلة للطعن، وما عداها فهو قابل للطعن، أو العكس فينص على أن األوامر االستعجالية 

 3في حاالت أو مواد معنية )ويذكرها( وكل ذلك مع مراعاة النصوص الخاصة".قابلة للطعن إال 

كما يالحظ كذلك التفرقة بين العقود اإلدارية والصفقات العمومية وهو أمر صائب، فكون 

،وال 4الصفقة العمومية نوع من العقود اإلدارية ال يعني أن جميع الصفقات العمومية عقودا إدارية

                                                           
 .316، ص 2011عمر بوجادي: اختصاص القضاء في الجزائر، مرجع سابق،  -1
 ( من )ق.إ.م.إ(.937و  936المادتين ) -2
 .145-144، مرجع سابق، ص 6نظرية االختصاص، ط  2مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج  -3
محمد فقير: رقابة القضاء اإلداري االستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري و التشريع المقارن، آلية  -4

 .14وقائية لحماية المال العام، مرجع سابق، ص 
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اإلدارية هي الصفقات العمومية، فالعقد اإلداري أوسع من الصفقة العمومية  يعني ذلك أن العقود

 وال يمكن حصره في مجال الصفقات العمومية.

 تحديد الشروط املتعلقة بالدعوى االستعجالية في مادة العقود اإلدارية  -/2

 من الشروط العامة مجموعةيتعين من أجل رفع الدعوى االستعجالية قبل التعاقدية، أن تتوفر 

 والخاصة تحقيق صحة الدعوى 

االستعجال و الذي يعتبر شرطا جوهريا لرفع الدعوى حيث نبدأ بالشروط العامة واملتمثلة في: 

(، وشرط الجدية 918(، وعدم املساس بأصل الحق )املادة 929،925،924،919االستعجالية في املواد )

ن هناك احتمال لوجود حق وهو ما يثبت جدية الطلب حيث يكفي لنشأ الدعوى االستعجالية أن يكو 

املدعي، و ترتبط جدية الطلب بمسألتين هما وجود تكريس قانوني للحق املراد حمايته، ووجوب أن 

يتبين القاض ي من خالل الوقائع ما من شأنه أن يعطي احتماال لوجود هذا الحق وهو ما تؤكده املادة 

(924.) 

للدعوى االستعجالية في مادة العقود اإلدارية فقد نصت عليها  لشروط الخاصةبالنسبة لأما 

( من )ق.إ.م.إ(و التي تركز على شرطين أساسيين هما اإلخالل بقواعد اإلشهار و املنافسة، و 946املادة )

، إضافة إلى ما تتضمنه النصوص القانونية الخاصة بالعقود 1الضرر الذي سببه هذا اإلخالل للطاعن

 نجمل هذه الشروط فيما يلي:اإلدارية، و 

/ صفة املدعي و التي تأخذ في هذه الدعوى مفهوما أوسع و أشمل من شرط الصفة في القواعد 1

 العامة بحكم القانون أو بحكم املصلحة.

/ وجود إخالل بالتزامات اإلشهار واملنافسة التي تخضع لها عملية إبرام العقود اإلدارية فيعتبر انتهاكا 2

 نية واملنافسة:لقواعد العال 

كل خرق لقواعد اإلعالن عن الصفقة العمومية، كما اعتبر القضاء اإلداري كل خرق للقواعد املتعلقة  -

 بمدد استالم العروض مخالفا لقواعد العالنية.

اآلليات التي حددها املشرع إلبرام الصفقات العمومية  مخالفة بذلكاختيار اإلدارة إلجراء غير مناسب  -

 من تنظيم الصفقات العمومية. 34إلى  25د من في املوا

 الحرمان أو االستبعاد من الصفقة دون وجه حق. -

 مخالفة املواصفات و الخصوصيات التقنية. -

 2اإلخالل بقواعد اختيار املتعامل املتعاقد. -

                                                           
 .299العمومية، مرجع سابق، ص  حليمة بروك: دور الطعن االستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود و الصفقات -1
محمد فقير: رقابة القضاء اإلداري االستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري و التشريع المقارن، آلية  -2

 .11-8وقائية لحماية المال العام، مرجع سابق، ص 
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 لى املعيار املعتمد في )ق.إ.م.إ(الفرع الثاني: االستثناءات ع

عيار العضوي كقاعدة لتحديد اختصاص جهات القضاء اإلداري إن تأكيد املشرع اعتماده امل

بمنازعات اإلدارية عموما ومنها منازعات العقود اإلدارية، ال يعد كافيا وذلك حسب ما أقره العمل 

خارج   1القضائي، وفقا لالجتهاد الذي اعتمد املعيار املادي في بعض الحاالت على وجه االستثناء،

.إ(، كالتحديد الذي نص عليه في تنظيم الصفقات العمومية بإدراج مؤسسات التحديد في نطاق )ق.إ.م

غير إدارية تخضع ألحكامها، والنصوص املنظمة لنشاط املؤسسة العمومية الصناعية والتجارية 

 واملؤسسة العمومية االقتصادية، وهو ما أقره العمل القضائي اإلداري.

ازعات العقود اإلدارية التي تبرمها املؤسسة و ينعقد االختصاص للقضاء اإلداري بخصوص من

العمومية غير اإلدارية عندما تكلف هذه املؤسسات بإنجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة، وذلك 

)أوال( وباعتماد معايير أخرى تجعل  2( من تنظيم الصفقات العمومية02وفقا لنص املادة الثانية )

ذات طبيعة إدارية، وبالتالي تخضع الختصاص القضاء اإلداري عقود املؤسسات العمومية غير اإلدارية 

 )ثانيا(.

 : اختصاص القضاء اإلداري في الصفقات العموميةأوال

العضوي كقاعدة على املعيار   ( من )ق.إ.م.إ(800نص املادة )اعتمد املشرع الجزائري حسب 

التي تكون أحد  حيث ال يختص هذا األخير إال باملنازعات عامة لتكريس اختصاص القضاء اإلداري 

 تنظيم الصفقات وقد أدرج، األشخاص القانونية املذكورة و الواردة في نص املادة أعاله طرفا فيها

مؤسسات غير إدارية  08/09العمومية إضافة لنفس األشخاص القانونية الوارد ذكرها في القانون رقم 

 العمومية للتنظيم املعمول به أي تنظيم الصفقات العمومية. تخضع في إبرامها للصفقات

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  10/236حيث نصت املادة الثانية من املرسوم الرئاس ي رقم 

على أن تطبق أحكامه على الصفقات محل نفقات األشخاص العمومية إضافة لألشخاص الوارد 

معنية بالخضوع وأضاف إليها مؤسسات عمومية غير إدارية ( من )ق.إ.م.إ(، 800ذكرها في املادة )

لتنظيم الصفقات العمومية، وقواعد الصفقات العمومية ال شك في أنها ذات طابع إداري، 

                                                           
في القضية التي جمعت بين  1980مارس  08لس األعلى بتاريخ و أبرز اجتهاد هو القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية بالمج -1

 .130-129الشركة الوطنية سمباك والديوان الوطني  للحبوب، محمد صغير بعلي: الوجيز في القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص
يم الصفقات المتضمن تنظ 2010أكتوبر سنة  07المؤرخ في  10/236( من المرسوم الرئاسي رقم02حيث أرجت المادة ) -2

، المعدل والمتمم، تحديد المؤسسات العمومية التي تخضع ألحكامه بجانب تلك التي أدرجها 2010لسنة  58العمومية،)ج.ر( العدد 

 (.800في المادة ) )ق.إ.م.إ(

، المعدل والمتمم للمرسوم 2013لسنة  02( العدد ، )ج.ر2013يناير  13المؤرخ في  13/03وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 تم إخراج المؤسسات العمومية االقتصادية من هذه القائمة.  10/236الرئاسي رقم 
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اإلجراءات املدنية و إدارية ذاته خصص ملنازعات الصفقات العمومية أحكاما خاصة والدليل أن قانون 

 1( وبما بعدها،946في املادة )

ؤسسات العمومية هي مراكز البحث والتنمية و املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وهذه امل

و الثقافي واملنهي، و املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني، و املؤسسات العمومية ذات 

 الطابع الصناعي و التجاري، و املؤسسات العمومية االقتصادية، عندما تكلف بانجاز عملية ممولة

، غير أن التعديل األخير للمرسوم الرئاس ي املذكور 2كلبا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة

 أعاله أخرج املؤسسات العمومية االقتصادية، وأبقى املؤسسات العمومية األخرى.

إلدارة اواعترف تنظيم الصفقات العمومية لهذه املؤسسات غير اإلدارية بممارسة السلطة طاملا اتبعت 

 3املعنية إجراءات إبرام صفقة عمومية حسب التنظيم املعمول به.

وهو ما يعد خروجا عن املعيار العضوي وبالتالي فإن اختصاص القضاء اإلداري بصدد منازعات 

، وإنما محدد 4العقود اإلدارية املبرمة من قبل هذه املؤسسات العمومية غير اإلدارية ليس مطلقا

فيها هذه املؤسسات بإنجاز عمليات ممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، أو  بالحالة التي تكلف

عندما تؤهل هذه املؤسسات العمومية االقتصادية بحصولها على عقود امتياز، أو عندما تتصرف 

وفق إتباع أساليب السلطة العامة، ووفقا لهذا فإن املشرع الجزائري قد احتوى هذه املؤسسات 

نائي، ووضع بذلك قواعد جديدة وسعت من اختصاص القضاء اإلداري، وبموجبها باختصاص استث

 يختص بالنظر في منازعات العقود اإلدارية والتي كذلك عندما تبرمها على هذا األساس.

وإذا كانت القاعدة العامة هي اختصاص املحاكم اإلدارية، فإن اختصاص مجلس الدولة يشكل 

ختصاص ملجلس الدولة إعماال للمعيار املوضوعي في منازعات العقود استثناء يضاف إليه انعقاد اال 

 5اإلدارية.

 : اختصاص القضاء اإلداري استنادا للمعايير العامةثانيا

يشمل االختصاص القضائي وفقا لهذا املعيار على العقود اإلدارية املبرمة من طرف املؤسسات 

برمها املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ، ومنها تلك العقود التي ت6العمومية غير اإلدارية

                                                           
عمار بوضياف: المعيار العضوي وإشكاالته القانونية في ضوء اإلجراءات القانونية و اإلدارية، مجل دفاتر السياسية والقانونية،  -1

 .23، ص2011معة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر جوان، جا 5العدد 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم . 10/236( من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة ) -2
المعدل والمتمم والنصوص  2010أكتوبر  07عمار بوضياف: شرح تنظيم الصفقات العمومية، وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -3

 .76، ص2011قية له، جسور النشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، الجزائر التطبي
إن العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية غير اإلدارية تخضع الختصاص القضاء العادي وهو األصل في النظر في منازعاتها  -4

اختصاص القضاء اإلداري بصفة  فهي ذات طبيعة تجارية تبرم عقودا خاصة وتخضع الختصاص القضاء العادي، بينما يعتبر
 استثنائية بمجمل منازعاتها ومنها تلك التي تتعلق بعقودها المبرمة وفق اعتماد معايير القانون العام هي التي تخوله مجال االختصاص. 

 .53، ص 2011عمر بوجادي: اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، مرجع سابق،  -5
 .53، ص 2011اإلداري في الجزائر، مرجع سابق، عمر بوجادي: اختصاص القضاء  -6
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واملؤسسات العمومية االقتصادية، وذلك حينما تتصرف وفقا إلتباعها أساليب أو امتيازات السلطة 

( من  )ق.إ.م.إ(، وذلك بخضوع كل املنازعات 800العامة، خالفا للقاعدة العامة طبقا ألحكام املادة )

يا الختصاص القضاء اإلداري، إال ما استثني بنص خاص، وكل التي تكون اإلدارة طرفا فيها مبدئ

املنازعات التي ال تكون اإلدارة طرفا فيها ولو تعلق األمر بتسيير أمالك وطنية فإنها مبدئيا ال تخضع 

 الختصاص القضاء اإلداري، إال ما استثني بنص خاص.

بالقانون التوجيهي للمؤسسات  88/01من القانون رقم  56و 55غير أنه وتطبيقا ألحكام املادتين 

( على أنه: "إذا تعلق األمر بمنازعات 55والذي نصت مادته )1العمومية االقتصادية املعدل واملتمم

تخص مؤسسات اقتصادية مخول لها قانون استعمال صالحيات السلطة العامة، أو اتخاذ قرارات 

مية أو تسييرها ملرافق عامة، فإن ذات طابع تنظيمي بحكم شغلها لجزء من األمالك الوطنية العمو 

م ل املشرع الجزائري  أن من خالل هذا النصيتضح أحكام القانون اإلداري هي التي تطبق عليها"، و 

على أن القاض ي اإلداري هو املختص، رغم أنه نص على خضوع التسيير للتشريع الذي يحكم  ينص

، وبالتالي فإن تحديد اختصاص 2طبقاألمالك العمومية حين نص على أن القانون اإلداري هو امل

القضاء اإلداري بمنازعات العقود التي تبرمها هذه املؤسسات يعتمد معيار يخرج عن املعيار العضوي، 

( على أن املنازعات املتعلقة بملحقات األمالك العامة تكون من 55ثم نصت الفقرة الثانية من املادة )

 طبيعة إدارية.

إلى مجال العقود اإلدارية فإن املؤسسة العمومية االقتصادية  تشير  تيال( 56ووفقا لنص املادة )

عندما تكون مؤهلة قانونا ملمارسة صالحيات السلطة العامة، وتسلم بموجب ذلك باسم ولحساب 

الدولة ترخيصات وإجازات وعقود إدارية محل دراستنا، مع اإلشارة هنا إلى أن العبارة املتضمنة 

وإجازات وعقود إدارية أخرى" الواردة في املادة كانت محل انتقاد من األستاذ مسعود  "ترخيصات

شيهوب الذي يرى بأن مصطلح عقود إدارية أخرى يمكن من خالله فهم أن الترخيصات واإلجازات هي 

ل اعقود إدارية، بينما الواقع هي عكس ذلك، ووفقا ملعيار السلطة العامة فإن املنازعات املتعلقة بمج

العقود اإلدارية املبرمة من هذه املؤسسات تخضع للقواعد املطبقة على اإلدارة، وبالتالي الختصاص 

 القضاء اإلداري ممثال في املحكمة اإلدارية نظرها.

                                                           
كل القضاء اإلداري يرفض النظر في منازعات هذه المؤسسات ويقضي بعدم اختصاصه وذلك وفقا لما ينص عليه قانون  -1

.أ.م( . في قضية الشركة )ج18/05/1985اإلجراءات المدنية، في ذلك على سبيل المثال القرار الصادر عن المجلس األعلى بتاريخ 

 .120-118، مرجع سابق، ص 1ش و لألروقة الحديثة ج، جمال سايس، خلفوفي رشيد، ج-وزير ت
في ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكام، دار  2012/2013ليلى زروقي: المنازعات العقارية، طبعة جديدة  -حمدي باشا عمر -2

 .119-118، ص 2013هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
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( االختصاص للقضاء اإلداري إعماال ملعيار السلطة العامة، 56وبذلك أسند املشرع الجزائري في املادة )

 1تشكل عمال إداريا يتعين إخضاعه للقانون والقضاء اإلداري.واعتبر أن ممارستها 

 ن حيثماملعيار املعتمد في تجديد االختصاص غير واضح  أننص املادتين السابقتين  ويتضح من

كيل الذي أما عن التو  كيفية التأهل وسبله القانونية، فاملؤسسة االقتصادية لم تغير طبيعة نشاطها،

املنازعات الناجمة عن هذه املنازعات اإلدارية هي منازعات اإلدارة  على أن ينظر فيه القانون الفرنس ي

نفسها، في حين أن املؤسسات االقتصادية الجزائرية هي مؤسسات الدولة، وذلك اعتبارا من كونها 

مؤسسات عمومية، ال يحتمل أن تلتقي مع مؤسسات اقتصادية وتجارية، ألن هذه األخيرة ينطبق عليها 

 2وكيل، وألن املؤسسات العمومية االقتصادية موكلة أصال بحكم أنها عامة وتابعة للدولة.مفهوم الت

إن فكرة خضوع منازعات املؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية للمحاكم 

، الذي 1921جانفي  22تشابه اجتهادا عرف في فرنسا، واألمر يتعلق بقرار محكمة التنازع الفرنسية في 

اختصاص القضاء العادي بمنازعات املرافق العمومية التجارية والصناعية، ذلك أن الدولة: "  أعلن

قد استثمرت مرفقا للنقل بنفس شروط أي مستثمر خاص"، وعليه فإنه يتعين إخضاعها لرقابة 

 القضاء العادي"، ويعكس هذا الحكم في حقيقة األمر أزمة مفهوم املرفق واملؤسسة العمومية، فبمجرد

تغير نشاطها من إدارية إلى تجارية تتغير جهة االختصاص، وهو ما عكسه املعيار العضوي في املادة 

( من )ق.إ.م.إ(، ولكن االجتهاد ليس مطلقا، فقد الحظنا كيف أن الفقه والتشريع الجزائري يبقي 800)

 3على االختصاص اإلداري في مجاالت معينة، فاالختصاص والقانون املطبق مرتبطان.

وقد وسع االجتهاد القضائي من دائرة اختصاص القضاء اإلداري، بخروجه عن املعيار  العضوي 

 وتطبيق معيار السلطة من خالل استعمال شروط إذعان غير مألوفة في العقود الخاصة.

نستخلص مما سلف ذكره أن اختصاص القضاء اإلداري بمنازعات العقود اإلدارية ينضوي 

وتأتي هذه ( من )ق.إ.م.إ(، 800، وفقا للمعيار املنصوص عليه في املادة )ثناءاتعلى العديد  من االست

النصوص القانونية الخاصة، والسيما في مجال الصفقات العمومية  تتضمنهوفقا ملا  االستثناءات

بإخضاع عقود مؤسسات غير إدارية ألحكامها، ما يضفي عليها الصبغة اإلدارية إذا كانت بمساهمة من 

 الدولة، وكذا ما تقرر عن اجتهاد القضاء اإلداري الجزائري.

 

                                                           
حمد الصالح بن أحمد خراز: ضوابط االختصاص النوعي لقاضي االستعجال اإلداري في النظام القضائي الجزائري بحث مقدم م -1

 .33-32، ص 2001/2002لنيل درجة الماجيستر في القانون العام )اإلدارة و المالية العامة(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
تحول النشاط اإلداري في الجزائر ، أطروحة مقدمة  -المركب في القانون اإلداري الجزائريحميد بن علية: مفهوم العمل اإلداري  -2

 .257-256، ص 2006لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر 
معية، الطبعة الرابعة، ، ديوان المطبوعات الجا3مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص، ج -3

 .372-371، ص 2007الجزائر 
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 خاص لالختصاص اإلقليمي بمنازعات العقود اإلدارية /  تحديد3

يتحدد االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية وكذلك عددها عن طريق التنظيم، ونصت املادة 

( من القانون املتعلق باملحاكم اإلدارية على أن كل محكمة إدارية محلية تختص باملنازعات 01)

 1لذي توجد فيه.الحاصلة في النطاق الجغرافي املحدد لها ا

أولى املشرع الجزائري املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية بتحديد خاص في )ق.إ.م.إ( إضافة إلى 

منازعات إدارية خاصة أخرى خصها املشرع أيضا، فيما يتعلق بتحديد مجال االختصاص اإلقليمي، 

ق قانون اإلجراءات املدنية ( من نفس القانون، وذلك نتيجة ملا أفرزه تطبي804وذلك في نص املادة )

 من النقائص واملشاكل العملية، والتي وجهت لها انتقادات دفعت املشرع الجزائري إلى إعادة ضبطها.

ويقصد باالختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية أهليتها في النظر في القضايا اإلدارية القائمة في 

املعدل واملتمم بموجب املرسوم  98/356دائرة إقليمها، حسب ما يحدده املرسوم التنفيذي رقم 

، حيث يحدد االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية عن طريق التنظيم طبقا 11/1952التنفيذي رقم 

( من القانون املتعلق باملحاكم اإلدارية، فيعود للتنظيم مهمة تحديد املجال الجغرافي 2/1ألحكام املادة)

في امللحق  11/195مر الذي تضمنه املرسوم التنفيذي رقم واإلقليمي لكل محكمة إدارية، وهذا األ 

( من )ق.إ.م.إ( بالنص على أنه: "تحدد 806املتعلق باالختصاص اإلقليمي، تطبيقا ملا أكدته املادة )

 3مقرات املحاكم اإلدارية عن طريق التنظيم."

 ،للمحاكم اإلداريةيخص مسألة تحديد االختصاص اإلقليمي فيما  وقد اعتمد املشرع الجزائري 

( من )ق.إ.م.إ( مسألة 803، حيث أحالت املادة )في )ق.إ.م.إ( املادي املتمثل في فكرة "املوطن"على املعيار 

( من نفس القانون، واللتان تضمنتا القاعدة العامة 38و  37تحديد االختصاص اإلقليمي إلى املادتين )

تنظيم  خص ، بينما نجد املشرع قد4ى عليهاملتمثلة في اختصاص الجهة القضائية ملوطن املدع

 االختصاص اإلقليمي في مجال العقود اإلدارية بأحكام خاصة.

فإذا كان تحديد االختصاص اإلقليمي في مجال املنازعات اإلدارية أمام القضاء اإلداري طبقا 

اعد االختصاص ( من )ق.إ.م.إ(، وذلك مثلما يخضع له القضاء العادي في توحيد لقو 38و  37للمادتين )

( من )ق.إ.م.إ(، فإنه في مادة 803أمام الجهات القضائية، فإنه وخالفا ملا نص عليه املشرع في املادة )

                                                           
 .372-371مسعود شيهوب: نفس المرجع، ص  -1
 1998نوفمبر  14المؤرخ في  98/356يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2011مايو  22المؤرخ في   11/195المرسوم التنفيذي رقم  -2

لسنة  29والمتعلق بالمحاكم اإلدارية )ج.ر( العدد  1998مايو  30المؤرخ في  98/02الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 

2011. 
، والتي نصت على رفع عدد المحاكم اإلدارية، وجاء في نصها أنه: "يرفع عدد 11/195( من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة ) -3

 ( محكمة عبر كامل التراب الوطني.48المحاكم اإلدارية إلى ثمانية وأربعين )

 اختصاصها اإلقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم". يحدد
 . 80، ص 2014سعيد بوعلي: المنازعات اإلدارية في ظل القانون الجزائري، سلسلة مباحث، دار بلقيس، الجزائر طبعة  -4
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( من نفس القانون، والتي 804العقود اإلدارية نجد بأن املشرع قد حدد االختصاص اإلقليمي في املادة )

ي حاكم اإلدارية، ويؤول االختصاص املحلتشكل استثناء في بعض املنازعات التي تختص نوعيا بها امل

فيها إلى محكمة إدارية بعينها ارتأى املشرع أنها األنسب بالنسبة ملنازعات العقود اإلدارية، نظرا لقربها 

وهي في مادة العقود اإلدارية ومهما كانت طبيعتها 1من مكان النزاع مما يسهل إجراءات التحقيق فيه

 تصاصها مكان إبرام العقد )أوال( أو تنفيذه )ثانيا(.املحكمة التي يقع في دائرة اخ

 

 .: االختصاص اإلقليمي على أساس مكان إبرام العقد اإلداري أوال

مجاال آخر لقاعدة االختصاص اإلقليمي، ما قد  العقد اإلداري يفتح اتخاذ معيار مكان إبرام 

اب جهة قضائية على حس إلى تكثيف االختصاص علىيسبب التنازع في اإلختصاص، وقد يؤدي أيضا 

 جهة قضائية أخرى.

حيث توجد إمكانية التنازع في االختصاص في مادة العقود اإلدارية على مكان التنفيذ مع مكان 

االتفاق أو التوقيع، ويظهر مثل هذا النوع عندما يلجأ أحد أطراف النزاع إلى رفع الدعوى اإلدارية 

( من )ق.إ.م.إ( في مادة 804/3ين الوارد في نص املادة )باالعتماد على أساس إقليمي بين أحد األساس

، فيلجأ املدعى عليه إلى محاولة إبطال الدعوى القضائية باالعتماد على حجية ضرورة 2العقود اإلدارية

اللجوء إلى الهيئة القضائية التي يؤول لها مجال االختصاص على أساس مكان إبرام العقد الذي يتم 

اإلبرام، وخاصة عندما يكون النزاع له عالقة بأشخاص قد لحقتهم أضرار،  تنفيذه بعيدا عن مكان

وهم يقطنون بعيدا عن مكان تنفيذ العقد اإلداري الذي يكون في جنوب البالد مثال، وافتراضا أن 

مكان إبرامه قد تم في إحدى الواليات الساحلية، وعليه تنتج مشاكل معيقة لألشخاص أو األطراف أو 

 ين يريدون مخاصمة اإلدارة في عقودها أو بسببها.األفراد الذ

كما أن ذلك قد يؤدي إلى توليد ضغوط على محاكم إدارية معينة دون األخرى، ويظهر ذلك من 

خالل تركيز اإلدارات العمومية في أماكن معينة مثل الجزائر العاصمة، مما يعرض الجهات القضائية 

عات متراكمة لنشاطات اإلدارة العامة التي االفصل في نز  املتواجدة على إقليمها لتحمل أعباء مهام

تكون في امتداد موزع التنفيذ على كل أقاليم الواليات الجزائرية إال أن االختصاص بفض نزعات تكون 

 ممركزة في عاصمة البالد، فيؤدي ذلك إلى كبح اتساع المركزية عملية اختصاص القضاء اإلداري،

التي من املفروض أن تواكب االنتشار والوجود الالمركزي لهيئات القضاء العادي، التي تتوزع على 

                                                           
لعام، اجستير في القانون اقاضي أنيس فيصل: دولة القانون ودور القاضي اإلداري في تكريسها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الم -1

 .133، ص 2010فرع المؤسسات اإلدارية و السياسية، كلية الحقوق جامعة قسنطينة، الجزائر 
أعاله، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم اإلدارية  803، والتي تنص على أنه: "خالفا ألحكام المادة )ق.إ.م.إ(من  804/3المادة  -2

 في المواد المبينة أدناه:
 في مادة العقود اإلدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه." -
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مستوى كل األقاليم اإلدارية للواليات، والتي ال يالحظ عليها مثل هذا الخلط في االختصاص الذي 

 1يتبعه املشرع الجزائري لدى تقنينه لقاعدة االختصاصات القضائية اإلدارية.

( االختصاص اإلقليمي في مادة التوريدات 06املشرع الجزائري في نفس املادة في الفقرة ) كما حدد

أو األشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام املحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام 

 االتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد األطراف مقيما به.

 

 أساس مكان تنفيذ العقد اإلداري  : االختصاص اإلقليمي علىثانيا

( من )ق.إ.م.إ( على مكان تنفيذ العقد اإلداري 804/3من خالل نص املشرع الجزائري في املادة )

 ، وهذا من ضمن ما استحدثه بموجب )ق.إ.م.إ(.2اإلقليمي بذلك يكون قد وسع مجال االختصاص فإنه

على مهمة القاض ي  مكان معيار املوطنعلى مكان التنفيذ وإحالله ورغم ما يسهله االعتماد 

ث حي، إال أنه أقل دقة من املعيار الذي كان معتمدا قبل االستقالل، اإلداري من حيث معاينة الوقائع

مكان الواقعة املولدة للضرر، ألن تنفيذ األشغال العمومية كانت تحدد جهة االختصاص على أساس 

اختصاص محكمتين أو أكثر، فيتعين حينئذ تفسير  قد يمتد إلى منطقة جغرافية واسعة ويمس دائرة

مكان التنفيذ تفسيرا ضيقا للتمكن من مطابقته مع املكان الذي حدثت فيه الواقعة املولدة للضرر، 

وتعد أو قاعدة لتحديد االختصاص اإلقليمي بمنازعات الصفقات العمومية تلك التي تعلقت بعقد 

 3واع الصفقات العمومية.األشغال العمومية الذي يعتبر من أهم أن

إن مكان التنفيذ الذي يخص األشغال العمومية أو بصورة عامة تنفيذ موضوعات العقود 

فإن إتباع تحديد االختصاص اإلقليمي على أساس مكان  وعليهاإلدارية التي تكون اإلدارة طرفا فيها، 

ارة في شأن يخص األشغال التنفيذ هو إجراء سهل نوعا ما بالنسبة للشخص الذي يريد منازعة اإلد

 العقدية.

فتظهر أمامه القاعدة سهلة وميسورة املمارسة في تحديد املكان الجغرافي الذي تتم على إقليمه 

ممارسة تنفيذ النشاط، ومنه تتضح الجهة القضائية التي يعود إليها االختصاص بالفصل في النزاع 

 واضح املعالم ألن التنفيذ يقع في مكان متداخلعلى أساس مكان التنفيذ، وقد يكون مكان التنفيذ غير 

بين الحدود الجغرافية بين أقاليم املحاكم اإلدارية التي يتوزع حسبها اختصاص القضاء اإلداري، مما 

                                                           
 .95-94عمر بوجادي: اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  -1
ة نشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصاديعطاء هللا بوحميدة: اختصاص الجهات القضائية اإلدارية، تغيير مستمر، مقال م -2

 .259، ص 2008، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 03والسياسية، العدد 
نادية تياب: آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتواه في العلوم، تخصص القانون كلية الحقوق  -3

 .239، ص 2013ة تيزي وزو، الجزائر و العلوم السياسية، جامع
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يصعب على املعني باملنازعة عملية تحديد االختصاص املحلي وبالخصوص عندما تكون محاذية أو 

 يات أو الواليات.مجانية للرسم الحدودي فيما بين البلد

وهناك مالحظة أخرى تتعلق بمكان الواقعة املولدة للضرر، حيث أن اعتبار مكان الواقعة املولدة 

للضرر بمثابة معيار لتحديد االختصاص املحلي للقضاء اإلداري، هو تصرف ذو نظرة ضيقة، قد تؤدي 

ة ثة لألضرار ارتكبت في أمكنإلى استحالة العمل بها من قبل املتقاضين عندما تكون الوقائع املحد

معينة ومرتبطة بتنفيذ أشغال تابعة لالختصاص اإلقليمي لبلدية، أو والية ليس فيها تداخل في رسم 

 الحدود.

غير أنه في املقابل قد تحدث األضرار في مواقع، مثل ملكية الشخص الذي يريد منازعة اإلدارة 

قع على موقع جغرافي يمتد بين إقليمين ترابيين العامة التي تكون مرتبطة بتنفيذ أشغال عمومية ت

تابعين إلى اختصاص واليتين، مما يؤدي إلى إشارة للبحث في مدى تحديد اختصاص القضاء اإلداري 

الذي ربطته مثل هذه النظرية الفكرية على أساس مكان وقوع الحادثة املضرة الذي أصبح مكلفا في 

 1كان.وسائل اإلثبات التي تعتمد في تحديد امل

سية هي القاعدة الرئي قاعدة مقر السلطة اإلدارية املوقعة على العقد أما في القانون الفرنس ي فإن

، سواء بصفة أصلية أو عن طريق التفويض، فاملحكمة اإلدارية املختصة في منازعات العقود اإلدارية

 السلطة.محليا بنظر النزاع اإلداري هي املحكمة التي يوجد في نطاقها مقر هذه 

فيكون االختصاص ملحكمة املكان الذي تم فيه تنفيذ العقد موضوع النزاع، وعندما يمتد 

التنفيذ على أكثر من محكمة، فإن االختصاص يعود إلى املحكمة التي يقع بها مقرالسلطة موقعة 

يظهر و 2العقد، ويجوز االتفاق في العقد على مخالفة هذه القاعدة إذا فرضت ذلك املصلحة العامة

مرونة القاعدة ومدى إمكانية تكييفها مع مصلحة الطرفين، و بالتالي تحقيق املصلحة العامة  في هذا

 في تحديد مكان االختصاص اإلقليمي، وتفادي اإلشكال املحتمل نتيجة تعدد أماكن تنفيذ العقد.

 : نطاق اختصاص القضاء اإلداري بمنازعات العقود اإلداريةاملطلب الثاني

العقود اإلدارية التي تبرمها اإلدارة في إطار نشاطها اإلداري هي تلك العقود املتعلقة إن أهم 

بالصفقات العمومية )الفرع األول(، والتي تعد أهم وسيلة من وسائل التنمية الوطنية والتي خصها 

الثاني(،  لفرعاملشرع بتقنين، إضافة إلى نوع أخر من أهم العقود اإلدارية وهي عقود االمتياز املختلفة )ا

، وعليه سنحدد عنها وكذا أداة لدعم االستثمار والتي تعد أداة تستعملها اإلدارة لتخفيف العبء

 اختصاص القضاء اإلداري بنظر منازعاتها باعتبارها أهم العقود اإلدارية وليس كل العقود اإلدارية.

                                                           
 .94-92عمر بوجادي: اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  -1
مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، األنظمة القضائية المقارنة و المنازعات اإلدارية، الجزء األول، ديوان  -2

 .159-158، ص2005الجزائر المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 



 القواعد الشكلية ملنازعات العقود اإلدارية القضاء اإلداري الجزائري                  الفصل األول: 

 
 

22 
 

 : مجال االختصاص بمنازعات الصفقات العموميةاوال

اء اإلداري ليشمل منازعات الصفقات العمومية، والتي تعد كذلك باعتماد يمتد اختصاص القض

املعيار املالي الذي بموجبه يحدد عقد الصفقة العمومية، وفق ما هو محدد في تنظيم الصفقات 

، وبذلك يوجد جانب من منازعات يخرج عن نطاق اختصاص القضاء اإلداري، وعليه البد 1العمومية

اري للصفقة العمومية )أوال(، وبما أنه ليست جميع منازعات الصفقات العمومية من إبراز الطابع اإلد

 من اختصاص القضاء اإلداري يجب تحديد اختصاصه بمنازعاتها )ثانيا(.

 الطابع اإلداري لعقود الصفقات العمومية  -

 تحديد اختصاص القضاء اإلداري بمنازعات الصفقات العمومية -

 بمنازعات عقود االمتياز : اختصاص القضاء اإلداري ثانيا

 ،يلبي عقد االمتياز حاجة املصلحة العمومية ولذلك هو من أهم العقود التي تلجأ إليها اإلدارة

وهو من العقود التي عرفتها الجزائر من نشأة اإلدارة الجزائرية وبشكله الطبيعي من خالل منح الدولة 

 2القطاع االقتصادي عن طريق االمتياز.للشركات الوطنية وبعدها املؤسسات االقتصادية تسيير 

 90/30القانون رقم وقد ورد هذا النوع من العقود في مختلف النصوص القانونية أبرزها 

املتضمن األمالك الوطنية املعدل واملتمم، والذي ميز ألول مرة بين األمالك الوطنية العمومية للدولة 

 01/03الذي يمنح وفق دفتر الشروط بموجب األمر واألمالك الوطنية الخاصة للدولة، فعقد االمتياز 

املتعلق بتطوير االستثمار املعدل واملتمم، قد يقع على األمالك الوطنية الخاصة كما يعد وسيلة من 

 الوسائل املعتمدة من أجل إدارة املرافق العمومية.

إلداري طرف اعتبار أحد أطراف عقد االمتياز ا يخول  فإنه( من )ق.إ.م.إ( 800)وحسب املادة 

عمومي بالضرورة الجهة القضائية اإلدارية االختصاص في كل ما يثور من منازعات تكون طرف فيها 

، وبالتالي نحدد بداية الطابع اإلداري لعقود االمتياز )أوال(، حيث أن سواء كانت مدعية أو مدعى عليها

بالتالي فمجال اختصاص هناك امتياز  يخرج عن اختصاص القضاء اإلداري إلى القضاء العادي و 

القضاء اإلداري بمنازعات عقود االمتياز )ثانيا( يرتبط بتحديد املعايير املختلفة سواء على عقود املرافق 

 العمومية املسيرة بواسطة االمتياز، أو بمنح االمتياز في مجال االستثمار.

 الطابع اإلداري لعقود االمتياز  -

 بمنازعات عقود االمتيازتحديد اختصاص القضاء اإلداري  -

-  

                                                           
 المعدل والمتمم المعيار المالي العتبار عقد الصفقة العمومية. 10/236( من المرسوم الرئاسي رقم 06يحدد نص المادة ) -1
 .124حميد بن علية: إدارة المرافق العامة عن طريق االمتياز، دراسة التجربة الجزائرية، مرجع سابق، ص  -2
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 ثالثا: االختصاص بمنازعات عقود اإليجار التي تبرمها الهيئات اإلدارية

في منازعات عقود اإليجار والتي إلى أن القضاء اإلداري لم يكن مختصا للنظر  التنويهال بد من 

اإلداري في القرار ( من )ق.إ.م.إ(، والتي طبقها القضاء 07كانت من االستثناءات املقررة لنص املادة )

والذي صرح بعدم اختصاصه تأسيسا على ذلك، وجاء  09/07/1983الصادر عن مجلس األعلى بتاريخ 

 في قراره ما يلي:

( من )ق.إ.م.إ( تنص على أن اإليجارات الفالحية واألماكن املعدة للسكن أو 7/1"حيث أن املادة )

 د التجارية واالجتماعية هي من اختصاص املحكمة.ملزاولة مهنة أو اإليجارات التجارية وكذا في املوا

حيث يستخلص من ذلك أن املنازعات املتعلقة بتحديد ثمن تدخل ضمن تطبيق النص القانوني 

 الذكر. السالف

حيث أنه يتعين بالتالي وضمن هذه األحوال التصريح برفض هذا الطعن بسبب عدم اختصاص 

 1....".جهة التقاض ي املعروض عليها النزاع حاليا.

نظريا على أن اإليجارات التي تجريها األشخاص املعنوية العامة على أموالها يقوم هذا االستثناء 

هي من قبيل أعمال اإلدارة والتسيير التي تجريها اإلدارة العامة حينما يسمح لها القانون بالنزول إلى 

وليست من أعمال السلطة التي مستوى األفراد والتعامل وفق ما يتعاملون بمقتض ى القانون الخاص، 

 تقوم بها مختلف وحدات الجهاز اإلداري لدى استعمالها المتيازاتها.

مكرر( بمفهوم واسع لإليجار سواء تعلق األمر باإليجارات الفالحية أو إيجارات  7وأخذت املادة )

ية ملمارسة عمل األماكن واملحالت املعدة للسكن أو ملزاولة مهنة أو كانت من قبل اإليجارات التجار 

 2تجاري.

غير أنه وبعد التعديالت القانونية السيما بعد صدور )ق.إ.م.إ( لم ينص املشرع الجزائري على اإليجارات 

منه، والسبب هو مسايرة املشرع لقرارات املحكمة العليا  3(802ضمن االستثناءات املقررة في املادة )

مكرر( من محتواها، بحيث صدرت عدة قرارات  7املادة ))الغرفة اإلدارية( الكثيرة التي كادت أن تفرغ 

تحيل املنازعات املتعلقة باإليجارات إلى القضاء اإلداري رغم أن قراراتها غير مستقرة في ذلك، مثال 

بين رئيس مجلس شعبي بلدي ضد )أ.ب( تتعلق بعقد إيجار خاص  29/05/1982قرارها الصادر بتاريخ 

 فيه بما يلي: بساحات األسواق العمومية قضت

                                                           
في قضية )ص.ط( ضد )والي...( نقال عن جمال سايس،  09/07/1983الصادر عن مجلس األعلى بتاريخ  33139القرار رقم  -1

-159، ص 2013خلوفي رشيد: االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، الجزء األول، منشورات كليك، الطبعة األولى، الجزائر 

160. 
، ص 2005العلوم للنشر والتوزيع، طبعة مزيدة ومنقحة، عنابة، الجزائر  محمد الصغير بعلي: الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار -2

242-243. 
 ( من )ق.إ.م.إ(.802المادة ) -3
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" يعتبر إيجار البلدية لحقوق الوقوف في الساحة التابعة ألسواقها واستئجار التاجر لهذه الحقوق 

 عقدا إداريا، وتخضع النزاع املتعلق به إلى اختصاص الغرفة اإلدارية باملجلس .....".

حيث اعتبرت في قضية )أ( ضد والي والية الجزائر ب 16/07/1988كذلك القرار الصادر بتاريخ 

املحكمة العليا أن العقود التي تبرمها دواوين الترقية والتسيير العقاري عقود إذعان وتعتبر من أعمال 

السلطة اإلدارية، واإلشكال العملي فيها يخص العمليات املركبة مثال املزاد العلني املتعلقة باإليجارات 

ب قرارات العقاري، وذلك حس واوين الترقية والتسيير التي تقوم بها البلدية، أو اإليجارات التي تقوم بها د

املحكمة العليا املقدمة أعاله، وهذا اإلشكال هو الذي أدى بقضاء املحكمة العليا إلى إحالة معظم 

 النزعات املتعلقة بها إلى القضاء اإلداري.

 مكرر( من 7ويبقى هذا الطرح نسبيا ألن قضاء مجلس الدولة تمسك بتطبيق نص املادة )

)ق.إ.م.إ( في قراراته، وبناء على ما تقدم يمكن القول أن املنازعات باإليجارات التي تبرمها الهيئات 

 1اإلدارية تعود إلى األصل للفصل فيها وهو القضاء اإلداري.

واعتبر االجتهاد القضائي اإلداري أن منازعات عقود اإليجارات التي تبرمها األشخاص املعنوية 

( من )ق.إ.م.إ( من اختصاص القضاء اإلداري، بل واحتفظ باالختصاص 800ي املادة )العامة املذكورة ف

اإلداري حتى في بعض الحاالت املتعلقة باألشخاص املعنوية ذات الصبغة التجارية والصناعية، وهكذا 

اعتبرت عقود إيجار األسواق العمومية وحقوق الوقوف عقودا إدارية تخضع الختصاص املحاكم 

 وليس املحاكم العادية على رغم من أن موضوع هذه العقود هو اإليجار. اإلدارية،

كما يؤول الختصاص القضاء اإلداري حتى إذا كان طلب التعويض مرتبطا بعقد اإليجار، أي 

بسبب الفسخ الوالية مثال لعقد اإليجار، ألن النزاع ال يتعلق بطبيعة اإليجار أي بعقد اإليجار في حد 

 2ت إليه الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا )سابقا(.ذاته، وهو ما ذهب

اختصاصه في مجال النظر في املنازعات املتعلقة بعقود  القضاء اإلداري الجزائري  كما يؤكد

حيث أن عقد اإليجار الذي ينجر عن مقرر إداري يخضع الختصاصه، وهو اإليجار التي تبرمها اإلدارة، 

اإلدارية للمحكمة العليا في قضية )ب. م( ضد )بلدية تسالة املرجة( ما يؤكده القرار الصادر عن الغرفة 

حول نزاع يتعلق بشغل مسكن وظيفي بموجب عقد إيجار، حيث أصدرت الغرفة اإلدارية للمحكمة 

 العليا قرارها القاض ي بأن:

" عقد اإليجار الذي ينجر عن مقرر إداري يخضع الختصاص القضاء اإلداري وليس  للقاض ي 

، وذلك أن عقد اإليجار قد صرح به تطبيقا للمقرر الذي استفاد بموجبه السيد )ب. م( من العادي

                                                           
ماجدة شهينازبودوح: قواعد اختصاص القضاء اإلداري في ظل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مجلة المنتدى القانوني، العدد  -1

 .244-243، ص 2009الجزائر  السادس، جامعة محمد خيضر بسكرة،
 .87-85، مرجع سابق، ص 6، ط2مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص، ج -2
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إيجار شقة ملك لبلدية تسالة املرجة، وأن املقرر قد تبعه عقد إيجار وعليه فإن عقد اإليجار قد صرح 

ختصاص القاض ي تطبيقا للمقرر املذكور و بالتالي فهو مكمل بهذا املقرر وفي هذه الحالة يخضع بالتالي ال 

 1اإلداري.

وإذا كان األمر محسوما في)ق.إ.م.إ( باالعتماد على املعيار العضوي لتحديد االختصاص  النوعي 

بمنازعات العقود اإلدارية، فإن ذلك ال يعد كافيا وليس معيارا جامعا مانعا، حيث أن هناك عقودا 

تخرج عن اختصاص القضاء اإلداري، وهناك تبرمها األشخاص القانونية العامة املذكورة في )ق.إ.م.إ( و 

عقودا مبرمة من غير األشخاص القانونية العامة املذكورة )ق.إ.م.إ( وتعد عقودا إدارية، وذلك 

 باالستناد إلى املعيار املادي املوضوعي تبعا لطبيعة النشاط الذي تمارسه.

إلى إبرامها كطريق من  كما يخضع الختصاص القاض ي اإلداري عقود اإليجار التي تلجأ اإلدارة

 طرق إدارة املرافق العمومية.

 رابعا: االختصاص بمنازعات العقود املتعلقة بالعقارات التابعة للدولة

 تبرم اإلدارة أنواعا متعددة من العقود، فنجد 

تتعدد العقود التي تبرمها اإلدارة ومنها تلك التي ترد على العقار بحسب نوع العقود املجاالت التي 

تستهدفها، فبخالف تلك العقود التي تتعلق بالعقارات التي تخصصها الدولة من أجل القيام باملشاريع 

االستثمارية، سواء كانت واردة على العقار الصناعي على سبيل املثال أو غيره بغية االستثمار في مختلف 

 ك العقود اإلدارية التياملجاالت، وتتبع في ذلك أسلوب االمتياز الذي سبق اإلشارة، فإن هنالك تل

تحررها إدارة أمالك الدولة خارج مجال االمتياز، وبالتالي فإنه وتجسيدا للمعيار العضوي فإن القضاء 

اإلداري يختص باملنازعات التي تثار بشأنه هذه العقود التي ال يرد محلها على مرفق عام، وإنما على 

هذه املنازعات، والسيما منها عقود البيع التي ملك عمومي، وعرف القضاء اإلداري تطبيقات عديدة ل

 تحررها إدارة أمالك الدولة.

ومن بين التطبيقات القضائية ما جاء في القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا 

 والذي جاء فيه ما يلي:14/03/19932بتاريخ 

ان الدائرة والوالية من اختصاص " .... حيث أنه أن عقد البيع الذي ما هو إال تجسيد لقرارات لج

 مديرية أمالك الدولة.

                                                           
، قضية )ب. م( ضد بلدية تسالة المرجة 31/03/1996، الصادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 108740القرار رقم  -1

، رشيد خلوفي: االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، الجزء الثاني، منشورات كليك الطبعة األولى، الجزائر البليدة، جمال سايس

 . 763-760، ص2013
، قضية )ش ج للوازم و ق غ السيارات بالجزائر( ضد 14/03/1993القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بتاريخ  -2

 .665-664، رشيد خلوفي: االجتهاد في القضاء اإلداري، نفس المرجع، ص )ع ومن معه(، جمال سايس
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قد أعطى صالحيات  1982أفريل  26حيث أنه وبالفعل فإن القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 

 .81/01لنواب مديرية شؤون الدولة و العقارية لتحرير و توقيع عقود البيع طبقا للقانون رقم 

ر في الطعون وأن الغرفة اإلدارية الجهوية هي وحدها حيث أن الوالي وحده مؤهل بالتالي للنظ

 )الجديدة( من ق. إ. م. 7من اآلن فصاعدا مختصة طبقا للمادة 

 ... تقض ي املحكمة العليا بعدم قبول الطعن لعدم االختصاص النوعي ....".

وكذلك العقود املتعلقة باملستثمرات الفالحية، والتي يختص القضاء اإلداري بجانب من 

زعاتها، ويختص القضاء اإلداري باملنازعات التي تتعلق بإسقاط  العضوية في املستثمرات الفالحية، منا

 بما يلي: 04/02/2003وفي ذلك قض ى مجلس الدولة في القرار الصادر عنه بتاريخ 

بالنتيجة فإنه لم يكن محل  120"حيث فعال فإنه لم يحرر أي عقد إداري بشأن املقرر رقم 

 إجراء الشهر.

 حيث أن مقرر والي مستغانم املطعون فيه باإلبطال غير مشوب بتجاوز السلطة.

 ... يقض ي مجلس الدولة: علنيا حضوريا ونهائيا.

 1".25/11/2000في املوضوع: بتاييد القرار املستأنف الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 

 

 قاعدة التظلم في منازعات العقود اإلدارية املبحث الثاني:

ا ألهمية قاعدة التظلم اإلداري نص املشرع عليها في أول قانون ينظم اإلجراءات املدنية إلى نظر 

غاية القانون املعمول به حاليا )ق.إ.م.إ(، كما نصت على هذا اإلجراء النصوص القانونية الخاصة التي 

ة للحل الودي تنظم مجال العقود اإلدارية، وهو ما يجسد رغبة املشرع الجزائري في إعطاء األولوي

لتفادي اللجوء إلى القضاء اإلداري، والسيما في املنازعات ذات الطبيعة الخاصة ومنها منازعات العقود 

 اإلدارية.

إن هذه القاعدة تعتبر من مخلفات نظرية الوزير القاض ي في فرنسا والتي تمثل األصل و األساس 

التاريخي لفكرة التظلم اإلداري في هذه النظرية، والتي سادت مرحلة اإلدارة العاملة هي اإلدارة 

ل نظر والفصالقاضية، حيث كانت املنازعات اإلدارية تحل بواسطة اإلدارة العامة، عن طريق عملية ال

في التظلمات اإلدارية رئاسيا، وذلك نتيجة عدم وجود رقابة قضائية على أعمال اإلدارة العامة تطبيقا 

 24وبعد صدور قانون  1790أوت  24-16ملبدأ الفصل بين اإلدارة العامة والقضاء بموجب قانون 

لقضائية، بقيت نظرية الذي أعطى ملجلس الدولة الفرنس ي الصفة والطبيعة السيادية ا 1872مايو 

                                                           
في قضية )ب ت( ضد والي والية مستغانم، جمال سايس، خلوفي رشيد:  04/02/2003القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  -1

 .1041-1040، مرجع سابق، ص 2االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، ج
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الوزير القاض ي تطبق على أساس االعتقاد السائد وقتها، بأن الوزير هو صاحب االختصاص العام 

بالنظر والفصل في املنازعات اإلدارية كأول درجة في التقاض ي ويطعن في قراراته باالستئناف أمام 

 مجلس الدولة.

ظرية بعد ذلك، ابتداء من حكمه الصادر إال أن مجلس الدولة الفرنس ي تخلى عن تطبيق هذه الن

في قضية "كادو"، فحلت هذا االعتبار واألساس التاريخي لفكرة التظلم اإلداري في  13/12/1889بتاريخ 

القضاء والقانون املقارن اعتبارات وأسس أخرى عملية نظرية ومنطقية تبرر وتؤسس وجود فكرة 

 1التظلم.

اء لتقرير وجود شرط التظلم اإلداري السابق لقبول وكثيرا ما يتدخل كل من املشرع والقض

، وهو ما أقره املشرع الجزائري من خالل أول قانون ينظم اإلجراءات املدنية بإدراجه 2دعوى اإللغاء

لهذا الشرط، وهو ما طبقه القضاء اإلداري من خالل مراعاته قبل النظر والفصل في موضوع الدعوى 

 املرفوعة أمامه.

اإلداري الطريقة القانونية أو الشكوى أو الطلب املرفوع من املتظلم للحصول ويشكل التظلم 

على حقوقه أو لتصحيح وضعيته، كما يعني توجيه التظلم إلى السلطة اإلدارية املختصة، كما أنه 

يوجه مبدئيا ضد عمل قانوني أو مادي لإلدارة، من أجل إعادة النظر فيه بواسطة سلطات التعديل 

، وهو من أهم طرق التسوية الودية ملنازعات العقود اإلدارية لتفادي 3أو السحب أو اإللغاءأو التصحيح 

 اللجوء إلى الطريق القضائي.

وقد عرفت قاعدة التظلم اإلداري تطورا من خالل النصوص القانونية وذلك منذ صدور أول 

ظلم، وما تبع هذا القانون ، حيث نظم اإلطار القانوني للت1966قانون ينظم اإلجراءات املدنية سنة 

، وبعد صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية سنة 1990من تعديالت خاصة بعد إصالح سنة 

، وكذا ما تضمنته أحكام النصوص القانونية الخاصة السيما منها أول قانون ينظم الصفقات 2008

املتعلق بالتنازل عن أمالك  81/01، وكذا القانون رقم 1967لسنة  67/90العمومية الصادر باألمر رقم 

الدولة، وغيرها من النصوص القانونية األخرى التي نصت ضمن أحكامها على التظلم أو الطعن اإلداري 

املسبق، والتي شكلت في مجموعها نظرة املشرع من خالل تنظيمه لقاعدة التظلم اإلداري من جهة 

ه، بالنص على إلزامية القيام بالتظلم اإلداري قبل ميوله ملنح امتيازات لإلدارة تجاه األفراد من عدم

 اللجوء إلى العادلة )املطلب األول(.

                                                           
النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى اإلدارية، ديوان عمار عوابدي:  -1

 .377-373، ص 2004المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر 
 .377عمار عوابدي، نفس المرجع، ص  -2
من شروط قبول دعوى اإللغاء، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و فاطمة السنوسي: مبدأ وجوب التظلم اإلداري السابق كشرط  -3

 .330، ص 1996الجزائر  2، رقم 34االقتصادية والسياسية، الجزء 
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ومع التعديالت التي مست مختلف النصوص القانونية الخاصة بمجال العقود اإلدارية، ومنها 

التنظيم املتعلق بالصفقات العمومية مثال، أو بإلغاء قانون اإلجراءات املدنية بعد صدور قانون 

( منه، وبالتالي فإن ذلك أدى إلى تعديل 1064بموجب املادة ) 2008جراءات املدنية واإلدارية لسنة اإل 

 اإلطار القانوني الذي ينظم قاعدة التظلم اإلداري بين اإللزامية والجوازية )املطلب الثاني(.

 

 إلزامية قاعدة التظلم اإلداري في منازعات العقود اإلدارية املطلب األول:

التطرق ملسألة إلزامية التظلم اإلداري في منازعات العقود اإلدارية يدفعنا إلى الرجوع إلى إن 

أحكام النصوص القانونية التي نظمته ألول مرة، وخاصة قانون اإلجراءات املدنية )الفرع األول( 

 باإلضافة إلى ما نصت عليه أحكام النصوص القانونية الخاصة )الفرع الثاني(.

 ية قاعدة التظلم اإلداري في قانون اإلجراءات املدنيةأوال: إلزام

أحكام التظلم اإلداري بالنص على وجوب القيام بإجراء التظلم  1نظم قانون اإلجراءات املدنية

اإلداري كشرط جوهري، وأنه يترتب على عدم القيام به عدم قبول الدعوى القضائية أمام مختلف 

نص على إلزامية التظلم في النصوص املعدلة لقانون اإلجراءات جهات القضاء اإلداري )أوال(، وظل ال

 املدنية ساري املفعول مع بعض التعديالت التي وردت على هذه القاعدة )ثانيا(.

 إلزامية التظلم أمام مختلف جهات القضاء اإلداري  -

 مع اإلبقاء على إلزاميته 1990إحداث تغييرات على قاعدة التظلم بعد سنة   -

 مية التظلم اإلداري في النصوص القانونية الخاصةثانيا: إلزا

نظمت النصوص القانونية الخاصة بمجال العقود اإلدارية طرق تسوية املنازعات التي تنشأ بين 

اإلدارة ومخاصميها على نحو يوجب عرضها أمامها قبل كل مقاضاة، وذلك بالنص على إلزامية التظلم 

القضاء اإلداري، وبالتالي فإن التظلم يعد شرطا الزما لرفع  لديها قبل اللجوء إلى رفع الدعوى أمام

الدعوى إضافة ملا نص عليه )ق.إ.م(، وذلك وفق ما تضمنته النصوص املتعلقة بالصفقات العمومية 

 )أوال(، وكذا مختلف النصوص القانونية التي نظمت منح عقود االمتياز في مختلف املجاالت )ثانيا(.

 ري في النصوص املتعلقة بالصفقات العموميةإلزامية التظلم اإلدا  -

 إلزامية التظلم في عقود االمتياز في نصوص قانونية مختلفة -

 

 

 

                                                           
 .1966لسنة  47المتضمن قانون اإلجراءات المدنية، )ج. ر( العدد  1966ينويو  08المؤرخ في  66/154األمر رقم  -1
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 جوازية التظلم في منازعات العقود اإلدارية املطلب الثاني:

والذي وفق ما تضمنه مشرع القانون  2008بصدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية سنة 

ات ءاجاء بهدف معالجة النقائص واالختالالت املسجلة في قانون اإلجرفإنه: "  2006املتعلق به سنة 

يوم وتطرأ عليه سوى تعديالت جزئية، األمر الذي جعله ال 1966املدنية الساري املفعول منذ سنة 

ال يوامب األوضاع الراهنة للمجتمع وال يتكفل بنجاعة بمختلف املنازعات القائمة بين األشخاص 

 1.الطبيعية

وبذلك فإن املشرع الجزائري بموجبه قد تخلى عن إلزامية شرط التظلم لقبول الدعوى اإلدارية 

تلف جهات القضاء اإلداري عموما، ومنها الدعاوى املرفوعة في مجال منازعات العقود اإلدارية أمام مخ

)الفرع األول(، فنص على جوازية اللجوء إلى إجراء التظلم اإلداري مع ضرورة مراعاة ما تتضمنه 

 النصوص القانونية الخاصة.

وبالتالي فإنه في مجال منازعات العقود اإلدارية ال يوجد ضمن النصوص القانونية املعمول بها 

حاليا ما يجير املخاصم لإلدارة أن يقوم بالتظلم اإلداري، بعدما ألغيث أحكام قانون اإلجراءات املدنية، 

طراف املتخاصمة عند بموجب )ق.إ.م.إ( والذي جاء بهدف إرساء قواعد قانونية تضمن املساواة بين األ 

اللجوء إلى العدالة وفقا ملا تضمنه مشرع )ق.إ.م.إ( املشار إليه، وترك الحرية املخاصم لإلدارة في القيام 

بالتظلم من جهة، وكذا تخلي النصوص القانونية الخاصة بمجال العقود اإلدارية )الفرع الثاني( على 

ل الصفقات العمومية بعد صدور املرسوم الرئاس ي هذا الشرط اإللزامي من جهة أخرى، السيما في مجا

 .02/250رقم 

وعليه فإنه في الوضع الحالي ال يلزم املخاصم لإلدارة في منازعات العقود اإلدارية على إجبارية 

الطعن أمامها قبل اللجوء إلى مقاضاتها أمام العدالة، وذلك في مختلف النصوص القانونية، فترك له 

 بذلك أو عدم القيام به.املشرع حرية القيام 

في حالة رأى أن من مصلحته 2فإذا اختار املخاصم لإلدارة من تلقاء نفسه القيام برفع تظلم إداري 

( من 830القيام بذلك، فإنه يكون ملزما بالتقيد باملواعيد القضائية وفقا ملا نصت عليه املادة )

ه يتعين على املتعاقد إتباع اإلجراءات )ق.إ.م.إ(، وإذا كان النزاع حول عقد الصفقة العمومية فإن

 املنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية قبل اإلبرام وبعده عند التنفيذ.

 

                                                           
، مشرع القانون المتعلق 2007اطية الشعبية، وزارة العالقات مع البرلمان، حصيلة دورة الخريف الجمهورية الجزائرية الديمقر -1

خالل الدورة الخريفية  2006ديسمبر  05بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الذي ثم إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في 

 .23-22، ص 2006لسنة 
إلى الجهة اإلدارية المختصة وال يشترط المشرع أي نوع من التظلم، بعد التخلي عن اشتراط نوع  يرفع المخاصم لإلدارة التظلم -2

 التظلم رئاسي أو والئي وفق أحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، كما ال يشترط شكل معين في التظلم. 
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 أوال: جوازية التظلم في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

كرس املشرع الجزائري قواعد جديدة،  2008بعد صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية سنة 

نتيجة االنتقادات التي طالت جوانب من القواعد التي تحكم املنازعات اإلدارية عموما، ومن وذلك 

ذلك االنتقادات التي وجهت لقاعدة التظلم اإللزامية في قانون اإلجراءات املدنية والتي ال تخدم مصلحة 

بعه ها، وذلك ما تاملتقاض ي في أحيان كثيرة، وتجعل اإلدارة موجودة في مركز ممتاز في مواجهة مخاصمي

وجود العديد من املنازعات التي طرحت أمام القضاء اإلداري، بسبب الفشل في حل النزاع عن طريق 

 القيام برفع التظلم أمام الجهات اإلدارية املعنية.

وظهرت بوادر التخلي عن الوضع اإللزامي للتظلم نتيجة الفشل في حل الخصومات وبداية 

قانون اإلجراءات املدنية نفسه، وذلك بفرض إلزامية فقط في املنازعات  التوجه نحو التخلي عنه في

، إضافة إلى تخلي معظم النصوص القانونية الخاصة 1التي تطرح أمام الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا

، ومنها تلك التي تنظم مجال 2عن إلزام املخاصم لإلدارة بالقيام بالتظلم قبل رفع الدعوى القضائية

اإلدارية، وتعارض ذلك مع أحكام قانون اإلجراءات املدنية التي تلزم القيام به تحت طائلة عدم  العقود

قبول الدعوى، ونتيجة لذلك تخلى املشرع الجزائري في )ق.إ.م.إ( عن إلزامية شرط التظلم لقبول 

ذا رأى مصلحة الدعوى أمام الجهات القضائية اإلدارية، وترك حرية املخاصم لإلدارة في اللجوء إليه إ

 في ذلك أو عدم اللجوء للتظلم.

( من )ق.إ.م.إ( على أنه: " يجوز للشخص املعنوي بالقرار اإلداري تقديم 830فنص في املادة )

 ( أعاله.829تظلم إداري إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار في األجل املنصوص عليه في املادة )

(، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ 2الرد، خال شهرين ) يعد سكوت الجهة اإلدارية املتظلم أمامها عن

 هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم.

(، لتقديم طعنه 2وف حالة سكوت الجهة اإلدارية املتظلم، يستفيد املتظلم من أجل شهرين )

 ( املشار إليه في الفقرة أعاله.2القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين)

( من تاريخ 2ة اإلداري في خالل األجل املمنوح لها، يبدأ سريان أجل الشهرين )في حالة رد الجه

 تبليغ الرفض.

 يثبت إيداع التظلم أمام الجهة اإلدارية بكل الوسائل املكتوبة، ويرفق مع العريضة."

                                                           
لى هو المخول له النظر في الطعن في قرارات السلطات وهذه الوضعية تشبه نفس الوضع الذي كان ساندا عندما كان المجلس األع -1

اإلدارية بواسطة رفع دعوى اإللغاء، حيث كان الجهة القضائية الوحيدة التي ترفع دعوى اإللغاء أمامها وبالتالي اشترط التظلم 
 اإلداري قبل رفع الدعوى تحت طائلة عدم قبولها.

لزام المخاصمين لإلدارة بالقيام بالتظلم لديها قبل اللجوء إلى الطريق القضائي، اغلب النصوص القانونية الخاصة تخلت عن شرط إ -2

 باستثناء تلك المتعلقة بمجاالت الضرائب، والضمان االجتماعي، التي بقيا هذا الشرط إلزاميا لديها.



 القواعد الشكلية ملنازعات العقود اإلدارية القضاء اإلداري الجزائري                  الفصل األول: 

 
 

31 
 

وإذا كان النص على التظلم في القرارات اإلدارية فإن ذلك يخص مجال العقود اإلدارية إذا كان 

 لقرار اإلداري املنفصل عن العقد اإلداري.ضد ا

إن املشرع الجزائري أراد من خالل النص في )ق.إ.م.إ( على التخلي عن شرط إلزامية التظلم 

اإلداري قبل رفع الدعوى اإلدارية، تفادي كل اإلشكاالت التي طرحت من قبل واالكتفاء بنوع واحد من 

مصدر القرار ذاته، وهكذا خالفا ملوقف املشرع السابق  التظلمات وهو التظلم الوالئي، أي موجها إلى

، وجعله اختياريا وليس 1أين كان يشترط أن يكون التظلم رئاسيا أي موجها إلى رئيس مصدر القرار

 .1900إلزاميا، وهو بذلك استكمال لإلصالح الذي بدأ سنة 

لحالة ئري نظم إجراءاته في اال يحرم املتقاضين من الجوانب اإليجابية للتظلم، فإن املشرع الجزا 

التي يرى املتقاض ي أنه من مصلحته استفزاز اإلدارة بتظلم ملعرفة موقفها، أو إلصالح األضرار أو العدول 

عن موقفها، وتحدد مهلة الرد وميعاد الدعوى إذ يقتصر ميعاد الدعوى إلى النصف في حالة القيام 

 (.02بينما في حالة التظلم يصبح امليعاد شهرين )( أشهر، 04بتظلم، ألن ميعاد الدعوى هو أربعة )

وال يترتب على القيام بالتظلم اإلداري وقف تنفيذ القرار اإلداري املنفصل، وتبقى هذه اإلمكانية 

 2من اختصاص اإلدارة فقط.

وفي حالة اختيار املخاطب بالقرار اإلداري املنفصل تقديم التظلم قبل رفع دعوى اإللغاء فإن 

 أثرا حين حساب املواعيد، أين يعتد بآجال يستوجب احترامها تحت طائلة البطالن.ذلك يرتب 

وتظهر أهمية إجراء التظلم وتأثيره على الدعوى اإلدارية عموما من خالل اعتبار املشرع في املادة 

تقديم التظلم شرطا لجدية دعوى وقف تنفيذ  -( من )ق.إ.م.إ( في مجال طلب وقف التنفيذ824)

إلداري، أي نفس األساس حين يختار املخاطب بالقرار اإلداري اللجوء مباشرة أمام القضاء القرار ا

 3اإلداري لرفع دعوى اإللغاء )دعوى املوضوع(.

كما أن )ق.إ.م.إ( تجاوز فكرة التظلم اإلداري بعد أن أصبح جوازيا إلى فكرة الصلح في دعاوى 

أمام القضاء، وقد جعل هذا األخير اختياريا القضاء الكامل فقط والذي يعد من وسائل التسوية 

كذلك وليس إلزاميا يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي اإلداري، الذي يجوز له القيام به إذا رأى في 

 4ذلك ضرورة.

                                                           
كلية الحقوق، جامعة الرحمان ميرة، ، 1عبد الكريم بودربوة: أجل رفع دعوى اإللغاء، اللجنة األكاديمبة للبحث القانوني، العدد -1

 . 18، ص 2010بجاية، الجزائر 
عبد الكريم عروي: الصلح و الوساطة القضائية طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  -2

 .51، ص 2012الحقوق، جامعة الجزائر 
 .18رجع سابق، ص عبد الكريم بودربوة: آجال رفع اإللغاء، م -3
 .16-15كريمة خلف هللا: منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -4
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إن الصلح ليس شرطا من شروط قبول الدعوى، وإنما هو إجراء من إجراءات الخصومة من  

قبل القاض ي ال يرتب بطالن إجراءات الخصومة، ألنه ليس  جهة، ومن جهة ثانية فإن عدم إجرائه من

إجراء إلزامي، بل هو سلطة تقديرية للقاض ي اإلداري الذي يجوز له القيام به إذا رأى في ذلك ضرورة، 

 1وفي هذه الحالة فإنه يمكنه إجراؤه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

( من )ق.إ.م.إ( حيث نص على أنه 974إلى  970ونص املشرع الجزائري على الصلح في املواد من )

، وإجراء 2ال يجوز للجهة القضائية اإلدارية أن تباشر الصلح إال في النزاعات التي تدخل في اختصاصها

دون  3الصلح يشمل منازعات العقود اإلدارية كإجراء لتسوية املنازعات قضائيا في مادة القضاء الكامل

م الصلح فيها نظرا لكونها دعوى موضوعية ينازع رافعها مشروعية دعوى إلغاء ألنه ال يعقل أن يت

، وال يختلف القرار اإلداري املنفصل عن باقي القرارات اإلدارية، ويكون ذلك في أي مرحلة 4القرار اإلداري 

 6، بسعي من الخصوم أو مبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم5تكون عليها الخصومة

لح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ما تم االتفاق عليه، ويأمر بتسوية وإذا حصل الص

 .7النزاع وغلق امللف ويكون هذا األمر غير قابل ألي طعن

وبذلك يكون املشرع الجزائري قد وحد القواعد املتعلقة بالتظلم في )ق.إ.م.إ( إلى التخلي عن 

ضاء، والسيما في قانون الصفقات العمومية بينه وبين التظلم اإلداري كشرط الزم قبل اللجوء إلى الق

 النصوص القانونية الخاصة بها. 

 ثانيا: جوازية التظلم في النصوص القانونية الخاصة

تعد النصوص القانونية الخاصة سابقة عن )ق.إ.م.إ( إلى التخلي عن التظلم اإلداري كشرط 

)أوال(، وكذا في  2002الصفقات العمومية بعد سنة الزم قبل اللجوء إلى القضاء، والسيما في قانون 

النصوص القانونية الخاصة األخرى التي تنظم مجال العقود اإلدارية ومن أهمها تلك املنظمة لعقود 

 االمتياز في نصوص مختلفة )ثانيا(.

 2002في مجال الصفقات العمومية بعد سنة  -

 انعدام التظلم في عقود االمتياز -

-  

                                                           
 .342، مرجع سابق، ص 6، ط1مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الهيئات واإلجراءات، ج -1
 ( من )ق.إ.م.إ(.974المادة ) -2
 ( من )ق.إ.م.إ(.970الماد ) -3
، 2011محمد الصغير بعلي: الوجيز في القضاء اإلداري تنظيم عمل واختصاص، دار هومه للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر  -4

 .205ص
 ( من )ق.إ.م.إ(.971المادة ) -5
 ( من )ق.إ.م.إ(.972المادة ) -6
 ( من )ق.إ.م.إ(973المادة ) -7
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 البديلة للتسويةثالثا: الطرق 

من خالل ما نص عليه في )ق.إ.م.إ( مكن املشرع الجزائري من إيجاد طرق بديلة من أجل الوصول 

إلى تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشكل عام، ومنها ما خص به املشرع منازعات الصفقات العمومية 

ع تخدم مصلحة باعتماده، وهي وسائل قد تمكن من الوصول لحل النزاع املحتمل بصورة أسر 

 املتخاصمين دون اللجوء إلى القضاء.

ولذلك نص على إمكانية اللجوء إلى بدائل للتسوية، فبجانب الصلح والذي تطرقنا لدى عرضنا 

جوازية التظلم وأن املشرع أراد محاولة استبداله بالصلح، نص املشرع الجزائري على إمكانية اللجوء 

عرض النزاع أمام القضاء اإلداري املختص وإمكانية اللجوء إلى  إلى التحكيم )أوال(، وهو إجراء يسبق

الوساطة  والتي تعد حال قضائيا )ثانيا(، وهي من الطرق التي يجوز اللجوء إليها في مجال منازعات 

العقود اإلدارية، وبالتالي سنتطرق لهذه الطرق الودية للتسوية من خالل معرفة مدى اللجوء إليها في 

 د اإلدارية.منازعات العقو 

 اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود اإلدارية  -

 اللجوء إلى الوساطة -

بأحكام التحكيم املنصوص عليه في الكتاب الخامس من )ق.إ.م.إ( بخصوص التحكيم في املجال 

اإلداري، وبالتالي حسب رأي األستاذ رشيد خلوفي فإن الطرق البديلة تقتصر على الصلح والتحكيم، 

، وقد تم إلغاء هذه الهيئة بموجب املرسوم 1اذا ألغي املرسوم املتعلق بالوسيط الجمهوريوإال مل

 2املتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية. 99/170الرئاس ي رقم 

                                                           
الخصومة اإلدارية، االستعجال اإلداري، الطرق البديلة لحل النزاعات اإلدارية، الجزء رشيد خلوفي: قانون المنازعات اإلدارية،  -1

 .212، ص 2013الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر 
 .93خالد خوخي: التسوية الودية للنزاعات اإلدارية، مرجع سابق، ص  -2
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 الفصل الثاني:

 القواعد املوضوعية ملنازعات العقود اإلدارية في القضاء اإلداري الجزائري  

العقود اإلدارية في القضاء اإلداري الجزائري فإن النظر بعد تحديد القواعد الشكلية ملنازعات 

في موضوع النزاع من قبل القضاء اإلداري الجزائري يعتمد على مجموعة من القواعد القانونية 

املوضوعية والتي ترتبط بالقواعد الشكلية، ومن خالل ذلك يمكن تحديد قواعد منازعات العقود 

 ري.اإلدارية في القضاء اإلداري الجزائ

ومن خالل القواعد املوضوعية تحدد سلطات القاض ي اإلداري في مختلف املنازعات املتعلقة 

بالعقود اإلدارية، في حال قبول االختصاص وهو وجه آخر سنركز عليه في هذا املجال، مقارنة مع 

ض النظر غالسلطات املخولة لألخير في القضاء املقارن السيما في القضاء املصري و القضاء الفرنس ي وب

عن ذلك والذي سوف يستوقفنا في توضيح مدى العمل القضاء الجزائري في حالة تشابه القواعد 

املعمول بها مع غيره من حيث األخذ بها ولو بصفة غير مباشرة من عدم ذلك، فإن القضاء اإلداري 

 ة.وى املرفوعالذي ينظر في منازعات العقود اإلدارية تختلف سلطات القاض ي اإلداري فيه نوع الدع

حيث أن هذه املنازعات ال تطرح على قاض ي واحد وهو األمر الذي تفرضه طبيعة هذه املنازعات، 

فيختص كما سبق القول قاض ي القضاء الكامل باعتباره قاض ي العقد اإلداري والذي يملك سلطات 

د املنفصلة عن العقعديدة، كما يختص قاض ي اإللغاء بنظر هذه املنازعات في محال القرارات اإلدارية 

اإلداري ويملك سلطات يمكن القول أنها مشابهة ملا يملكه قاض ي اإللغاء في باقي القرارات اإلدارية 

 األخرى.

مدى التأثير تلك القرارات الصادرة باإللغاء على العملية وبالتالي ينظر في الطعن فيها وما 

االستعجال وخاصة الدور الهام قبل التعاقدية، كما يوجد جانب من املنازعات يعرض على قاض ي 

إتمام التعاقد اإلداري الذي استحدثه املشرع الجزائري بموجب )ق.إ.م.إ(، وهذا التنوع في مجال 

االختصاص هو ما تفرضه طبيعة املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية، ولكن نحن في هذا املجال ال 

ناسب، بل الهدف هو إبراز مدى تعامل القضاء نكتفي فقط بعرض هذه املنازعات وتحديد القضاء امل

اإلداري مع هذه املنازعات ومدى تأثر سير هذه املنازعات اإلدارية على العملية التعاقدية اإلدارية، 

إلى الغير األجنبي على العقد اإلداري وبالتالي بيان  وبالتالي انصراف أثرها إلى املتعاقدين و في أحيان

هذه املنازعات والوقوف بالتحليل عند السلطات أو الصالحيات التي موقف القضاء اإلداري من 

استعملها القاض ي اإلداري واملخولة له قانونا، ومدى اكتفائه بالتطبيق الجامد للنصوص القانونية أو 

مدى بحثه في األمور في األمور بصفة موسعة، والذي يبرز الدور الفعال واملنوط بالقاض ي اإلداري في 
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املنازعات وتأثر سير املنازعة بمنطوق قراراته، خاصة في تعامله مع اإلدارة والتي تتجرد  معالجة هذه

من امتيازاتها أمام القضاء اإلداري، فتظهر في مظهر متساوي مع جميع املخاصمين لها، خاصة مع 

 الفشل في الوصول إلى تسوية ودية تسبق عرض النزاع أمام القضاء اإلداري.

خالل هذا الفصل إلى مدى نسبية استبعاد قضاء اإللغاء بالنظر والفصل وبذلك سنتطرق من 

في منازعات العقود اإلدارية، التي تظهر في اختصاصه بمنازعات القرارات اإلدارية املنفصلة التي ظهرت 

في القضاء املقارن، ودعم ذلك بالتطبيقات القضائية والوقوف عندها بالشرح والتعليق )املبحث 

ى اعتماد القضاء الكامل وهو االختصاص األصيل ملثل هذه املنازعات باعتباره قاض ي العقد األول(، وإل

اإلداري )املبحث الثاني(، دون أن إغفال مجال االختصاص القضاء اإلداري االستعجالي كذلك بجانب 

 فيمن هذه املنازعات اإلدارية وذلك في معرض دراسة الختصاص القضاء اإلداري في مجال اإللغاء و

مجال القضاء الكامل، وذلك بالوقوف على التطبيقات القضائية في التطرق لجميع الدعاوى لتحديد 

 موقف القضاء اإلداري الجزائري من املنازعات املختلفة للعقود اإلدارية.

 املبحث األول: استبعاد قضاء اإللغاء في منازعات العقود اإلدارية

 في منازعات العقود اإلداريةاملبحث الثاني: اعتماد القضاء الكامل 

 استبعاد قضاء اإللغاء في منازعات العقود اإلدارية املبحث األول:

تتميز طبيعة منازعات العقود اإلدارية بتعدد مجال اختصاص القضاء اإلداري بالنظر و الفصل 

قضاء لفيها، وذلك رغم أن مجالها من حيث األصل وطبيعة املنازعة العقدية يكون األنسب الختصاص ا

 الكامل، وبصفة نسبية الختصاص قاض ي اإللغاء )املطلب األول(.

غير أن إرساء نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد في القضاء املقارن واعتمادها بشكل 

صريح وتحديدا في القضاء اإلداري الفرنس ي، وذلك نتيجة لوجود تلك القرارات اإلدارية املتعلقة 

والتي يختص بها قاض ي اإللغاء اإلداري بالنظر لطبيعتها، وهو من االستثناءات التي بالعملية العقدية 

أوردها القضاء املقارن وسار فيها قضاؤنا اإلداري الجزائري انطالقا من نظرية األعمال اإلدارية 

، ما فرض وجود هذه النظرية واألخذ بها في القضاء اإلداري الجزائري دون 1املنفصلة عن العقود

 ريح بها )املطلب الثاني(.تص

ويتجلى ذلك من خالل التطبيقات القضائية التي سوف تستعرضها في مجال العقود اإلدارية 

بالتركيز أساسا على مجال الصفقات العمومية وعقود االمتياز اإلداري، وذلك بالنظر الستعمالها الواسع 

                                                           
 .99ركب في القانون اإلداري الجزائري، مرجع سابق، ص حميد بن علية: مفهوم العمل اإلداري الم -1
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غيرها من العقود اإلدارية، والتي سوف نأتي على من قبل اإلدارة وكثرة املنازعات املثارة بشأنها أكثر من 

 بعضها في مجال محدد نظرا لقلة املنازعات املثارة بشأنها مقارنة بالعقود اإلدارية التي سنركز عليها.

 إمكانية الطعن باإللغاء ضد قرارات إدارية مرمبة املطلب األول :

ا ملنفصلة بتطبيقاتها، والتي طبقهيعرف النظام القضائي الجزائري نظرية القرارات اإلدارية ا

القضاء اإلداري الفرنس ي لكونه املصدر التاريخي األصلي واألساس ي للنظام القانوني لنظرية الدعوى 

اإلدارية بصفة عامة، وللنظام القانوني لدعوى اإللغاء بصفة خاصة في النظام القضائي الجزائري، 

ا ومجلس الدولة بنظرة أكثر وضوحا في النظام وبذلك فإن قضاء الغرفة اإلدارية للمحكمة العلي

القضائي اإلداري الجزائري عرف تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة، التي عرفت في قضاء 

 مجلس الفرنس ي.

 عدم قبول الدعوى ضد القرارات اإلدارية املتصلة  -

املرفوعة في مجال منازعات ال يقبل القضاء اإلداري الجزائري االختصاص بالنظر في الدعاوى 

العقود اإلدارية إللغاء القرارات اإلدارية املتصلة، ويظهر هذا املوقف من التطبيقات القضائية 

 املختلفة.

وتبعا لذلك فإن موقف القضاء اإلداري الجزائري ال يتوقف مع ما هو معمول به في القضاء 

وإن كان يتفق مع القضاء اإلداري الجزائري في  اإلداري املقارن السيما القضاء اإلداري املصري، والذي

مسألة عدم اختصاص قضاء اإللغاء بنظر مثل هذه القرارات اإلدارية املتصلة بالعقد اإلداري، إال أنه 

ال يرفض االختصاص مطلقا بها، بل يعقد االختصاص األصيل فيها لقاض ي القضاء الكامل الذي يعد 

 بذلك قاضيا للعقد اإلداري.

قف الذي يعبر عنه مجلس الدولة الجزائري برفض مثل هذه الطعون يثير الغموض في إن املو 

من له االختصاص بالفصل في مثل هذه املنازعات، أو ما مدى قابلية النظر في الطعون املرفوعة ضد 

القرارات اإلدارية املتصلة في القضاء اإلداري الجزائري، فقاض ي اإللغاء يرفض االختصاص، كما ال 

قاض ي القضاء الكامل بالنظر في الطعون ضد القرارات التي تصدرها السلطات اإلدارية، عكس  يختص

موقف القضاء اإلداري املصري الذي يعتبر أن القضاء الكامل هو املختص بالنظر والفصل في القرارات 

صلة ارية املنفاإلدارية املتصلة وما يتفرغ عن  جميع منازعات العقود اإلدارية باستثناء القرارات اإلد

 التي تخرج من اختصاص القضاء الكامل.
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إن من تطبيقات التي رفض فيها القضاء اإلداري الجزائري النظر في القرارات اإلدارية املتصلة 

في قضية  13/12/1996في مجال العقود اإلدارية، حكم الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا الصادر بتاريخ 

املشار إليه سابقا، حيث اعتبر قضاء هذه الغرفة اإلدارية " أن القرارات "، "stehêtzelشركة "هيتزل" 

اإلدارية املستهدفة ضمان حسن تنفيذ عقد األشغال العامة قرارات إدارية متصلة وغير منفصلة عن 

العملية العقدية وفقا للمعيار املادي املوضوعي والذاتي الشخص ي املطبق قضاء لتحديد وفصل 

ة املركبة عن العملية اإلدارية املركبة، ومن ثم رفضت الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا القرارات اإلداري

دعوى اإللغاء املقدمة لها من طرف "شركةهيتزل" ضد هذه القرارات املتصلة واملرتبطة بعقد األشغال 

 العامة في هذه القضية.

في قضية شركة  29/11/1968و حكم الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا كذلك الصادر بتاريخ 

املعادن لسيدي معروف، حيث اعتبرت الغرفة اإلدارية قرار سحب عقد امتياز من شركة املعادن 

لسيدي معروف قرار إداري متصل، وغير منفصل عن عملية عقد االمتياز ماديا وموضوعيا وذاتيا، 

دمة من الشركة املذكورة ألنه من جراء عملية تنفيذ العقد، ومن ثم رفضت قبول دعوى اإللغاء املق

ضد هذا القرار ألنه غير منفصل، ومن ثم يدخل كعنصر من عناصر دعوى العقد التي تختص بها 

، وهذا املوقف يتوافق مع موقف مجلس الدولة املصري في إسناد 1الغرفة اإلدارية باملجلس القضائي

 2كامل.االختصاص القضائي بمنازعات القرارات اإلدارية املنفصلة للقضاء ال

قبول دعوى  09/07/1983كما رفضت الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 

اإللغاء ضد قرار الوالي القاض ي برفع قيمة إيجار السكن، على أساس أن ذلك يدخل في نطاق الدعوى 

 العقدية األساسية واألصلية والتي تختص بها املحكمة العادية.

القرارات اإلدارية املتصلة والقرارات اإلدارية الصادرة في مرحلة التنفيذ قد وبذلك يظهر بأن 

رفضها القضاء اإلداري الجزائري وذلك الرتباطها الشديد بعملية تنفيذ العقد اإلداري، فالغرفة اإلدارية 

م يذكر لباملحكمة العليا طبقت بقضائها هذا نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة بالرغم من أن قضاءها 

 3ولم يشر صراحة إلى تطبيق نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال.

                                                           
عمار عوابدي: النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى  -1

 .464 -463اإلدارية، مرجع سابق، ص 
دار الفكر العربي، ب ط، مدينة نصر مصر سليمان محمد الطماوي: القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء،  -2

 .288، ص 1996
 وهو ما سنتعرض له بالتفصيل عند تحديد موقف القضاء اإلداري المصري في المبحث الثاني.

عمار عوابدي: النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى  -3
 . 464-463ص  اإلدارية، مرحع سابق،
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إنه وبمفهوم املخالفة إذا كان القضاء اإلداري في مرحلة الغرفة اإلدارية ال يقبل باختصاصه في 

 النظر في الطعون ضد القرارات اإلدارية املتصلة، فإنه يقبل الطعن في القرارات اإلدارية املنفصلة،

وهو ما ثم اعتماده بشكل أكثر وضوحا في قضاء مجلس الدولة الذي قبل بالطعون املرفوعة ضد 

القرارات اإلدارية املنفصلة، ودون التصريح مباشرة باعتماده لنظرية القرارات املنفصلة، إال أن ما 

 يتبين من قراراته هو األخذ بقبول الطعون باإللغاء ضد القرارات اإلدارية املنفصلة

ير أنه إذا كانت مسألة قبول الطعون ضد القرارات باإللغاء وجدت لها تطبيقا في القضاء غ

اإلداري الجزائري وأصبحت مسألة مجال قضاء اإللغاء محددا، فإن مجال القضاء الكامل في القضاء 

اء غاإلداري الجزائري ال يحظى بنفس التحديد، وخاصة في مجال إلغاء العقد اإلداري، بين قضاء اإلل

 والقضاء الكامل.

و هو ما ظهر من خالل تردد قرار الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا في تباين موقفها و اختالفه في 

 81/01عنه في املنازعات بطالن العقود املحررة وفقا للقانون رقم  ،املنازعات العقود اإلدارية العامة

قود اإلدارية تعود لقاض ي القضاء الكامل ) املحاكم )ملغ حاليا(، فتقرر في الحالة األولى أن منازعات الع

اإلدارية (، وتقرر في الثانية أن قاض ي اإللغاء هو القاض ي املختص بنظر دعاوى البطالن الوجهة ضد 

 81/01.1عقود البيع املبرمة وفقا للقانون رقم 

و التي يرى فيها و في هذا يبرز موقف القضاء اإلداري الجزائري لهذا النوع من العقود اإلدارية،

القاض ي اإلداري أن االختصاص بها يكون لقاض ي اإللغاء بخصوص إمكان رفع دعوى إلغاء ضد عقد 

 إداري.

 مدى إمكان رفع دعوى إلغاء ضد عقد إداري   -

ترتبط قاعدة عدم رفع دعوى إلغاء ضد عقد إداري بفكرة االتفاقيات أو العقود ذات اآلثار 

لقضاء الفرنس ي بمثابة قرار إداري ال يمكن إن يتذرع املستفيد منه، ألن التنظيمية، و التي اعتبرها ا

اكتسابها يكون تماما كالحق الشخص ي املكتسب من جراء عقد إداري و هذا ما هو  معروف في النظرية 

العامة للعقود اإلدارية، و التي نجدها كمثال في عقود االمتياز، كما أن الجزائر تأخذ بهذه النظرية وفي 

( التي صرح فيها القضاء اإلداري الجزائري 1979كثير من القضايا و من بينها ) قضية إغيل سنة ال

بمناسبة فصله في النزاع موضوعه عقد إيجار أصدرته اإلدارة، و حددت شروطه مسبقا دون تفاوض 

 بما يلي:

                                                           
 .467، مرجع سابق، ص 4، ط3مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص، ج  -1
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يمي طابع تنظ "... حيث أنه انطالقا من دفتر الشروط والشروط غير املألوفة فإن عقد اإليجار له

 يمكن الطعن فيه بدعوى إلغاء أمام القضاء...".

وانطالقا من االستثنائيين فإن هذه القضية املطروحة التي تتعلق بالقرار الصادر عن مجلس 

الدولة بخصوص عقد التنازل تتفق واالستثناء األول و هو املتعلق بفكرة العقود التنظيمية، على اعتبار 

و قضية الحال لم يسبقه قرار منفصل، و أنه صدر بإرادة أمالك الدولة لوالية أن عقد التنازل الذي ه

 سكيكدة  املنفردة، حيث صرح قاض ي املجلس الدولة في الحيثية األخيرة من قراره مايلي: 

الذي يطلب أبطاله جزئيا من طرف املستأنف،  30/09/1984".... بأن عقد التنازل املؤرخ في 

أمالك الدولة لوالية سكيكدة ..."، مما يجعل أن األساس الواجب اعتماده  هو عقد صادر من مديرية

 1في رفض دعوى املستأنف هو املتعلق بفكرة العقد التنظيمي الذي هو عمل إداري مركب.

 قبول الدعوى ضد القرارات اإلدارية املنفصلة  -

ي في النظام القضائ من تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة هي مجال العقود اإلدارية

في قضية شركة )هيتزل(،  16/12/1966الجزائري، حكم الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا الصادر بتاريخ 

حيث اعتبر قضاء الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا أن القرارات اإلدارية املستهدفة ضمان حسن تنفيذ 

عن العملية العقدية وفقا للمعيار املادي عقد األشغال العامة قرارات إدارية متصلة وغير منفصلة 

املوضوعي والذاتي الشخص ي املطبق لتحديد وفصل القرارات اإلدارية املركبة عن العملية اإلدارية 

املركبة، ومن ثم رفضت الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا دعوى اإللغاء املقدمة لها من طرف شركة 

، وهنا يستوقفنا 2تبطة بعقد األشغال العامة في هذه القضية)هيتزل(، ضد هذه القرارات املتصلة واملر 

هذا املوقف الغريب بالنسبة الجتهاد القضاء اإلداري في هذه القضية، وفي قضية أخرى مشابهة لها 

 وهي )قضية ...(.

ومن تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة في النظام القضائي الجزائري اعتباره لقرارات 

ناقصة قرارا إداريا منفصال، وقرار السلطة الوصائية املتضمن رفض مداولة من مجلس شعبي إرساء امل

محلي متعلقة بعقد امتياز قد اعتبرته الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا قرارا إداريا منفصال في حكمها 

 في قضية اتحاد النقل والشركة. 18/04/1969الصادر بتاريخ: 

                                                           
 .100حميد بن علية: مفهوم العمل اإلداري المركب في القانون اإلداري الجزائري، مرجع سابق،ص  -1
القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى  عمار عوابدي: النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام -2

 .464-463اإلدارية، مرجع سابق، ص 
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ي أن نظرية القرارات اإلدارية املنفصلة التي تكون األساس القانوني وبذلك أكد القضاء اإلدار 

 لرفع دعوى اإللغاء.

وبالتالي فإن القضاء اإلداري وما أيده قضاء مجلس الدولة في هذا القرار القضائي، وفي قرارات 

ار محل ر قضائية أخرى يؤكد قبول الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد ومنها الق

 1القضية املتعلق بقرار املنح لالمتياز.

ومنها كذلك في مجال املنازعة في قرار املنح في عقد االمتياز القرار الصادر عن مجلس الدولة 

، في قضية السيد والي والية الجزائر ضد شركة )إ.إ.ع( فيما يتعلق بميعاد سحب 11/02/2002بتاريخ 

من املقرر قانونيا، وما استقر عليه االجتهاد القضائي أن سحب عقد االستفادة، والذي أكد فيه أنه 

عقد إداري من طرف السلطة اإلدارية املانحة له ال يمكن القيام به إال في آجال محددة قانونيا، 

والثابت في قضية الحال أن املستأنف قد أصدر قرار بإلغاء عقد امتياز املمنوح للمستأنف عليها بعد 

 من قبيل تجاوز السلطة والذي جاء فيه: انقضاء املدة وهذا

"حيث بتاريخ ... أودع السيد وزير املالية )املديرية العامة لألمالك الوطنية( مذكرة جوابية جاء 

محل االستئناف وهكذا نكون  129فيها أنه أصدر قرار والئي رقم ... يتضمن إلغاء القرار الوالئي رقم 

نهما ويتعين اإلشارة بأن الدور الذي قامت به مصالح أمالك أمام وجود قرار والئي يتفقان في مضمو 

الدولة يمثل في تحرير عقد االمتياز املؤرخ في ... املشهر باملحافظة العقارية ... املجسد بموجب القرار 

، وهو ما يفيد بأن مصالح أمالك الدولة قد قامت بما هو 30/08/1998الصادر في  27الوالئي رقم 

 ين التقرير بأن الدعوى االستئناف أصبحت بغير موضوع.قانوني وعليه يتع

عن الغرفة  18/04/2000... حيث أو والي والية الجزائر يلتمس إلغاء القرار الصادر بتاريخ 

... الذي ألغى قرار  14/04/199اإلدارية ملجلس قضاء الجزائر الذي ألغى القرار املتخذ من طرفه بتاريخ 

 .30/06/1998املؤرخ في  27الوالية رقم 

حيث أن املستأنف يتمسك بأن القرار الذي منح القطعة األرضية املتنازع عليه للمستأنف عليها 

 لم يمنح طرف العارض بل من قبل بلدية الشراقة.

 

                                                           
في قضية )م.م( ضد واللي والية ورقلة، نقال عن جمال سايس، رشيد  29/04/2009القرارا الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  -1

 .1639-1638، ص 2013الجزائري في القضاء اإلداري، الجزء الثالث، منشورات كليك، الطبعة األولى، الجزائر  خلوفي: االحتهاد
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 : ممارسة رقابة القضاء اإلداري على هذه القرارات     املطلب الثاني

املتعلقة بالعقود اإلدارية هو 1إن أهم ما يمكن أن يثار في مجال إلغاء القرارات اإلدارية املنفصلللللللللللللة    

مدى فعاليتها في مواجهة اإلدارة أو املصلللللللللللللحة املتعاقدة، والذي يأتي من سللللللللللللبب اللجوء إلى الطعن في 

هم هو معرفلة ملدى تلأثير هلذه مثلل هلذه القرارات اإلداريلة، والغلايلة املتوخلاة من ذللك، وبلالتلالي فلإن امل

الوسلللللللللللليلة التي تسللللللللللللتهدف إلغاء قرار إداري منفصلللللللللللللل عن العملية التعاقدية املتنازع فيها، وفي جميع 

املجاالت التي تسلللتهدفها حسلللب نوع املنازعة، سلللواء في مجال الصلللفقات العمومية، أو مختلف العقود 

از املختلفللة والتي تحتوي أكثر من غيرهللا على اإلداريللة املحررة من إدارة أمالك الللدولللة، أو عقود االمتيلل

جوانلللب التنظيميلللة، وبلللذللللك فلللإن املنلللازعلللات املثلللارة مختلف مراحلللل العمليلللة العقلللديلللة والسلللللللللللليملللا قبلللل 

التنفيذ هي التي تعد املسللللللللللللتهدفة بشللللللللللللكل كبير في الطعون اإللغاء، وبالتالي ما هي السلللللللللللللطات املخولة 

أم أنله يمللك في مواجهلة اإلدارة وسلللللللللللللائلل تمكنله من  لقلاضلللللللللللل ي اإللغلاء.. وهلل تعتبر سلللللللللللللطلاتله محلدودة

 ممارسة رقابة قضائية فعالة تحقق التوازن في املنازعة وتؤثر في مسار املنازعات العقود اإلدارية)أوال(.

وما إذا كانت تلك السللللللللللطات املمنوحة للقاضللللللللل ي اإلداري هي تلك التي تمنحها تلك الفاعلية وبالتالي    

نازعة العقدية، فإلى أي مدى يمكن اعتبار مثل هذه القرارات مؤثرة في انعقاد العقد تمنحها تأثير في امل

 اإلداري أو تنفيذه) ثانيا(.

 أوال: وسائل قاض ي اإللغاء في مواجهة اإلدارة املتعاقدة

ظلت اإلدارة وحتى وقت قريب متحصللللنة بمبدأ الفصللللل بين السلللللطات وهو مبدأ الذي تقوم عليه      

، في مواجهة القرارات القضللائية اإلدارية الصللادرة ضللدها، غير أن التمسللك بهذا املبدأ ال دولة القانون 

يمكن أن يكون وسللليلة أو حجة تسلللتعملها اإلدارة في عدم احترامها ملا يصلللدره القضلللاء اإلداري، بالتالي 

 ما ينتج عن ذلك من تعسف في استعمال الحق.

عليه الحال بالنسلللللللبة للقانون املقارن، إلى إيجاد وسلللللللائل  وهو ما أدى باملشلللللللرع الجزائري ومثلما هو     

تمكن من تنفيذ قرارات القضللللللللللائية اإلدارية لحماية مبدأ  املشللللللللللروعية باعتبار قضللللللللللاء اإللغاء قضللللللللللاء 

موضللوعي، وكذا تحقيق مبدأ املسللاواة أمام القضللاء املنصللوص عليه دسللتوريا ، والذي وإن كان يظهر 

أمام القضاء اإلداري املختص،من خالل وجود اإلدارة كطرف عادي ال في مرحلة عرض النزاع اإلداري 

                                                           
عمار عوابدي: النظرية العمة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الغدارية، مرجع 

 - 1سابق،ص463  464
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يتمتع بامتيازات السلللللللللللللطة العامة وبذلك تظهر في مظهر مسللللللللللللاوي لألفراد، فإن مبدأ املسللللللللللللاواة كذلك 

 1( من الدستور 140يقتض ي أن تطبق القرارات القضائية كذلك على جميع، وفق املادة )

نها من تنفيذ  القرارات القضائية الصادرة ملصلحتها فإن امتناعها وإذا كانت اإلدارة تملك سلطات تمك

عن تنفيذ تلك القرارات القضللللللائية الصللللللادرة ضللللللدها، هو الذي دفع باملشللللللرع الجزائري إلى النص على 

، وهو اإلجراء الذي نص عليه املشللللللللللللرع الجزائري 2إمكانية فرض غرامة تهديدية  لحملها على التنفيذ

م.إ( دون أن يكون بالشلللللكل  الواضلللللح واملسلللللتقر عليه حاليا حيث أن تطبيقه في حتى قبل صلللللدور )ق.إ.

القضاء اإلداري يبين املوقف الذي ظل القاض ي اإلداري الجزائري يتبناه إلى وقت قريب نسبيا،فنجده 

في حكم قضلللية السللليدة)ك.م( ضلللد )وزارة التربية  08/04/2008يصلللرح في قرار له حديث نسلللبيا بتاريخ

ضلللللللللللل ى بلللأنللله: ال يجوز للقلللاضلللللللللللل ي اإلداري الحكم بغراملللة تهلللديلللديلللة النعلللدام النص القلللانوني الوطنيلللة( ق

 .3الصريح

غير أن املشلللرع الجزائري أكد صلللراحة إمكانية فرض الغرامة التهديدية بعد صلللدور )ق.إ.م.إ( الذي      

إلداري جاء بجملة من اإلصلللالحات،  وإضلللافة لذلك فقد نص وألول مرة على إمكانية توجيه القاضللل ي ا

أوامر لإلدارة،وهذه السللللللللللطات املوجودة في يد قاضللللللللل ي اإللغاء يمكن أن يسلللللللللتعملها قاضللللللللل ي اإللغاء في 

مجال منازعات العقود اإلدارية كغيرها من دعاوى اإللغاء األخرى، ما دام أن اإللغاء يسللللللللللتهدف القرار 

املتعلقة بالعقود اإلدارية، إال اإلداري، وال يهم نوع القرار املسللللللللللللتهدف بدعوى اإللغاء في مجال املنازعة 

من جانب القرارات اإلدارية املتصللة والتي يرفض القضلاء اإلداري الجزائري االختصلاص بنظرها، وهو 

ما يخلق مشلللللللكلة عملية الن قاضللللللل ي اإللغاء اإلداري يعتبر أن مثل هذه القرارات اإلدارية يكون مجالها 

 طرق له الحقا.من اختصاص قاض ي القضاء الكامل، وهو ما سوف نت

وتعد السللللطات التي يملكها قاضللل ي اإللغاء في منازعات العقود اإلدارية كتلك التي يملكها قاضللل ي        

اإللغلاء بصللللللللللللفلة علاملة في غيرهلا من املنلازعلات اإلداريلة األخرى التي تسللللللللللللتهلدف الطعن ضلللللللللللللد القرارات 

 اإلدارية، باستثناء ما ذكرناه بخصوص القرارات اإلدارية املتصلة.

وبلللالتلللالي فلللإن إمكلللانيلللة لجوء القلللاضلللللللللللل ي اإلداري إلى فرض غراملللة تهلللديلللديلللة أمر ممكن في مجلللال        

منازعات العقود اإلدارية، وذلك لفرض تطبيق واحترام القرار القضللللللللللللائي بإلغاء قرار إداري منفصللللللللللللل 

                                                           
المعدل والمتمم، على أنه أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة 1996ور( من ديت140تنص المادة )  

  1الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون"
  2المادتين )980-981( من )ق.إ.إ( 

الجزائري، المجلة الالكاديمية للبحث  سلوى بزاجي: رقابة القضاء االستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع

  3القانوني العدد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية الجزائر2012 ص42 
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ة عجلاليلمتعلق بعمللة تعلاقلديلة، وإن كلان يظهر مجلالهلا أكثر واقعيلة وفعلاليلة في مجلال اللدعوى اإلسللللللللللللت

 قبل التعاقدية، حيث تظهر فائدة اللجوء إلى استعمال هذه الصالحية.

غير أن ما يجب إشللللارة إليه وما يطرح التسللللاؤل هو حول فعالية إلغاء القرار اإلداري نفسلللله حيث       

أن صللدور القرار القضللائي باإللغاء والسللعي إلى فرض تطبيقه من خالل اسللتعمال صللالحيات القاضلل ي 

ي توجيلله أوامر لإلدارة، قللد ال يكون كللافيللا أو مؤثرا في املنللازعللة العقللديللة، دون أن يكون ذلللك اإلداري ف

 سببا في إلغاء العقد اإلداري والذي ال يكون من اختصاص قاض ي اإللغاء.

 ثانيا: مدى فعالية رقابة قضاء اإللغاء على قرارات اإلدارية املنفصلة.

ملية اإلدارية التعاقدية سواء في تعديل القرار اإلداري املنفصل يظهر ذلك في مدى تأثيرها على الع      

عن العقللد املعيللب بعللد إلغللاءه بقرار قضلللللللللللللائي، او في مللدى امتللداد ذلللك إلى إلغللاء العقللد اإلداري  وقللد 

 يحدث أن يرتبط إلغاء القرار اإلداري املنفصل عن العقد بالحكم بالتعويض.

وراء  من املرجوة والعناية اإلدارية القرارات هذه مثل في الطعن إلى اللجوء سلللللللللبب من ذلك ويأتي       

 بعقود اإلدارية املتعلقة املنفصلللللللللللللة اإلدارية القرارات إلغاء مجال في يثار أن يمكن ما أهم وهو ذلك

 .فعاليتها مدى بخصوم

  اإلداري،فقد العقد  من املفصللللللللللة اإلدارية القرارات إلغاء إلى لجوء أهمية إنكار يمكن ال لذلك وتبعا

 الحكم ألثر نتيجة اإلداري، إلغاء العقد في سببا تكون  أو العادية العمارات باقي على الثأتير في سببا تكون 

 وهو التعاقدية، العملية باقي على السلبي لها األثر يكون  املعيبة القرارات ألن باإللغاء، الصادر القضائي

 مجال خارج تكون  التي اإلدارية القرارات في وخاصة باإللغاء،الطعن  خالل من إال تفاديه يمكن ال قد ما

 .محددة مجال في تنحصر والتي 1قبل التعاقدي االستعجالي الطعن

 تترتب اآلثار التي لتفادي مواجهتها في الوحيد السللللللبيل يعد اإللغاء دعوى  بواسللللللطة الطعن فان وبالتالي

 كما باإلبرام، القرارات املتعلقة في باملنازعة يتعلق فيها خاصللللة الحقا، إزالتها يمكن ال قد والتي ذلك بعد

 القرارات اإلدارية املتعلقة بالتنفيذ. إللغاء الوحيد الطريق تعد أنها

 وإضللافة إلى ذلك فإنه بواسللطة هذه الدعوى فقط يسللتطيع الغير األجنبي عن العقد اإلداري  الطعن

 تحتوي  نجده مقررا للغير في العقود اإلدارية التيوهذا الحق  مصلللللللللحته، يمس الذي اإلداري  القرار في

طابع تنظيمي وال تتصلللللللللل  ذات بشلللللللللأنها تكون  الصلللللللللادرة القرارات فإن وبالتالي كبير، تنظيمي جانب على

                                                           
  1 يعد النص على إمكانية اللجوء إلى القضاء االستعجالي اإلداري قبل التعاقدي من اإلجراءات المستحدثة قي )ق.إ.م.إ(.
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 ذلك مثل إليه مباشلللللللرة بالعقد اإلداري، ما يسلللللللمح للغير بالطعن باإللغاء فيها وذلك النصلللللللراف  أثرها

 االداري  القرار في الطعن فيمكن للغير بذلك ي، التي لها جانب تنظيمي،االمتياز اإلدار   عقود في نجده

 أما املجال الذي يدخل في اختصلللللللاص القاضللللللل ي اإلداري ، وهو لالمتياز املانحة السللللللللطة عن الصلللللللادر

 ما إال العادي، القضللللاء اختصللللاص من أنها الدعاوي ضللللد امللتزم فاألصللللل  فيها  فيها تقع التي املنازعات

 هو ما بموجب العامة السلللللللطة امتيازات فيها قرارات تحمل من امللتزم عن  أن يصللللللدر اسللللللتثناء  يمكن

وبالتالي اسللللتنادا يختص بها  اإلداري، الطابع يحمل لهذا املعيار بذلك عمله اسللللتنادا  فيكون  له، مخول 

 القاض ي اإلداري.

و تأثره به إفادة واحتجاجا ويختلف الحكم بإلغاء القرار اإلداري في درجة انصللللللللللللرافه إلى الغير  

فاألحكام الصلللادرة بإلغاء القرارات اإلدارية املتعلقة بالعقود اإلدارية املتعلقة بالعقود اإلدارية تختلف 

 في مدى انصراف أثرها إلى الغير من عقد آلخر، فضال عن اختالف أثرها من قرار آلخر.

يتعلللدى أثره  ال اآلخر والبعض للغير، القلللانونيلللة املراكز يمس قلللانونيلللا تنظيملللا تنشلللللللللللل   العقود فبعض 

 االمتياز اإلداري إلى  عقد في بارزة النظامية فدرجة واملتعاقد، اإلدارة  بين ما شللخصللية التزامات إنشللاء 

 التي من النصلللللللللللوص امللتزم بالجمهور وجانب الكبير عالقة تنظم التي النصلللللللللللوص أن حيث كبير، حد

القرارات اإلدارية التي تصللللدر بصللللدد  فإن ولذلك بحتة، الئحية صللللبغة اتذ باإلدارة امللتزم عالقة تنظم

 مثل هذه  النصوص تمس مصلحة الغير ويمتد أثرها إليه.  

 فان طرفيه، ولذلك بين شلللخصلللية وحقوق  التزاماته توليد على  يقتصلللر فهو  التوريد مثال عقود في  أما

 األخرى، من حالة كبيرا اختالفا يختلف العقود هذه في الصللللللللللادرة اإلدارية القرارات إلغاء أثر  امتداد 

االختالف فللأحيللانللا تكللاد هللذه  هللذا مثللل تختلف القرارات هللذه وبللالتللالي فللإن األحكللام الصلللللللللللللادرة بللإلغللاء 

األحكلللام ال يتعلللدى أثرهلللا إلى الغير كحكم بلللإلغلللاء قرار توقيع غراملللة على املتعهلللد املتلللأخر في التوريللللد، 

 .1عدد يزيد أو يقل من الغير الذين تتأثر مراكزهم من حكم باإللغاءوأحيانا يمتد األثر إلى 

اإلعدادية ملرحلة  القرارات نتيجة  مجالها واسلللللللع  املنفصللللللللة اإلدارية باإللغاء  ضلللللللد القرارات والطعون 

التعلللاقلللد اإلداري، كملللا كلللذللللك في مرحللللة التنفيلللذ، وبلللذللللك فلللإن اللللدوافع لإللغلللاء موجودة، إضللللللللللللللافلللة 

نحها املشللرع الجزائري إلجبار اإلدارة على تنفيذ ما يصللدر عنه من األحكام القضللائية للضللمانات التي م

 في مواجهتها.

                                                           
  1 خميس السيد إسماعيل: األصول العامة و التطبيقات العلمية للعقود اإلدارية و التعويضات، مرجع سابق، ص 200-.201
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 الدعوى  مجال في أحكام من الجزائري، املشرع به جاء ما دعوى اإللغاء فإن إلى وإضافة

كل يشل قبل التعاقدية، والصلالحيات املخولة كذلك للقاضل ي اإلداري اإلسلتعجالي اإلسلتعجالية اإلدارية

 طريقا للحصول على حقوق املخاصم على املخاصم لإلدارة دون اللجوء إلى القضاء الكامل.

 اإلدارية العقود منازعات في اإلداري  االستعجالي القضاء دور  : ثالثا

 إبرام سللللللابقة عني ووقائية تصللللللحيحية دعوى  بوجود يتعلق فيما تشللللللريعيا فراغا هناك أن ثبت أن بعد

 قبل التعاقدية. االستعجالية الدعوى  إقامة إمكانية على الجزائري  املشرع نص اإلداري، العقد

 من طويلة عقيم لفترة كطعن العقد عن املنفصلة اإلدارية القرارات ضد املوجهة اإللغاء دعوى  وظهرت

 نهائي، بحكم دعواه قبل بث القاضللل ي في العقد إبرام إلى األحيان أغلب في تسلللارع اإلرادة ذلك أن الزمن،

 تبقى التي العمومية أو الصلللللللللفقة اإلداري  العقد وجود على يوثر ال املعيب القرار إلغاء أن عن فضلللللللللال

 .العقد قاض ي أمام إلغائها األطراف أحد يطلب حتى ونافدة دائمة

هذه الحالة  في اإللغاء قيمة أن ننكر ال أننا ":بقوله ، (martin)قضلللللللللية في وهو ما أكده املفوض روميو

 "1نظرية...

 بين مواجهة في واسعة وسلطات صالحيات التعاقدي قبل  االستعجالي القاض ي   ويملك

 هي ( من )ق.إ.م.إ( و946املتعاقدة، ويخالف املقتضلللللللللليات املنصللللللللللوص عليها في املادة) اإلدارة تمارسلللللللللله

 اإلخالل حالة في أن يتدخل االسلللتعجالي للقاضللل ي يجوز  حيث العقدية، العملية على تأثير لها صلللالحيات

 باإللزام وهذا مثال، كاإلشلللللللللللهار و املنافسلللللللللللة التعاقد قبل املقررة بالضلللللللللللمانات و التعاقدية بااللتزامات

 من االنتهاء عملية إلى العقد بتأجيل إمضلللللللاء األمر يجوز  كما التهديدية، الغرامة طائلة تخت املتسلللللللبب

 .2اإلجراءات

 

 

 

                                                           
لحماية المال  محمد فقير: رقابة القضاء اإلداري اإلستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري و التشريع المقارن الية وقائية

  1العام، مرجع السابق ص06
مجلة المنتدى 08/09أمال يعيش تمام: قراءة في سلطات القاضي اإلداري االستعجالي وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم-عبد العالي حاجة

  2القانوني، العدد السادس، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر 2009،ص142
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 تأجيل الصفة ( أو وقف لإلدارة) أوامر توجيه في التعاقدي قبل االستعجالي القاض ي سلطات -1

املخولة له بموجب  السلطات التعاقدية قبل اإلستعجالية دعوى   في نظره لدى اإلداري  يمارس القاض ي

طبقا  كان أن اإلدارة بعد األوامر سللللللللللطة توجيه  في أهمها املتمثلة يمكنه( بمقتضلللللللللاها )ق.إ.م.إ( و)التي

 والعبللارات ، 1 الحلول محلهللا و لإلدارة أوامر و توجيلله اإلداري  القللاضلللللللللللل ي على يحظر التقليللدي للمبللدأ

 صللللالحيات تترجم بخصللللوص الصللللالحيات "يؤجل تعليق، ، يأمر )ق.إ.م.إ(" من (946) املادة في املشللللهورة

 .2العمومية العقود والسلطات إبرام مجال في اإلستعجالية الدعوى  في االستعجال  قاض ي

 اإلجراءات إمضاء العقد إلى  نهاية  بتأجيل األمر توجيه سلطة اإلداري  ( للقاض ي946/6) ومنحت املادة

 وهي بالتزاماتها، لتفي على اإلدارة ضللللغط وسلللليلة ذاته بحد التأجيل هذا ويعد يوما ، 20 تتجاوز  ال وملدة

 رفع حالة في لكن .واضلللللطراد العام بانتظام املرفق سلللللير على وتؤثر العقد عمليات تشلللللل خطيرة سللللللطة

 .3جدوى  دون  األمر هذا يصبح العقد إبرام بعد الدعوى  هذه

 من طرف املتبعللة اإلجراءات قللانونيللة تقللدير في فتتمثللل الصللللللللللللالحيللات هللذه عن النللاجمللة التللدابير أمللا

 لها اإلدارية املعنية السلللللللطات احترام رقابة وكذا الصللللللفقة، أو العقد بإبرام املعنية اإلدارية السلللللللطات

 اختيار املتعهد. وكيفية واإلشهار املنافسة عملية بخصوص القانون  وضعه

 إلزام ترمي إلى أخذها يسللللللتطيع التي والتدابير املخولة للقاضلللللل ي االسللللللتعجالي الصللللللالحيات فإن  وبالتالي

 4 (23)لنص املدة وفقا اإلدارية تحيز عدم على تنص التي الدسلللتورية القواعد باحترام اإلدارية السللللطة

 5القانون" يضمنه اإلدارة تميز "عدم  :أن لي تنص والتي

 العقدية املنازعة في التهديدية الغرامة استعمال -2

على اإلدارة،  التهديدية الغرامة توقيع إمكان عدم إلى الرامي الدولة اجتهاده مجلس عن عرف أن بعد

بللأنلله" ال يجوز للقللاضلللللللللللل ي في املسلللللللللللللائللل اإلداريللة النطق  08/04/2003وذلللك في القرار الصلللللللللللللادر بتللاريخ 

التهديدية ما دام ال يوجد أي قانون يرخص صللللللللللللراحة بها"، وهذا املوقف الصللللللللللللريح لم يمنع بالغرامة 

 اجتهاد جهات القضاء اإلداري.

                                                           
أمنة سلطاني: مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي اإلداري لإلدارة و االستثناءات الواردة عليه في قانون اإلجراءات -فريد مزياني

  1المدنية و اإلدارية، مجلة الفكر، العدد السابع،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرةالجزائر2010، ص 122
  2 رشيد مخلوفي: قانون المنازعات اإلدارية، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2013،ص210

ة لحماية محمد فقير: رقابة القضاء اإلداري االستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري و التشريع المقارن، الية وقائي 
  3المال العام، مرجع سابق ص16

  4رشيد مخلوفي: قانون المنازعات اإلدارية، الجزء الثالث، مرجع سابق،ص210
  5المادة)23( من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل و المتمم.
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وبعد صلللدور )ق.إ.م.إ (اعترف للقاضللل ي اإلداري بسللللطة توقيع الغرامة التهديدية ضلللد اإلدارة   

قة بقضللللللاء االسللللللتعجال في ( املتعل946وأصللللللبحت ممكنة في حاالت منها تلك املنصللللللوص عليها في املادة)

املللادة العقود اإلداريللة و الصللللللللللللفقللات العموميللة، عنللدمللا تخطر املحكمللة اإلداريللة و الصللللللللللللفقللات اإلدارة 

بالتزامات اإلشهار و املنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود اإلدارية و الصفقات العمومية، وفي 

 .1اإلخالل باالمتثال اللتزاماته هذه الحالة يمكن للقاض ي اإلداري أن يأمر املتسبب في

 اإلدارية العقود منازعات في الكامل القضاء اعتماد :الثاني املبحث

 داخل هيئاته االختصللاص توزيع اإلدارية  العقود بمنازعات اختصللاص القطاع اإلداري  يعتمد

 العقد باعتباره قاضلل ي وذلك الكامل، القضللاء لقاضلل ي  االختصللاص  إسللناد على أسللاسلل ي بشللكل ذلك في

 القضللللللاء في معمول به بصللللللفة اسللللللتثنائية وفقا ملا هو  اختصللللللاص قضللللللاء اإللغاء مراعاة مع اإلداري، 

 املجال، هذا في الكامل الواسلللللللعة القضلللللللاء والقانون )املطلب األول( وذلك باعتباره ضلللللللمن صلللللللالحيات 

 اعتبارات يسلللللللتند عليها  لعدة العقدية وذلك املنازعات هذه  املثارة الطلبات بمجمل للنظر تمتد والتي

 املوقف لهذا أخذه في املقارن  القضاء

املطالبة  املتعاقد دعوى  الكامل القضللللللللللللاء اختصللللللللللللاص في تدخل التي العقدية املنازعات ومن

التعاقدية  اللتزاماتها املخالفة اإلدارة تصللللللللللللرفات بعض ودعواه بإبطال مالية، مبالغ على بالحصللللللللللللول 

 2اإلداري باإلضافة إلى طلبة بفسخ العقد 

القضللللللللللاء  اعتماد  على املنطلق حيث من يتفق فإنه الجزائري  اإلداري  القضللللللللللاء بالنسللللللللللبية أما

 أولية ملضللللللللمون  قراءة خالل من وذلك اإلدارية، املنازعات هذه مثل في للنظر أسللللللللاسلللللللل ي بشللللللللكل الكامل

 القضللاء فإن املبدأ ومن حيث وذلك الكامل، للقاء األصلليل االختصللاص تحيل التي القانونية  النصللوص

 في اختصلللللللاص يعد حيث والقانون املقارن، القضلللللللاء في به املعمول  مع ذلك في يتفق الجزائري  والفنون 

 املشلللرع إياها خوله التي العديدة الجزائري لسللللطاته اإلداري  القضلللاء ملمارسلللة األنسلللب الكامل القضلللاء

 ضمنها تندرج والتي دعوى القضاء الكامل  لدى نظره في 3واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون  في الجزائري 

 دون  بمنازعاتها املتعلقة الطعون  مختلف ممارسللللللللللللة خاللها يمكن من والتي اإلدارية، العقود منازعات

 حصلللللرا التقيد من شلللللاملة بصلللللورة القضلللللائية الرقابة ممارسلللللة االكتفاء بطلبات اإللغاء، وذلك  خالل

                                                           
  1 رمضان غناي:قراءة أولية لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مرجع سابق، ص 48-47

عبد العزيز عبد المنعم خليفة: تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، منشأة المعارف، االسكندرية مصر 

  20092،ص302-.303
الصالحيات الموسعة للقاضي اإلداري على مستوى المحاكم اإلدارية وهي مشتركة مع نفس الصالحيات المقررة لقضاة المجلس  

( من )ق.إ.م.إ( و تتعلق بالصالحيات الموسعة للقاضي اإلداري على مستوى المحاكم اإلدارية وهي 892( إلى)383الدولة. المواد من)

  3مشتركة مع نفس 
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املنازعة  مجال في ويؤثر يفصللل حيث اإللغاء، لقاضلل ي لةاملخو  بتلك املشللروعية من عدمه، مقارنة بنظر

 بشأنها. النزاع املطروح في مؤثرة و مباشرة العقدية اإلدارية   بصفة

ورغم االعتماد من حيث املبدأ على اختصلللللللللاص القضلللللللللاء بهذه املنازعات اإلدارية فإن ذلك ال  

يعني االعتملاد الشلللللللللللللاملل، فلالقضلللللللللللللاء اإلداري الجزائري في هلذا املجلال ال يتطلابق مع القلانون املقلارن، 

ف و لوجود اختالف وتباين في املوقف من هذه املنازعات اإلدارية، والتطبيقات القضلللللللللللللائية التي تسلللللللللللل

نستعرضها هي التي تمكننا من تحديد موقف القضاء اإلداري الجزائري من اعتماد القضاء الكامل في 

 هذه املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية) املطلب الثاني(.

 اإلداري  القضاء موقف في غموض : األول  املطلب

 على كافة بشللللللللللموليته القول  يمكن ال الجزائري  اإلداري  القضللللللللللاء في الكامل الفضللللللللللاء اعتماد إن مدى

 غامضللللا بشللللكل موققا اإلداري  القضللللاء موقف أن بل ذلك في األصللللل باعتباره اإلدارية العقود منازعات

 العقود هذه املختص بإلغاء هو الكامل القضللللللاء أن اعتبار كان فإذا ، اإلدارية العقود منازعات بشللللللان

 اإلداري، القضللاء أن تطبيقات إال ،1اإلدارية القرارات بإلغاء يختص الذي اإللغاء قضللاء وليس اإلدارية،

 لتوزيع نتيجة الجزائري  للفضلللللللاء اإلداري  املتميز املوقف عن تعبر اإلدارية العقود منازعات بخصلللللللوص

 العقود إلى اإلداري  النساء ونظرة القضامي االختصاص

هيئات  داخل االختصلللللاصبتوزيع  يتعلق فيما اإلدارية العقود منازعات حول  الغموض أن القول  سلللللبق

 قضلللللللللاء ظل في كانت الفضلللللللللائية ،والتي التطبيقات خالل من يبدو الذي األمر وهو اإلداري،  القضلللللللللاء

 إشللللللللراف تحت أعمالها تكون  اإلدارية التي واملحاكم الدولة مجلس إنشللللللللاء وبعد )أوال(، اإلدارية الغرفة

 منازعات معالجة في الجزائري  الدولةقضلللاء مجلس  تواصلللل لعملها مقومة جهة باعتباره الدولة مجلس

 من النوع هذا من موقفه يظهر خاللها والتي من إليه، املرفوعة االسللللتئنافات خالل من اإلدارية العقود

 اإلدارية)ثانيا(. املنازعات

 اإلدارية الغرفة قضاء ظل في أوال:

 منازعات واختالفه في املوقف تباين في وذلك )سلللابقا( العليا باملحكمة اإلدارية الغرفة قضلللاء تردد يظهر

 القانون  عن الناتجة البيع عقود بطالن منازعات في عنه العامة، اإلدارية العقود

                                                           
  1المادة )800( من )ق. إ.م إ( 
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 القاضلللللللللللل ي القضلللللللللللللاء تعود منازعاتها في العامة اإلدارية العقود في فتقرر  بالتنازل، املتعلق81/01 رقم

 هو اإللغاء أن قاض ي 81/01 رقم القانون  عن الناتجة البيع عقود بطالن املنازعات بالنسبة أما الكامل،

 املبرمة وفقه. البيع عقود ضد املوجهة البطالن دعاوي  بنظر املختص القاض ي

 العقود اإلدارية بمنازعات الكامل القضلللللللاء اختصلللللللاص جهات العليا)سلللللللابقا( املحكمة فضلللللللاء قرر  وقد

 .األحكام من العديد في وذلك عام، بوجه

 املثال يخضللللللللع سللللللللبيل على بالجامعة مسللللللللاعد أسللللللللتاذ توظيف عقد بفسللللللللخ املتعلق النزاع فإن وهكذا

 اإلدارية. للمحاكم أي وااللتزامات العقود قاض ي الختصاص

 من اختصلللاص في مسلللجد لصلللالح حبس تأسللليس املتضلللمن العهد إبطال إلى الرامية طلبات فإن وكذلك

 وأن إداري، عقد وإنما ضلللد إداري  قرار أي ضلللد موجه غير ألنه الشلللامل، األختام ذات القضلللائية الجهة

 من تكون  التي هي مشلللللللللروعيتها وتفسللللللللليرها بمدى الخاصلللللللللة والطعون  ... القرارات في بالبطالن املطعون 

 اإللغاء. قاض ي اختصاص

 واملسلللللللاكن بيع األراضللللللل ي في الحال هو كما قرار على مؤسلللللللسلللللللا عقدا تضلللللللمن التي املركبة العمليات وفي

 إلى برمي أسلللاسلللا هو بل املكرس للبيع، اإلداري  القرار إبطال إلى يهدف ال الطعن كان إذا فإنه واملحالت،

، البيع إبطال
ً
 1القضاء الكامل الختصاص يخضع نزاعا يشكل فإنه ذاتيا

قضلللللللللاء  ضلللللللللمن تدخل اإلدارية العقود منازعات كانت إذا ما بين التمييز جدوى  عن التسلللللللللاؤل  يرد وقد

 في الحالتين النزاع أن طاملا ومبرره أهميته فقد قد ذلك يكن لم إذا وما الكامل، القضاء ضمن أو اإللغاء

 اإلدارية. املحاكم وهي الهيئة نفس على معروضا يكون 

 القاضلللللللل ي املختص، صللللللللالحيات تحديد إلى يؤدي النزاع طبيعة تحديد ألي ومهما قائما يبقي التمييز إن

 العقد إلغاء إلى ال تمتد أنها كما الكامل القضاء صالحيات مع باملقارنة اإللغاء ضيقة قاض ي فصالحيات

 معمول  هو ما على الجزائري واختالفه اإلداري  القضللللاء موقف غموض مصللللدر يشللللكل ما وهو اإلداري،

 إلغاء ذلك في بما مطلق الكامل اختصللاص شللبه القضللاء اختصللاص يعتبر والذي املقارن، القضللاء في به

 الغرفة كانت فإذا ثم ومن املنفصللة القرارات اإلدارية إلغاء مجال في تقررت اإلداري باسلتثناءات العقد

 صللللللللالحياتها فإن ،-الكامل جهة القضللللللللاء أي اإلدارية للعقود  قاضلللللللليا بوصللللللللفها النزاع في تنظر اإلدارية

                                                           
  1مسعود شيهوب : المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص،ج3،ط4)2007( مرجع سابق،ص 468-467.
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 اإللغاء قاضلللل ي صللللالحيات تتجاوز  ال الضللللرر بينما إلصللللالح الزما تراه ما بكل بالحكم تتمتع حيث واسللللعة

 الدعوى. برفض أو باإللغاء الحكم سوى 

 أنواع من نوع اإلدارية هي العقود منازعات ألن اإلدارية، العقود قاض ي هي اإلدارية املحاكم أن األصل إن

 أو مركزية، أو سللللللللطة إقليميا معنويا شلللللللخصلللللللا العقد طرفي أحد يكون  أن ويسلللللللتوي  الكامل، القضلللللللاء

 للمحكمة الكامل االختصلللللاص القضلللللاء يؤول الحاالت جميع ففي وطنية، أو محلية عمومية مؤسلللللسلللللة

 به باألخذ القول  يمكن ما لإللغاء، وهو قاضللللليا بصلللللفتها وليس اإلدارية للعقود قاضللللليا بوصلللللفها اإلدارية

 الجزائري. اإلداري  القضاء في وشموليته

 من العقود معين لنوع بالنسللللللبة القاعدة هذه على شللللللذ العليا للمحكمة اإلدارية الغرفة قضللللللاء أن غير

 2أمالك الدولة عن بالتنازل  املتعلق 1 1981فيفري  قانون  عن الناتجة البيع عقود وهو اإلدارية

 تجعلنا بالعقود اإلدارية املتعلقة القضلايا في النظر فإن االختصلاص توزيع في الغموض وبخالف أنه كما

 األخيرة هذه قضللللللاة يتضللللللح أن أن اإلداري  العقد إلى اإلدارية الغرفة قضللللللاة بقطر تتعلق مالحظة نبدي

 العقد وجود يجعل وهو ما نفسلللللللللللله، اإلداري  القرار معاملة اإلداري  بالعقد املتعلقة املنازعة يعاملون 

 يأخذ فيها والفصلللللللل أن النظر غير إداري  بعد متعلقة منازعة أي شلللللللكلي، وجود مجرد يعدو ال اإلداري 

 العقود في خاصلللللة وبصلللللفة تتأكد بالنسلللللبة التي الفكرة وهي اإلداري، للقرار بالنسلللللبة مقرر  هو ما نفس

 إليه اإلشلللارة سلللبقت وما اإلداري، عقود االمتياز أبرزها ولعل التنظيمي الجانب عليها يغلب التي اإلدارية

 مجلس قضلللللاء معالجة التواصلللللل الذي تطرفنا بالتحليل عنده سلللللنقف ما وهو التنازل، لعقد بالنسلللللبة

 اإلدارية الغرفة معاملة قضاء بنفس تقريبا وهو اإلدارية، العقود ملنازعات الدولة

 مبلاشللللللللللللرة نتيجلة اإلداري  العقلد فيهلا يبطلل التي اإلداريلة بلالعقود املتعلقلة القليللة املنلازعلات من ولعلل

 رقم نظمها القانون  والتي الفالحية املسلللللتثمرات عقود إبطال مجال في نجده ما هو بنوده، أحد ملخالفة

 القانون. هذا إلغاء يتم أن قبل اإلدارية الغرفة أضاء جسده ما وهو3 1987

 اإلدارية العقود منازعات معالجة في الجزائري  الدولة مجلس فضاء : ثانيا

 ال بشلللللللكل بالعقود اإلدارية املتعلقة املنازعات من الجزائري  الدولة مجلس موقف يبرز املجال هذا وفي

 التي اإلدارية العقود يخص تلك فيما سيما وال العليا، للمحكمة اإلدارية الغرفة قضاء عن كثيرا يختلف

                                                           
  1مسعود شيهوب : المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص،ج3،ط4)2007( مرجع سابق،ص 469-467.

  2القانون رقم01/81المؤرخ في المتعلق بالتنازل عن أمالك الدولة)ج،ر( العدد 80لسنة1981
عة لألمالك الزطنية وتحديد المتضمن ضبط كيفيات استغالل األراضي الزراعية التاب 18/12/1987المؤرخ في 87/19القانون رقم

  3حقوق المنتجين وواجباتهم،)ج،ر( العدد87 لسنة1987 .
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 فضللاء بين القضللائي توزيع االختصللاص بخصللوص التنازل  عقود وعلى كبير، تنظيمي جانب على تحتوي 

 متميز كذلك أننا كما الكامل، اعتماد القضلللللللللللاء من موقفه معه يتحدد ما التعويض وقضلللللللللللاء اإللغاء

 .الكامل القضاء اختصاص مجال ضمن اعتبرها ومدى اإلدارية العقود بطالن من موقعه

 القضائي االختصاص توزيع بخصوص الدولة مجلس موقف-/1

 تلك منها وال سيما اإلدارية العقود بمنازعات القضائي االختصاص توزيع بخصوص الدولة مجلس عتبر

 في يزيد ما وهو القضللللللللاء الكامل اختصللللللللاص ضللللللللمن يندرج ال التنازل  عقد أن التنازل، بعقود املتعلقة

حيث  اإلدارية، املحاكم داخل توزيع االختصلللاص مجال في اإلداري  القضلللاء موقف في والتباين الغموض

 سلللكيكدة، والية والي ن(ضلللد .قضلللية)أ في  24/06/2002بتاريخ الصلللادر القرار في الدولة مجلس قضللل ى 

 في وذلللك الكللامللل، القضلللللللللللللاء اختصلللللللللللللاص ضللللللللللللمن  ينللدرج ال املطلوب إلغللاؤه التنللازل  عقللد أن بللاعتبللار

 :يلي ما القرار جاء في حيث إليه، املرفوع االستئناف

 بعدم في تصريحها أخطأت سكيكدة قضاء ملجلس اإلدارية الغرفة بان يتمسك املستأنف أن "حيث

 هو جزئيا يطلب إبطاله الذي العقد بأن موضاااااحة الحالي، النزاع في الفصااااال أجل من اختصااااااصاااااها

 اإلدارية للغرف التي تخضاااااااع الكامل الفضااااااااء منازعات ضااااااامن يدخل فهو وبالتالي من جانبين عقد

 .الجهوية تلغرف وليس القضائية باملجالس

 طابع م ع ذات أو والبلدية، والوالية، للدولة، املدنية املساااااااااا ولية إدخال يطلب ال املسااااااااااتأنف وأن

 مكرر  7 املادة األخيرة من الفقرة أحكام فإن وبالتالي ضرر، عن تعويضا يطلب وال الدعوى، في إداري 

 .الحال قضية على تطبيقها يمكن ال ق إ م  من 2 الفقرة

 ....1املستأنف القرار تأييد املوضوع وفي شكال االستئناف بقبول  الدولة مجلس يقض ي

 من يكون مجاله ال التنازل  عقد أن باعتبار سللكيكدة قضللاء مجلس قرار الدولة مجلس أيد فقد وبذلك

 يقع أن يمكن ما اإللغاء في دعوى  بواسلللطة اإللغاء طريق إتباع إال يبقى وال الكامل، القضلللاء اختصلللاص

 مجلس به قضلللللللل ى ملا الحال بالنسللللللللبة عليه كان مثلما الخاصللللللللة، اإلدارية بالعقود متعلقة منازعات من

 وفره ملا خالفا الكامل، اختصللللللللاص القضللللللللاء مجال يحصللللللللر الذي األمر وهو القضللللللللية، هذه في الدولة

 العقود في باإللغاء الطعوه في الشلللللللامل بالنظر الكامل القضلللللللاء قاضللللللل ي باختصلللللللاص  املقارن  القضلللللللاء

                                                           
رشيد –في القضية )أ.ن( ضد والي والية سكيكدة، جمال ساس  24/06/2002الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 7130القرار رقم 

  1خلوفي: االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، ج2، مرجع سابق، ص873-872.
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 برفض اإللغاء يعوى  أمامه املرفوعة اإلداري  صرح القضاء ما إشكاال إذا يثير أن شأنه من كما اإلدارية،

 اإلدارية. العقود وليس اإلدارية القرارات بإلغاء اعتباره مختصا االختصاص لعدم الدعوى 

 يكون بشلللللللللللكل يكاد مجال في .ذلك فإن اإلدارية العقود قد قضللللللللللل ى ببطالن اإلداري  القضلللللللللللاء كان وإذا

 من غيرها من كبير أكثر تنظيمي جانب على الحتوائها وذلك اإلداري، االمتياز عقود بطالن في محصللللللللور 

 األمر وهو اإللغاء، بواسللللللللللطة دعوى  الطعن  خالل من يكون  املقرر  البطالن وأن اإلدارية، العقود باقي

 املجال هو أنه يفترض الكامل الذي القضلللللللللاء الختصلللللللللاص بالنسلللللللللبة الحقيقي االسلللللللللتثناء يعكس الذي

 الدعوى  أن من الرغم على اإللغاء بواسللللطة دعوى  الكمون  هذه مثل وقبول  الطعون، هذه ملثل األصلللللي

 .اإلداري  العقد مخاصمة ضد هي املرفوعة

 االختصاص لعدم التنازل  عقد في الفصل رفض في الغامضة األسس-/2

 ملتزم األخيرة أنه 7/2 للمادة ضللللللليق تفسلللللللير و مباشلللللللر تصلللللللريح وفي مرة ألول  الجزائري  القاضللللللل ي اعتمد

 .. للدولة باملسلللللللللللؤولية املدنية املتعلقة "املنازعات : التالية العبارات تحوي  والتي الفقرة، نص بحرفية

 بتكييف يقم لم أي القاضلللللللللللل ي األمر في الغريب أن كما بها، االلتزام "بفكرة التعويض لطلب والرامية

 الغاؤه يمكن األول، أن العقد والقرار بين والفرق  إداري  قرار وليس إداري  عقد وجود املتضلللمنة الوقائع

 بالقرارات املتعلق وأن االسللللللللللللتثناء عامة، كقاعدة الشللللللللللللامل القضللللللللللللاء في يدخل ولكن اإللغاء بدعوى 

 التنظيمي الطابع ذات واالتفاقيات العقود أو املنفصلة

 والرامية املدنية للدولة املسللللؤولية على تنص والتي األخيرة 7/2 املادة بأن يرى  الدولة قاضلللل ي مجلس إن

 في خطأ كان ضللللللللللللررا إذا يحدث الذي اإلداري  للنشللللللللللللاط املادي بالجانب تتعلق أنها التعويض، لطلب

 تعويضللا، يطلب وال الدولة والوالية... املدنية الرواية إبدال يطلب ال املسللتانف أن قوله بدليل النشللاط،

 كل تسلللللللتوعب والتي العامة، في النظرية الكامل القضلللللللاء دعوى  على تنص الفكرة هذه أن تماما مغفال

 اإلداري  العد أن كون  اإلدارية العقود ومنها نزاعات اإللغاء، قضللللللللللاء عن تخرج والتي املمكنة القراءات

 الكامل القضللاء دعوى  دامت ما وأنه اإلداري، موضللوعية كالقرار حقوق  وليسللت شللخصللية حقوق  بوند

 العقد فإن موضلللللوعية، وليس شلللللخصلللللية دعوى  دامت وما وليس املشلللللروعية، الحقوق  قضلللللاء إطار في

 في املبرم التنللللللازل  عقللللللد وإن حتى الكللللللامللللللل القضلللللللللللللللللاء أي الللللللدعللللللاوى  النوع من هللللللذا في يللللللدخللللللل اإلداري 

 حق هو الناشلل   الحق فإن التنازل  في ورغبتها الدولة أمالك إدارة عن عقد ناجم كان وإن 30/09/1984

 اإللغاء وليس التعويض أعضاء أمام عليه وعلى املستأنف شخص ي
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 إلى وكأنه يشللللير للدولة مدنية مسللللؤولية عن بتعويض يطالب لم املسللللتأنف، أن أشللللار القاضلللل ي أن كما

 املدني في القانون  تدخل التي الفكرة وهي التعاقدي، بااللتزام باإلخالل واملتعلق التعاقدي الخطأ فكرة

 بالقانون  املفهوم املتعلق عن بعيدة الكامل القضللللللللللللاء دعوى  أن ورغم العقدية، باملسللللللللللللؤولية وتتعلق

 موضللللللللوع يكون  أن التنازل هو عقد ال  يمكن عقد أن على التأكيد يريد القاضلللللللل ي بأن يجعل ما املدني،

 يجعل الذي الش يء القضاء، اختصاص هذا من العقد أن عنه بها يعترف ال وأنه الكامل، القضاء دعوى 

 اإلداري  فالقضللاء إلغاؤه يمكن ال ، فإنه تنظيمية وليس تعاقدية شللرط له إداري  عقد أمام كنا وإن حتى

 .1الصلب التمسك النص بحرفية يتمسك الجزائري،

 لوحدها اإلدارة من متصرف التنازل  عقد اعتبار -أ/

 تارة تارة وتعاقدية منفردة تكون  التي اإلدارية األعمال مفهوم إلى ينظر لم الجزائري  اإلداري  القاضلللل ي أن

 اإلدارية التصرفات كتصرف من التنازل  عقد أن إلى نظر إنه بل إدارية، وعقود إدارية قرارات أي أخرى،

 اإلدارية التصللللرفات من اإلداري تصللللرف العهد دام وما إدارية، عملية وليس واحد، طرف من تكون  التي

 أمالك مديرية من صلللادر عقد هو عقد التنازل  بأن قوله بدليل أصلللدرته، التي اإلدارية إلى ينظر لم فإنه

 التصرف صدور  وهو اإلداري  القاض ي املحدد الختصاص العضوي  باملعيار األخذ أن إلى إضافة الدولة،

 املسللتأنف يريد والذي اإلداري، العقد من اسللتفاد الذي الطرف األخر بإهمال وذلك لوحدها اإلدارة من

 بل الفكرة هذه في يفصللل لم أنه كما عنه، بدال منه املسللتفيد يري نفسلله ألنه مكانه ويأخذ يسللتعيده لن

 تجعل والتي7/1 املادة حسللب الوالية قرارات أي والئية الدولة أمالك أن مديرية للقول  مباشللرة أتجه إنه

 أن أبدا القول  يمكن ال أنه كما )سلللللابقا(، الجهوية الغرف اختصلللللاص من الوالئية في القرارات الفصلللللل

 مديرية

 لها. التسلسلية السلطة يعتبر الذي الوالي أدخلنا إذا إال املعنوية، الشخصية لها الدولة أمن

 أن في يجعلنا نشلللك ما وهذا الوالئية القرارات فكرية وكذا الدولة ألمالك الوالئية املديرية بأن القول  إن

 عمل عن املركبة الناجمة العملية بتكييف وإنما التنازل  عقد بتكيف أبدا يقم لم الدولة مجلس قاضلل ي

 اإلداري  العمل وان تصلللللرفا والئيا واعتباره الوالية، ثم واملسلللللتفيد الدولة أمالك مديرية تركيبه في دخل

 .2معها إلغاؤه يصح والتي اإلدارية العقود عن املنفصلة األعمال يشبه املركب

                                                           
حميد بن علية: الطبيعة القانونية المركبة ألعمال اإلدارة الجزائرية، مجلس الدولة، قضية مديرية أمالك الدولة لوالية سكيكدة/ قرار  

  1مؤرخ في 2002/06/24 مجلة الحقوق و العلوم االنسانية، العدد1، جامعة الجلفة الجزائر 2008،ص74-72
  2حميد بن علية: الطبيعة القانونية المركبة ألعمال اإلدارة الجزائرية، مرجع سابق،ص 74-72  
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 العليا بخصوص املحكمة لدى اإلدارية الغرفة قضاء في موجودا كان الذي التوجه النفس يؤكد ما وهذا

 ضللللللد إال ال توجه اإللغاء دعوى  أن حيت اإلداري، القرار معاملة ومعاملته اإلداري  للعقد النظرة نفس

 اإلداري  القضللللاء القول بأن يؤكد ما هو اإللغاء دعوى  بواسللللطة اإلداري  العد إلغاء وأن اإلداري، القرار

 إلى النظرة بنفس واسلللللع جانب تنظيمي على تحتوي  التي منها وخاصلللللة اإلداري  العقد إلى ينظر الجزائري 

 عالقة مجرد التعاقدية العالقة تكون  األفراد وتكاد من أسلللللل ي مركز في اإلدارة تظهر أين اإلداري، القرار

  العالقة لهذه تجسللليد وجود رغم شلللكلية،
ً
 من لها بما اإلدارة تدخل أن غير الشلللروط ضلللمن دفتر وغالبا

 األداري  العقد بأن القول  يمكن ومعها محتواها التعاقدية من العالقة يفرغ يكد تنظيمية صللللللللللالحيات

 اإلداري  القضللللللللللللاء توجه يفسللللللللللللر قد ما وهو القرار اإلداري، من كثيرا ويقترب إذعان عقد هو نفسلللللللللللله

 .الجزائري 

تصاااااااااااارفات  بعض أو اإلداري  العقد إلبطال الرامية الطلبات بخصااااااااااااوص الدولة مجلس موقف-/3

 اإلدارة 

 املجال في هذا موقفه بيدي الدولة مجلس فإن أمامه املرفوعة االسلللللللتئناف الطعون  في نظره خالل من

 في ينظر الدولة قضاء مجلس أن حيث اإلدارية، املحاكم ألعمال مفومة وجهة استئناف قاض ي باعتباره

 ما عن ومتميزة خاصللللللللللة اإلداري بنظرة العقد ألبطال الرامية تلك سلللللللللليما وال اإلدارية العقود منازعات

 القضاء املقارن  في التطبيق يعرفه

 اإلداري  العقد إلبطال الرامية الطلبات في -أ/

 بالعقود املنازعات املتعلقة إلى النظرة في اإلدارية الغرف قضللاء عن كثيرا الدولة مجلس قضللاء يخلف ال

  تطبيقا ال تجد حيث اإلداري، القرار معاملة اإلداري  العقد يعامل خاللها من والتي اإلدارية،
ً
 من محددا

 بواسللللللللطة التعاقدية مخالفة االلتزامات نتيجة اإلداري  العقد ببطالن اإلداري  القضللللللللاء يقضلللللللل ي خالله

 للقضاء تطرقا خالل من لنا تبين املنازعات مثلما لهذه املالئم املجال يعد والذي الكامل، للقضاء اللجوء

 الخصوص، بهذا القضائية األحكام قلة مع دعوى اإللغاء، رفع نتيجة يأتي اإلبطال بان نجد املقارن، بل

 توزيع من السللللللللواف غموض يؤكد ما وهذا بعدم االختصللللللللاص، تصللللللللريحا تأتي األحكام أغلب أن حيث

 اإلدارية العقود بخصوص منازعات القضائي االختصاص

 قبل من إال يكون إلغاؤه ال والذي اإلدارية العقود من آخر نوع إلغاء إلى الرامية بالطلبات يتعلق ما وفي

 في يسللللتجيب الدولة فإن مجلس الفالحية، املسللللتمرات مجال في االسللللتقامة عند وهو اإلداري، القضللللاء
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 عليه الصللادر القرار في لذلك تطبيقا ونجد اإلدارية، العقود بأبطال بذلك ويقضلل ي الطلبات لهذا أحيان

 :مايلي فيه جاء والذي ، 1والية قسنطينة والي ضد ورثة)س.م( قضية في 19/02/2001 بتاريخ

 بتلللاريخ واملشللللللللللللهر 09/10/1994 بتلللاريخ الصللللللللللللللادر اإلداري  العنلللد أبطلللال بطللللب يتعلق النزاع أن حيلللث

 أجلها. من املتنازع للقطعة الدائم انتفاعهم حق يتضمن 17/04/1955

 من ق.م  288 املادة لنص طبقا الغير ضد حجة يكون  التاريخ الثابت املعرفي العقد أن وحيث

 فيه املطعون  بالقرار فوجئوا حتى 1951 سنة منذ أيديهم في ظلت األرض أن ثبت وأنه

 سلللنة الذكر والصلللادر األنف العرفي العد اعتبروا ملا الصلللواب عن حادوا قد درجة أول  قضلللاء أن وحيث

 التاريخ، الثابت بالعقد العرفي امللكية تثبت كانت آنذاك املعمارية القوانين ألن امللكية، مئات غير 1951

 العرفي. للعقد مواز وأنه

 ألن املسللللللتأنف املتابعين، ملطالب االسللللللتجابة جديد ومن املسللللللتأنف، قرارهم إلغاء يتعين فإنه ... وعليه

 السلطة لتجاوز  فيه باطال املطعون  قراره يجعل مما الغير ملك في تعزف قد يكون  قسنطينة والي عليه

  وعلنيا نهائيا حضوريا : الدولة مجلس يقض ي

 مع املطعون فيه، االسلللللللتفادة عقد بإبطال األسلللللللماء جديد ومن املسلللللللتأنف، القرار إلغاء : املوضلللللللوع في

 القضائية". املصاريف من عليها املستأنف إعفاء

 املتعاقدة اإلدارة تصرفات بعض إبطال دعاوي  في -ب/

 املتعلقة بالعقد الشللللللللللكلية والشللللللللللروط األسللللللللللاسللللللللللية، األركان توفر لعدم التنفيذ مرحلة في تكون  والتي

 عقودها في فاإلدارة تخضللللع ذلك، في املصلللللحة أصللللحاب قبل من إبطالها إمكانية إلى يؤدي مما اإلداري،

 ورد أو األركان هذه أحد فإذا تخلف املشلللللللرع، عليها نص التي واإلجرائية املوضلللللللوعية الشلللللللروط تلك إلى

 2ببطالنها الحكم اإلداري  مطالبة القاض ي اإلدارة مع للمتعاقد جاز سالمته على يؤثر عيب

                                                           
في قضية ورثة)س.م( ضد والي والية قسنطينة، جمال سايس خلوفي رشيد:  19/02/2001القرار الصادرعن مجلس الدولة بتارييخ  

  1االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري،ج3، مرجع سابق،ص994-992
  2حورية بن أحمد:دور القاضي في حل النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية، مرجع سابق،ص 69
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 في قصللللللد النظر الكامل، القضللللللاء والقاضلللللل ي اإلدارية للمحاكم اختصللللللاصللللللها يؤول الدعاوى  هذه ومثل

  ضلللللللدها، اإلدارة مع املتعاقد رفعها التي الدعاوى 
ً
 التصلللللللرف اإلدارية إبطال املحكمة من دعواه في طالبا

 اإلداري. العقد في عنها املعبر التزاماتها فيه خالفت الذي اإلداري 

 الجزائري  اإلداري  القضاء وسار مصر، في العليا اإلدارية املحكمة قضت االتجاه هذا وفي

 يلي:ما  فيه جاء والذي 15/04/2003  بتاريخ الدولة مجلس عن صادر قرار في التوجه هذا في

 بأن املسللللتأنف عليها البلدية التزام رفضللللوا األولى الدرجة قضللللاة بأن تمسللللكت املسللللتأنفة املؤسللللسللللة "إن

 الدفع، في بفعل التأخر الضللللرر  عن التعويض ومبلغ الضللللمان بمبلغ املتعلقة 3 رقم الفاتورة مبلغ تدفع

 بمتابعة املكلف الدراسللللاتمكتب  عليه صللللادق إداري  مسللللند هو والتهاني العام الحسللللاب بان متمسللللكة

 األشغال.

 والنهائي الحساب العام في عليه اتفقت عما بعيدا 3 رقم الفاتورة سلع تحديد باإلمكان كان أنه وأكدت

 1مقبولة الالحقة غير الشكاوى  دامت ما به للمساس قابل وغير ثابت والنهائي العام الحساب أن حيث

 اإلداري  العقد بفسخ املتعلقة الدعاوى  في-/4

 إلى بالفسللللللخ اإلداري  اإلدارة قرار عن الناتجة اإلدارية العقود فسللللللخ بحاالت املتعلقة املنازعات تخضللللللع

 السلللللطة لتمتعها بامتيازات اإلدارية قبل من الفصللللح ويكون  الكامل، اإلداري  الفضللللاء والية اختصللللاص

 صورتين: في العامة

 الذي املالئمة والتكييف مبدأ إلى اسلللللتنادا اإلداري  العقد فسلللللخ عملية العامة اإلدارة تعليق حين األولى

 مع املتعاقد أن يقصللللللللللر دون  املنفردة، وبإرادتها أبرمته الذي العقد إنهاء قصللللللللللد العامة، املرافق ينظم

 عمل عقد حول  09/04/2001بتاريخ  الصلللللللللللللادر القرار في الدولة مجلس في االتجاه هذا وفي اإلدارة،

 املحددة. املدة انتهاء قبل للفسخ تعرض املدة محدد

 ملزمة وبالتالي فإنها الحاالت بعض في إلغاءها اإلدارة تملك ال اإلدارية العقود بعض فإن هنا ولإلشلللللللارة

 عقود على ينطبق وهنا القول  اإلداري، العد أبطال لطب اإلداري  الفضللللللاء إلى اللجوء إلى قانوني وبنص

 وذلك إلغاؤه يتم أن قبل ، 19-87السللللللللللللارق  القانون  ظل في الفالحية باملسللللللللللللتثمرات املتعلقة االمتياز

                                                           
  1عمر بوجادي:اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، مرجع سابق، ص194-193
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 اللجوء دون  لإلدارة صالحية منح الذي أعاد الفالحية، باملستثمرات املتعلق10/13 رقم القانون  بموجب

 1القضاء إلى

 لنص تطبيقا 2التعاقدية التزاماته بأحد اإلدارة مع التعامل إخالل حالة في فتطبق الثانية الصللللللورة أما

 لم إذا " :أنه على والتي تنص العمومية بالصفقات املتعلق 10/236 رقم الرئاس ي املرسوم من 112 املادة

 أول  في التعاقدية بالتزاماته إعذارا ليفي املتعاقد املصلللللللحة له توجه التزاماته، اإلدارة مع املتعاقد ينفذ

 محدد"

 املصللللحة أعاله،  يمكن عليه املنصلللوص األعذار حدده الذي األجل في تقصللليره املتعاقد يتدارك  لم وان

 .واحد جانب من الصفقة تنفس أن املنعقدة

 في البنود التعاقدية تطبيقها عند الصلللللللللفقة بفسلللللللللخ املتعاقدة املصللللللللللحة قرار على االعتراض يمكن ال

 املتعاقد معها.  خطأ بسبب لحقها الذي الضرر  إصالح إلى الرامية واملتابعات الضمان،

 في أحال نشللللللره وكذلك األعذار، في إدراجها الواجب البيانات قرار بموجب باملالية املكلف الوزير يحدد

 .قانوني" إعالن شكل

 بواسلللطة الفسلللخ إال حق له ليس اإلدارة مع املتعاقد فإن الفسلللخ في املتعاقدة املصللللحة حق املقابل وفي

 اإلدارة لخطأ العقد اإلداري  بفسللخ الحكم اإلداري  القاضلل ي ويملك املختص، اإلداري  القضللاء إلى اللجوء

 يحكم ال حيث املتعاقدة، لها املصلللللحة تعرض التي الدراجات أخطر وهو معها، املتعاقد طلب على بناء

 لذلك املبررة األخطاء ومن اإلدارة، ترتكبه الجسيم الذي الخطأ حالة في إال الجزاء بهذا اإلدارية القاض ي

 كبيرا تأخرا تأخرها أو الصللللللفقة، أو اإلداري  العقد موضللللللوععن  معقول  سللللللبب دون  اإلدارة عقول  مثال

 مهمة نتيجة عليه يترتب إذ مالية، عقوبات وفرض جزاءات أو توقيع األعمال وقف ثم التنفيذ للبدء في

 .3التعاقدية الرابطة بفسخ الحكم إلى إضافة به لحقت التي األضرار للمتعاقد عن الكامل التعويض في

 التعويض بطلبات االختصاص حصر : املطلب الثاني

 القضللللاء وصللللالحيات قاضلللل ي اختصللللاص بخصللللوص الجزائري  اإلداري  القضللللاء موقف في للغموض تبعا

 والتي اإلداري، بطالن العقد إلى الرامية بدعاوى  يتعلق فيما وخاصلللة اإلدارية، العقود بمنازعات الكامل

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة  2010أوت  15المؤرخ في  10/03القانون رقم

  1للدولة) ج.ر( العدد 46 لسنة2010 
  2عمر بوجادي: اختصاص القضاء اإلداري في الجزائري، مرجع سابق، ص 195-194

  3حورية بن أحمد: دور القاضي اإلداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، مرجع سابق، ص 89-88
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 مختلف من يظهر والذي املتبايناملوقف  في الوضللوح وعدم الكامل، القضللاة قاضلل ي اختصللاص من تعد

 منازعات في الكامل القضلللللللاء اختصلللللللاص قاضللللللل ي من يجعل ذلك فإن اإلدارية، القضلللللللاء عن صلللللللدر ما

 أصلللللللللللليل واالختصللللللللللللاص بالتعويض الرامية التعويض الطلبات في النظر في يكون  يكاد اإلدارية العقود

 التعويض. لطب الرامية جميع الدعاوى  في بالنظر يختص الذي الكامل القضاء لقاض ي

 ية  راموال اإلدارية العقود منازعات في والفصللل النظر الكامل القضللاء قاضلل ي اختصللاص ضللمن ويدخل

 على طرحت والتي العمومية الصلللللللللفقات منازعات عن الناتجة الدعاوى  تلك ومنها التعويض، طلب إلى

 األشللللللللللللغال عن الناتجة باملبالغ املتعلقة التعاون  ومنها املنازعات، من غيرها من أكثر اإلداري  القضللللللللللللاء

 أمام الفسلللللللللخ دعوى  رفع املتعاقد التعامل يقوم حين القضلللللللللائي بالفخ املتعلقة والدعاوى  اإلضلللللللللافية،

 بتوقيف املتعلقة والدعاوى  األضلللللرار عن بالتعويض املتعلقة والدعاوى  املختصلللللة، الفضلللللائية السلللللاللة

 املتعلقة والدعاوى  الضللللللمان، بمبالغ املتعلقة والدعاوى  ، مالية اعتمادات وجود عدم بحجة األشللللللغال

 .1األسعار بمراجعة

 التعويض في اإلدارة تجاه املتعاقد بحقوق  اإلدارية العقود مجال في التعويض منازعات علقتوت          

 نظرية أو املادية الصلللللللللللعوبات لنظرية تحقيقا تكون  كما )أوال(، التعاقدية لاللتزامات  ملخالفته نتيجة

 املنازعات وهذه التنفيذ )ثانيا(، عن الناتجة املنازعات وخاصلللللة األمير، فعل نظرية أو الطارئة الظروف

 عند اإلدارة مع املتعاقد ألن الكامل، القضلللللاء نطاق في تدخل بصلللللورها ذاته في اإلداري  بالعقد املتعلقة

 في كما كاملة بطريقة حقوقه وتحديد الشللخصلل ي أو الذاتي مركزه تحديد بقصللد املنازعات لهذه تقديمه

 اإلداري  القلاضلللللللللللل ي ذللك في ويمللك ،2اإلداري  العقلد عن النلاشللللللللللللئلة املختلفلة التعويضلللللللللللللات طللب حلاللة

 اإلداري. العقد إلغاء إلى تصل أن دون  الكامل)ثالثا( القضاء مجال في الواسعة سلطاته أستخدام

 التعاقدية االلتزامات اإلدارة بمخالفة التعويض أساس تحديد : أوال

 حقوق  مقابل فإن هو في التعاقدية االلتزامات اإلدارة بمخالفة التعويض أسللللللللللللاس تحديد قبل         

 املقررة اآلجال في املتعاقد قبل من التعاقدية االلتزامات تنفيذ عدم عن اإلدارة حق من معها، املتعاقد

 في عليهلللا املنصللللللللللللوص العقوبلللات بتطبيق اإلخالل دون  ملللاليلللة، عقوبلللات فرض املطلللابق، غير وتنفيلللذهلللا

 .به املعمول  التشريع

                                                           
  1 عمار بوضياف: شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص324-322.

  2علي ياقوتة : تطبيقات النظرية العامة للعقد اإلداري: الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سابق ص167-166 .
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 لدفاتر طبقا منها اإلعفاء أو فرصللللللها وكفرات املالية العقوبات نسللللللبة التعاقدية األحكام وتحدد         

 1العمومية للصفقات مكونة عناصر باعتبارها املذكورة الشروط

 الزمن عنصللللللللللللر وبعد املالية، العقوبات شللللللللللللكل تتخذ ما غالبا اإلدارة من املطبقة الجزاءات إن         

 توقيع إلى اإلدارة تلجا الشللللللللرط بهذا املتعاقد أقل فإذا العمومية الصللللللللفقات وتنقية إنجاز في ضللللللللروريا

 تبين التي للصللللللللللللفقلة التعلاقلديلة لألحكلام اإلدارة تطبقهلا التي امللاليلة العقوبلات وتخضللللللللللللع امللالي، الجزاء

 املنصوص العقوبات بتطبيق اإلخالل دون  وهذا الشروط، الدفاتر طبقا منها اإلعفاء أو فرضها كيفيات

 .2الرئاس ي املرسوم في عليها

  أسلللللللللللاس على العقدية اإلدارة مسلللللللللللؤولية وتقوم
ً
 بالتزاماتها املتعاقدة املصللللللللللللحة إخالل حالة في الخطا

 لذلك املعدة الشلروط لدفاتر  وفقا خاصلة بصلفة تجعد التي والذي اإلداري، العقد في الواردة التعاقدية

 الدولة أمالك إدارة تبرمها التي العقود مجال في تلك من يمشلللل ى ما إال اإلدارية، العقود أنواع مختلف في

 اإلدارية، العقود باقي عن تختلف اإلداري  العقد إعداد طريقة فإن العقاري، بالنشللللللللللللاط ترتبط والتي

 ولخدمة محدد بشلللخص مباشلللرة تربطها العالقة ألن خاص لشلللكل وفقا الدولة أمالك إدارة تعده حيث

 اإلدارية. العقود باقي عن يميزها ما شخصية

 في بها تتمتع التي االساتثنائية لسالطاهها اساتعمالها إلسااءة العقدية اإلدارة مسا ولية تقوم أو         

 والتعديل واإلشااااااراف الرقابة ساااااالطة منها املدنية، العقود عن متميزة تجعلها والتي اإلدارية العقود

 االلتزاملللات بمخلللالفلللة اإلدارة عن تصللللللللللللللدر التي األعملللال وكلللل 3 املختلفاااة. الجزاءات وتوقيع والفسااااااااااااخ

 أن ورغم بالتعويض القضللللللائية للمطالبة األسللللللاس تشللللللكل صللللللالحياتها اسللللللتعمال إسللللللاءة أو التعاقدية

 ال أيضلللللللللا هي عاتقها على تقع التي االلتزامات فإن املقابل في ولكن هامة، لإلدارة بها املعترف االمتيازات

 كان لو معها التعاقد تقبل أطراف إيجاد املستحيل من يكن لم إن الصعب من يكون  بحيث أهمية، تقل

 مالية امتيازات وراء يسعون  فاملتعاقدون  ذلك، غير األمر

 حقوق  املالي وتتلخص بالجانب تصلل أسلاسلا التي الحقوق  ببعض يتمتع اإلدارة مع املتعاقد فإن وبالتالي

 4املالي. التوازن  احترام في وحقه عليه املتفق املالي املقابل على الحصول  في اإلدارة مع املتعاقد

                                                           
  1المادة)09(من المرسوم الرئاسي رقم236/10 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم )ج.ر( العدد 58 لسنة2010 .

قيود التشريعية، مداخلة ملقاة بالملتقى الوطني المنظم بجامعة المدية حول جميلة حميدة: مفهوم الصفقات بين الطبيعية التعاقدية وال

  2حماية المال العام،ص13 .
  3حورية بن أحمد: دور القاضي اإلداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، مرجع سابق، ص 101. 

  4ناصر لباد: الوجيز في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 296 
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 اإلدارة، مع املتعاقد إرادة عن خارج لسلللللبب أو التعاقدية لاللتزامات محالفة هناك يكن لم فإذا         

 توفر لعدم مقبولة تكون  ال التعويض على الحصللللللللللللول  اإلداري  القضللللللللللللاء أمام مقدمة طلبات أي فإن

 املتعاقد املتعامل وفاء يثبت ما يوجد لم وطاملا عليه، بالحصول  املطالبة يمكن خالله من الذي األساس

 العمومية الصللللللللللفقات مجال في املتعاقد للمتعامل يحق ال كما املتعاقدة، اإلدارة مواجهة في بالتزاماته

 وفاته يثبت أن دون  الكفالة مبلغ على أو التعويض على بالحصللللللللللللول  اإلداري  القضللللللللللللاء أمام املطالبة

 النهائي.  األشغال استالم محضر بموجب بالتنفيذ

 )ز )ع ب( قضلللية في  15/07/2001 بتاريخ عنه الصلللادر القرار في الدولة مجلس به قضللل ي ما وهو        

 الضللللمان كمبالغ تدفع التي الكفالة مبلغ اسللللترداد بخصللللوص والتمهين، للتكوين الدولة كتابة ضللللد س(

 بعد اسلللللترداده املتعاقد املتعامل حق من يكون  والذي اإلدارية، املصللللللحة مع املتعاقد املتعامل قبل من

 املؤقت. االستالم محضر  في الواردة التحفظات جميع ورفع لالستالم محضر تحرير

 بعد إال للتسللللديد قابلة تكون  ال أنها لشللللعال، املقابل الكفالة مبلغ اسللللترداد إطار وفي قانونا املقرر  فمن

 .املؤقت االستالم محضر في الواردة التحفظات جميع ورفع للتسليم النهائي املحضر تحرير

 في طلب العارض يجعل مما يحرر  لم لالسلللتالم النهائي املحضلللر أن إليها املشلللار القضلللية في والثابت      

 1. مبرر غير الكفالة مبلغ استرداد

 تقريري  قضللللللاء بمثابة اعتباره يمكن الدولة مجلس عن الصللللللادر القضللللللاء فإن تقدم ما على وبناء       

 لذلك خالفا املقدمة والطلبات التحفظات، جميع رفع بعد إال الكفالة مبلغ اسللللترداد يمكن ال أنه حيث

 فيه استند والذي هذا بقضائه املجلس أكده ما وهو للمتعاقد، القانون  بموجب مقرر  حق إلى تستند ال

 العمومية. الصفقات تنظيم في الواردة النصوص إلى

 اللتزاملللللاتهلللللا اإلدارة من مخلللللالفلللللة وجود لعلللللدم التعويض على الحصللللللللللللول  طللللللب يبرر ملللللا يوجلللللد وال     

 اإلداري  العند إبرام خالل عليه االتفاق تم ما بتنفيذ  جهته من ملزم اإلدارة مع والتعاقدية التعاقدية،

 اإلدارة من قبل  استعماال األكثر األسلوب وهو الشروط، دفتر في التعاقدية بنود تتجسد ما غالبا الذي

 تجسللللللللد ال وقد اإليجار عقود بإبرام اإلدارة تقوم حيث الوحيد، األسلللللللللوب هو يكون  أن دون  املتعاقدة

 اإليجار أسللللللوب على اعتمادها إلى بالنسلللللبة يكون  قد ما إال الشلللللروط، دفتر بموجب التعاقد  في رغبتها

                                                           
في قضية )ع ب( )ز س( ضد كتابة الدولة للتكوين و التمهين جمال سايس،  15/07/2002رار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ الق

  1خلوفي رشيد: االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، ج3، مرجع سابق، ص 1479 
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 غير الكفالة مبلغ اسللللللللللترداد طلب أن كما العامة، املصلللللللللللحة وخدمة العمومية املرافق تسلللللللللليير بغرض

 .املتعاقدية بالتزاماته به وفا عدم بسبب مؤسس

 وطلبات العمومية األشلللللللللللغال بصلللللللللللفقات املتعلقة على الكامل الفضلللللللللللاء دعاوى  ضلللللللللللمن يدخل كما     

 يأخذه الذي املقابل وهو املالي، الجانب في العقد تنفيذ عملية في تدخل والتي بها املتعلقة التعويض

 في التأخير أو  التذرع بذلك املتعاقدة لإلدارة يحق وال بالتنفيذ، بالتزامات وفائه نتيجة املتعاقد املتعامل

 القضلللللللللللللاء إلى اللجوء فلإن وبلالتلالي امللالي، املقلابلل بلدفع التعلاقلديلة اللتزاملاتهلا مخلالفلا يعلد ملا التنفيلذ،

 عن الصلللللللللادر القرار في جاء ما وهو الصلللللللللفة، عقد عن مترتب قانوني حق على مسلللللللللتندا يكون  اإلداري 

 :فيه جاء والذي ،1ب ل(ضد ) تيارت لوالية التربية مديرية تنمية في21/09/2004 بتاريخ الدولة مجلس

 البلدية رفضاااااااات تحفظ، دون  تساااااااالمها لم والتي أنجزها التي األشااااااااغال تسااااااااديد مطالبة عند وأنه "

 التربية مديرية في وأنه عاتقها على وقعت التي األشاااغال هذه من قساااطا ساااددت أنها بحجة التساااديد

 وأن الدائرة مسللللللتوى  على اجتماع انعقاد تم بأنه مؤكدا "،للمقاول  املبلغ من تبقى ما تسااااااديد للوالية

 عليه. املستأنف املقاول  فاتورة مقابل بتسديد تعهدت التربية مديرية

 عليه وقع األشللغال إنجاز أجل من بالخدمة األمر وأن الرحوية بلدية طلبتها الترميم أشللغال أن حيث     

 التقنية. واملتابعة باملراقبة مكلفة هيئة بصفته والبناء التعمير ومدير الرحوية لبلدية البلدي ر.م.ش

 تمديد من إعفاؤها شللأنها من أخرى  كتابية وثيقة أي اجتماع محضللر أي تقم لم الرحوية بلدية وأن     

تخضلللللللللللع للبلديات عمال  االبتدائية املدارس ترميم ألن لحسلللللللللللابها، املقاول)ب ل( أنجزها التي األشلللللللللللغال

 املتعلق بالبلديات. 07/04/1990املؤرخ في  80-90من القانون رقم  97بأحكام املادة 

 تسلللللللللللللديللدا دج الللذي يطللالللب بلله املقللاول  668.665.74وأنلله من ثم فللإنلله يتعين إلزامهللا بللأن تللدفع مبلغ 

 القرار إلغاء يتعين مما القادر عبد شللللللليخاوي  االبتدائية املدرسلللللللة مسلللللللتوى  على أنجزها التي لألشلللللللغال

 .أعاله املذكورة الفاتورة مقابل بتسدية الرحوية بلدية إلزام جديد من وفصال املستأنف 

 مبلغ تدفع بأن البلدية إلزام جديد من واصللللللللللال املسللللللللللتأنف القرار إلغاء ...الدولة مجلس يقضلللللللللل ي      

 املنجزة أشغال مقابل دج 74.665.668

                                                           
خلوفي –الية تيارت ضد )ب ل( ، جمال سايس في قضية مديرية التربية لو 21/09/2004القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  

  1رشيد: االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، ج3، مرجع سابق، ص 1394-1393 
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 مجال في كثيرة التعريض لطلب الرامية التعاقدية املنازعات من املجال لهذا القضللائية والتطبيقات     

 :أيضا املجال هذا في ومنها العمومية، الصفقات

 )أ .أ (  من العمومية األشلللغال وزير قضلللية 25/06/1975  بتاريخ األعلى املجلس عن الصلللادر القرار    

 1مساكن بناء صفقة

 لبلدية البلدي الشللللعبي املجلس رئيس ضللللد ع( .)ق قصللللية في  15/04/2003 بتاريخ الصللللادر والقرار    

  : فيه جاء والذي متليلي

 والتي ع(.م)واملقاول  متليلي بلدية بين املبرمة للصفقة املالي التنفيذ حول  يتمحور  النزاع أن "حيث       

 األولى.. املرحلة املياه، وتصريف بتطهير خاصة أشغال إنجاز في تتمثل

 إال لللللله تسلللللللللللللللللدد لم الصللللللللللللفقلللللة أسللللللللللللعلللللار مراجعلللللة وضللللللللللللعيلللللة بلللللأن بلللللدفع املوضللللللللللللوع في أنللللله حيلللللث      

 ملف حسلللللللللاب فقد ... ع، .ق .ص من 97 باملادة املحدد األجل بعد يقول  كما أي  25/11/1993بتاريخ

  التأخير على الفوائد
ً
 ... واملبالغ نقني مكتب طرف من مهيا

 ، 2األشااااغال مبلغ تسااااديد حول  عمومية بصللللفقة متعلق نزاع في 12/07/2005 بتاريخ الصللللادر والقرار

 عن لالمتناع املالية الساايولة توفر بعدم تتذرع أن للبلدية يمكن ال أنه الدولة مجلس فيه أكد والذي

 على مساااااابقا تتوفر ال  أشااااااغال في الشااااااروع البلدية تسااااااتطيع وال طلبتها، التي األشااااااغال مبلغ تسااااااديد

  15/08/1990املؤرخ في  90/21 رقم القانون  من 58 العادة للمس تطبيقا وذلك ،الكافية اإلعتمادات

 في املؤرخ  92/414 رقم التنفيذي املرسللللللللللللوم من 07و  06و  05واملواد العمومية، باملحاسللللللللللللبة املتعلق

 النفقات السابقة بالرقابة املتعلق 14/11/1992

  يلي:      ما الدولة مجلس قرار في وجاء ، بها يلتزم التي

 مع اتفاقية أبرم املسلللللتأنف بأن امللف في املودعة واملسلللللتندات الوثائق من يسلللللتخلص أنه "حيث        

 البلدية. مكتبة مستوى  على درج إنجاز بغرض عليه املستأنف

                                                           
قضية وزير األشغال العمومية ضد )أ. أ( في صفقة بناء مساكن، جمال  25/06/19754القرار الصادر عن مجلس األعلى بتاريخ 

  1سايس-خلوفي رشيد:االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، ج1 ، مرجع سابق، ص24-21 
خلوفي  -في قضية ر.م.ش البلدي لبليدة ثنية األحد ضد)ز.د( جمال سايس 12/07/2005القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

  2رشيد: االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، ج 3 ، مرجع سابقص1393 -1394. 
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 459.511.92بمبلغ  األولى بالوضللللللعية بعث أنه كما عليها املتفق األنفال أنجز عليه املسللللللتأنف وأن      

 .صعوبة مقبلها دون  تسديد تم دج والتي

 رفع إلى عليه باملسللللتأنف اضللللطر مما تسللللديدها يتم لم دج 446.035.73 بمبلغ الثانية الوضللللعية أن إال

 الحالي. االستئناف محل القرار أصدرت التي األولى القضائية الجهة أمام دعوى 

  كان بأنه األحد ثنية لبلدية البلدي ش ر.م. تمسلللللللك السلللللللتئنافه ودعما وأنه  
ً
 مقابل للتسلللللللديد مسلللللللتعدا

 املسللتأنف تقديم عدم بسللبب أخرى  جهة ومن مالي، العجز تلك من يتمكن لم أنه إال الثانية، الوضللعية

 النهائي۔ االستالم ملحضر

 عمالو  ألنه ذلك الوجه بهذا التمسللللك للمسللللتأنف يمكن ال فإنه املالي بالعجز يتعلق وفيما أنه حيث    

 ...." العمومية باملحاسبة املتعلق 15/08/1990 في املؤرخ 90/21 رقم القانون  من 58 املادة بأحكام

 املالي بالتوازن  اإلخالل نتيجة التعويض أساس تحديد : ثانيا

 اإلدارة، مع املتعاقد حقوق  أهم من وكذلك املتعاقدة اإلدارة التزامات أهم من املالي املقابل يعتبر      

 وهذا متعددة صلللورا املالي املقال هذا ويتخذ الربح، على الحصلللول  هو التعاقد من األخير هذا هدف ألن

 الوظيفة مجال في التوظيف عقد في الحال هو كما شللللللللهريا مرتبا يكون  فقد العقد، موضللللللللوع بحسللللللللب

 عقود أي املقدم العمل التوريد، وثمن عقود في هو كما والبضلللللللللائع السللللللللللع ثمن يكون  وقد العمومية،

 املرفق امتياز عقد في الحال هو كما املنتفعين من املسللللللتفاد يتقاضللللللاها رسللللللوم أو العمومية، األشللللللغال

 التي األقسللللللللاط نظام وفق يكون  أن يمكن كما واحدة، دفعة الدفع هذا يكون  أن يمكن كما العمومي،

 .1املطلوب العمل من مرحلة إنحاز بعد منها كل يدفع

 يجب اإلدارة  شللللللللأن شللللللللأنه اإلدارة مع فالتعاقد تغييره، يمكن ال مبدئيا العقد في املحدد املالي واملقابل

 لها يتعرض أن يمكن املتوقعة غير األحداث بعض أن إال عليه، املتفق بالثمن التزاماته ينفذ أن عليه

 اإلدارة مع املتعاقد الكلفة باهض تنفيذه فجعل العقد، وضلللللللللع في تغيير إلى وتؤدي اإلدارة مع املتعاقد

 إجراءات من اتخذته قد تكون  بما مصلللللدرها هي اإلدارة تكون  قد الوضلللللعية وهذه بإفالسللللله، تنتهي وقد

 بتلللك بللالللذات املقصللللللللللللود هو العقللد يكون  أن دون  العموميللة السلللللللللللللطللات قبللل من اتخللاذهللا تم عللامللة

 ال بظروف األمر يتعلق أن يمكن كما اإلجراءات،

                                                           
  1ناصر لباد: الوجيز في القانون اإلداري،مرجع سابق، ص 296 
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 .العقد املالي التوازن  على أيضا تعكس ولكنها فيها، لإلدارة دخل

 يؤدي وهذا بالتزاماته الوفاء مواصلللة على اإلدارة مع املتعاقد عجز إلي تؤدي قد الوضللعية هذه إن       

 املالي التوازن  بحق باالعتراف أدى الذي هو األخير االعتبار وهذا العمومي، باملرفق العمل القطاع إلى

 .1العقد تنفيذ وجوب عن املترتبة املالية األعباء في الزيادات تتحمل اإلدارة أن يعني وهذا للعقد،

 خطأ أي نسللبة عدم رغم ضللرر  من أصللابه ما على معها املتعاقد تعويض عن مسللؤولة اإلدارة وتكون      

 للحكم العام األسلاس هي للعقد  املالي التوازن  فكرة أن اعتبار على بالتعويض اإلدارة التزام ويكون  إليها،

 يتعين وما العدالة، اعتبارات أيضللا تفرضلله االلتزام وهذا وأوضللاعه، يسللتحقه الذي التعويض مدى على

  طرفيه.    بين متبادل نية حسن من اإلدارية العقود تنفيذ يكتنف أن

 نظرية نظريات ثالث شلللللروط توافر إطار في يكون  للعقد املالي التوازن  على الحفاظ إطار و التعويض في

 املتوقعة غير املادية نظرية الصللللللللعوبات إطار في ،(2) الطارئة الظروف نظرية إطار في ،(1) األمير عمل

 .2الفرنس ي الدولة مجلس قضاء في طريقها وجدت والتي ،(3)

 األمير فعل نظرية بقواعد أخذا املتعاقد تعويض -/1

 في التطبيق هذا يكون  أن األمير عمل نظرية تطبيق لشللللللروط تحديده في والفقه الفضللللللاء اشللللللترط       

 حتى اإلدارة اتخذته الذي اإلجراء في توافرها يتعين التي الشللللللللروط لهذا يضللللللللاف كما إداري، عقد إطار

 وأن املتعاقدة اإلدارة جهة من صللللللللدوره بعين حيث األمير، عمل نظرية لتطبيق سللللللللببا اتخاذه، بشللللللللكل

 .يتوقعه لم اإلدارة مع باملتعاقد خاصا ضررا إلحاله مع مشروعا يكون 

 على تقديره يقوم حيث الشلللأن هذا في العامة للقواعد وفقا التعويض لهذا القاضللل ي  تقدير ويكون       

 عليه فرضللللت إضللللافية مصللللروفات من أنفقه فيها تتمثل خسللللارة من املتعاقد لحق ما أولهما عنصللللرين،

 فروق في أو التعاقدية، بالتزاماته الوفاء في يسللللتخدمهم من أجور  في زيادة  صللللورة في اإلدارة لقرار كأثر

 فات ما والثاني اإلدارة مع للمتعاقد املالية األعباء زيادة إلى تؤدي التي األمور  من وغيرها الخدمات ثم

 اتخذته بما اإلدارة تدخل لوال تعاقده تنفيذ  من يحققه أن يتوقع كان ربح صللورة في كسللب من املتعاقد

 الربح. هذا إنتاج إلى أدت إجراءات من

                                                           
  1ناصر لباد: الوجيز في القانون اإلداري، نفس المرجع، ص 297-296 

  2عبد العزيز عبد المنعم خليفة: تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء و تحكيما، مرجع سابق، ص296 297 
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 هذا في تقديرية سلللللللللطة عن القاضلللللللل ي به يتمتع ما ضللللللللوء  في اإلدارة مع املتعاقد تعويض يتم حيث    

 عمل نظرية شلللللروط شلللللانه توافرت الذي اإلجراء اإلدارة اتخاذ قبل املتوقع الربح بين الفرق  عن الشلللللأن

  .اإلجراء هذا اتخاذ بعد الفعلي والريح األمير

 يعوض أن اإلدارة مع املتعاقد حق من أن إلى لذلك تبريرا مصللللللر في العليا اإلدارية املحكمة وذهبت     

 إثراء دون  الحيلولة هو  األمير عن نظرية إعمال مع متى كامال التعويض جعل من والهدف ربحه، عن

 في لها مكاسللب التحقيق تتخذها الجانب أحادية بإجراءات معها، املتعاقد حسللاب على سللبب بال اإلدارة

 لفقدان الحقا اإلدارة مع التعاقد عن يحجم يجعله الذي األمر معها، املتعاقد إرهاق إلى تودي أنها حين

 .1العقود اإلدارية تفيد في النية حسن ملبدأ ومخالفتها الثقة

 الطارئة الظروف نتيجة املتعاقد تعويض -/2

 عن مسللللللللتقلة تعتبر الطارئة الظروف فإن املتعاقدة، السلللللللللطة إرادة عن ينتج األمير فعل كان إذا      

 على تفرض متوقعة غير اقتصللللادية ظروف العقد تنفيذ أثناء تحث أن يحمل قد بحيث العقد، أطراف

 ما وهذا العقد، بتنفيذ  املتعلقة املالية الشللروط في اضللطرابا فحدث  باهضللة أعباء اإلدارة مع املتعاقد

 يسلللمى ما عن التحدث إلى أدى ما وهذا العملة، تخفيض أو لألسلللعار شلللديد ارتفاع  فترة في مثال يحدث

 املتوقع اإلداري غير  بالوضع مقارنة املتوقع غير االقتصادي بالوضع

 الظروف نظرية إلى اسلللتنادا تعويض على الحصلللول  اإلدارة مع املتعاقد يسلللتطيع األسلللاس هذا وعلى     

 يتمكن حتى اإلدارة، تحملها في تشللاركه وإنما املتوقعة غير األعباء وحده يتحمل ال فإنه وبالتالي الطارئة،

 .2العقد تنفيذ في االستمرار من معها املتعاقد

 درجللللة إلى االلتزام بتنفيللللذ تصلللللللللللللللل ال أنهللللا في القللللاهرة القوة عن الطللللارئللللة الظروف بللللذلللللك وتختلف     

 ممكنا يظل الطارئة الظروف مع فالتنفيذ العقد، انفسللاخ إلى وتؤدي منه املتعاقد تعفي التي االسللتحالة

 وليس التعويض في املتعاقد بحق توازن  املشللللللللللقة هذه أن إال اإلدارة، مع للمتعاقد شللللللللللاقا أصللللللللللبح وإن

 3العام املرفق سير يتوقف ال حتى االلتزام بانقضاء

                                                           
  1عبد العزيز عبد المنعم خليفة: تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما ، نفس المرجع ، ص182-181 .

  2ناصر لباد: الوجيز في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص299-298 
محمد فؤاد عبد الباسط: أعمال السلطة اإلدارية، القرار اإلداري، العقد اإلداري، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة االسكندرية، مصر 

  19933، ص 472 



 ملنازعات العقود اإلدارية القضاء اإلداري الجزائري  وضوعيةالقواعد امل             : الثانيالفصل 

 
 

67 
 

 مجلس أنشللللللللللاها املطارنة الظروف نظرية فإن اإلداري  للعقد املالي التوازن  نظريات من وكغيرها        

 العقود منازعات في نظره خالل تطبيقها في املصلللللللللللري  الدولة مجلس ذلك في وتبعه الفرنسللللللللللل ي، الدولة

 .اإلدارية العقود تنفيذ تحكم التي األساسية املبادئ من جعلها حيث اإلدارية،

 نظرية لتطبيق يسلللللللتلزم أنه على املصلللللللري  الدولة مجلس قضلللللللاء السللللللليما املقارن  القضلللللللاء واسلللللللتقر     

 أو اقتصلللللللادية أو  طبيعية ظروف أو حوادث اإلداري  العقد تنفيذ مدة خالل تطرأ أن الطارئة الظروف

 وقت املتعاقد حسلللللبان في تكن لم أخر، شلللللخص أي طرف من أو املتعاقدة، الجهة غير إدارية جهة من

 معها تخل فادحة خسلللللللائر به لحق أن شلللللللأنها من يكون  بحيث دفعا، لها يملك وال اإلداري  العقد إبرام

 حول  تدور  الطارئة الظروف نظرية تطبيق شللللللروط تكون  وبذلك جسلللللليما، اختالال العقد اقتصللللللاديات

 .1تلك النظرية عليه تقوم الذي االستثنائي الظرف في توافرها الواجب الشروط

 القاضلللللللللللل ي يقدره فقط منها جزء وإنما الخسللللللللللللارة يغطي ال الطارئة الظروف توجه الذي التعويض إن

 .دائمة بصللللفة يسللللتمر أن يمكن وال مؤقت تعويض أنه كما حدى، على حالة كل لظروف وفقا املختص

 الجديدة املعطيات أساس على جديدا عقدا يبرما أن بما الطرفين يكون  ودائما مستمرا الظرف كان وإذا

 .2الفرنس ي الدولة مجلس به قم ملا وفقا وذلك العقد، فسخ القاض ي إلى يطلبا أو

 تحيين قبول  املتعاقدة املصلحة يمكن أنه على العمومية الصفقات مجال في الجزائري  املشرع ونص     

 مشللللترك، وباتفاق وجزافية إجمالية بطريقة إما وذلك ذلك، االقتصللللادية الظروف تطلبت إذا األسللللعار

 في األسللعار بتحيين السللماح فيمكن الصللفقة، ذلك على نصللت إذا األسللعار مراجعة صلليغة بتطبيق وإما

 على كذلك األحكام هذه وتطبق ..املتعاقد املتعامل ذلك في يتسبب لم إذا الصفقة تنفيذ في التأخر حالة

 تحقيق في املتعاقد املتعامل حق فإن وبالتالي ،3للمراجعة قابلة وغير ثابتة بأسللللللللعار املبرمة الصللللللللفقات

 ذلك على حصلللوله عدم حالة في أنه غير اإلداري، القضلللاء إلى اللجوء دون  اقتضلللاؤه يمكن املالي التوازن 

 املالي. التوازن  تحقيق في بحقه للمطالبة اإلداري  القضاء إلى اللجوء يمكنه فإنه

 

 

                                                           
  1عبد العزيز عبد المنعم خليفة: تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، مرجع سابق، ص186-183 .

  2محمد فؤاد عبد الباسط: أعمال السلطة اإلدارية، القرار اإلداري، العقد اإلداري، مرجع سابق، ص479-478 
ج ر العدد 58 لسنة 2010 المادتين)65-66( من المرسوم الرئاسي رقم 236/10 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم. 
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 املتوقعة غير املادية الصعوبات نتيجة املتعاقد تعويض -/3

 يجد التي الحالة ملواجهة املتوقعة غير املادية الصللللللعوبات نظرية الفرنسلللللل ي اإلداري  القضللللللاء عرف      

 أعبائه في زيادة عليها يترتب متوقعة غير اسلللللتثانية مالية صلللللعوبات أمام نفسللللله اإلدارة مع املتعاقد فيها

  به لحقت التي األضرار كامل عن بتعويضه وذلك
ً
 .املشتركة الطرفين ونية العدالة فكرة على تأسيسا

 اإلمكان في ليس أو توقعه يمكن ال مما أو متوقعة غير املادية الصللللللللللللعوبات تكون  أن معنى إن        

 املتعاقد يجد كان معينة، صللللللللللورة في املفاجاة معنى على كبير حد إلى تنطوي  أن التعاقد، عند توقعها

 ومن للمشروع األولية دراسته من وال الشروط دفتر على بناء ال حدوثها، يتوقع يكن لم حالة إزاء نفسه

 هقافيذ مر التن يصلللللللبح أن املتوقعة غير الصلللللللعوبات لهذه نتيجة املتعاقد على الزائدة األعباء مقتضللللللل ى

 الصلعوبات هذه إحداث في أن الحال بطبيعة الشلروط هذه إلى ويضلاف كلفة، وأكثر اإلدارة مع املتعاقد

 التوازن  فكرة أمام على التعويض ظريات جميع في عام شللللرط وهذا املتعاقدين، أحد بسللللبب من املادية

 .املالي

 األسللللللللعار  بزيادة ذلك عن املتعاقد تعويض العدالة باب من يجب النظرية هذه بمقتضلللللللل ى و إنه         

 .يتحملها التي األعباء والتكاليف تغطي زيادة العقد في عليها املتفق

 العامة األشللللللللغال عقود مجال في تطبيقها يتمحور  ولكن اإلدارية العقود كافة في تطبيقها وتجد         

 األشللللغال نطاق خارج النظرية لهذه قضللللائية تطبيقات توجد ال أنه مؤكدا دولوبادير إليه ذهب ما وهذا

 وهذا األخرى، اإلدارية العقود مجال في شلللللللللروطها توافرت متى تطبيقها سلللللللللن مانعا ير لم لكنه العامة

 1وبينكو جيز الفقيهين إليه ذهب ما مع يتفق الرأي

 اإلدارية العقود منازعات في الكامل القضاء قاض ي سلطات : ثالثا

 من كغيرها اإلدارية العقود منازعات مجال في الواسللللعة سلللللطاته الكامل القضللللاء قاضلللل ي يمارس         

 صلللالحيات املنصلللوص عليها وهي التعويض مجال في واسلللعة بصلللالحيات يتمتع حيث اإلدارية، املنازعات

 التعويض. تقدير أجل من خاصة بصفة التحقق في محطاته استعمال يمكنه )ق.إ.م.إ( حيث مواد في

)ق.إ.م.إ( لقاضلللل ي القضللللاء  في الجزائري  املشللللرع خولها التي الصللللالحيات اسللللتعمال مجال ويقتصللللر        

 إخالل مقابل في الحصلللللللول  في أسلللللللاسلللللللا تهدف التي اإلدارية بالعقود املتعلقة املنازعات تلك على الكامل

  ملجال التطرق  يمكنه ال الجزائري  اإلداري  القضاء في الكامل القضاء قاض ي ألن وذلك اللتزاماتها، اإلدارة

                                                           
  1حورية بن احمد: مرجع سابق،ص115.
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 على ويبقى .املصلللري  اإلداري  القضلللاء في به معمول  هو ما غرار على اإلدارية، العقود منازعات في اإللغاء

 التعاقدي. قبل املجال في قله كان إذا االستعجالي اإلداري  القضاء أو  اإللغاء فضاء إلى اللجوء املتعاقد
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 لخاتمة ا

 خالل من يتبين فإنه الجزائري  اإلداري  الفضاء في اإلدارية العقود منازعات موضوع في البحث بعد       

  لها يحدد لم الجزائري  املشرع أن كما بها، متعلقة خاصة لقواعد واضح تحديد وجود عدم ذلك
ً
 تنظيما

 حيث اإلدارية، العقود منازعات مجال تحكم والتي بها، املعمول  القانونية النصلللللوص خالل من محكما

 نظم مللللا بقللللدر اإلداريللللة، بللللالعقود املتعلقللللة القواعللللد ينظم لم واإلداريللللة املللللدنيللللة اإلجراءات قللللانون  أن

 يخضلللللللللللع تنظيمها فإن ذلك خالل ومن اإلدارية، القرارات تسلللللللللللتهدف التي باملنازعات املنطقة القواعد

 بتكييفها على قمنا خاللها من والتي ، ضلللمنها تدخل وبالتالي اإلدارية باملنازعات املتعلقة العامة للقواعد

 اإلدارية. العقود منازعات مجال

  نظمت قد الدائرية الصناعات بهذه الخاصة الشكلية القواعد تحديد كان وإذا        
ً
 أحكامه من بعضا

 مجال وبينا تطرقنا لها والتي الشلللللكلية اإلجراءات بعض عقدت والتي الخاصلللللة، القانونية النصلللللوص في

 واإلدارية، املدنية اإلجراءات قانون  في املقررة العامة القواعد بين الجمع خالل من فإنه لها، الخضللللللوع

 وتحديد معرفة خالله من يمكن املدنية، اإلجراءات ينظم قانون  ألول  تطرقا خالل من تقديمه تم وما

 بهذا الشلللللللكلية اإلجرائية القواعد بذلك وتحديده لنوضلللللللح ضلللللللبطه ممكن أمر وهو الشلللللللكلية، القواعد

 تلك لنوضلللللللللللح الجزائري، اإلداري  الفضلللللللللللاء في ذلك على التركيز  خالل من اإلدارية، املنازعات من النوع

 أسسها. وتدعيم وتكريس ترسيخ في اإلداري  القضاء يساهم والتي القواعد

 املوضوع، لهذا التطرق  صعوبة بحق يؤكد هو ما بها املتعلقة املوضوعية للقواعد التطرق  أن غير        

 العملي نؤكد أن التطبيق  هنا نحن ما بقدر املوضلللوع، صلللعوبة إبراز بصلللدد بحثا خاتمة في لسلللنا ونحن

 واملتقاضين املنازعات هذه فيوأصحاب املصلحة  املنازعات بهذه املعنيين الدين صعوبة يعرف الذي هو

  فيها اإلدارة تكون  اإلدارية املنازعات باقي من كغيرها املنازعات هذه أغلب أن حيث اإلدارة، مواجهة في

 في اإلدارية أعمالها كافة من منها العامية السللللللللطة بامتيازات تمتعها أن حيت هي الطرف املدعي عليه،

  مخاصميها. مواجهة

 فيه بحثنا خالل من ملسلللللنا والذي املوضلللللوعية، القواعد لهذه دقيق تحديد وجود عدم أن حيث        

 اإللغاء قضللللللللللاء بن اإلداري، الفضللللللللللاء أجهزة داخل القضللللللللللائي االختصللللللللللاص توزيع في الغموض بوجود

 خالل من بيناه والذي القضلللائي العمل حيث من حقيقا، عمليا إشلللكاال يخلق ما وهو الكامل، والقضلللاء

 والفصللل بالنظر باالختصللاص  قبوله مسللألة من بداية اإلدارية، القضللاء عن الصللادرة للقرارات تطرقنا

 فيبعض التقاضللل ي حق تقرر له الذي الغير أو  اإلدارة مع املتعاقد املتعامل على ذلك انعكاس ومدى فيها
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 الجزائري  اإلداري  القضلللاء أن حيث ، االختصلللاص بعدم التصلللريح عند خاصلللة اإلدارية العقود مجاالت

 إلغاء أو إبطال إلى الرامية الدعاوى  يرفض

 االختصاص. عدم بحجة اإلداري، العقد

 القضلاء في التعويض وقضلاء اإللغاء قضلاء بين اإلداري، العقد بإلغاء االختصلاص مسلألة أن كما        

 الذي املتقاض ي وعلى املنازعة سير على ينعكس ما وهذا بشأنها، املوقف غموض يؤكد الجزائري  اإلداري 

 والتزامات حقوقا تولد التي التعاقدية العالقة نتيجة اإلدارية مواجهة في الشللللللخصللللللية يطالب  بحقوقه

 اإلدارية، العقود بعض في العالقة هذه نتيجة للغير حقوق  قيام بجانب اإلدارة مواجهة في شللللللللخصللللللللية

 على للحفاظ القاضللللللللللل ي للغير يمكن خاللها من والتي تنظيمية جوانب على تحتوي  التي تلك والسللللللللللليما

 املتعاقد. أو  امللتزم أو املتعاقد أو املانحة اإلدارة ضد سواء حقوقه

 القرارات إلغاء مجال أن هي اإلدارية العقود منازعات قواعد تحديد في إليها املتوصلللللل النتيجة وأن      

 من تلجأ والتي اإلدارية العقود منازعات من كبيرا جانبا يشلللللللللكل اإلداري  العقد عن املنفصللللللللللة اإلدارية

 رفع يمكن التي وهي منفصللللة، قرارات منها جانب يعتبر والتي اإلدارية القرارات إصلللدار إلى اإلدارة خاللها

 مجللال على يطغى يكللاد اإللغللاء قضلللللللللللللاء بهللا يختص التي املنللازعللات مجللال وأن ضلللللللللللللدهللا، اإللغللاء دعوى 

 اإلدارية القرارات في الطعن بإمكانية  واضح األولى مجال وأن الكامل، القضاء بها التي يختص املنازعات

 وجود مع اإلداري  لنشللاطها ممارسللتها خالل اإلدارة تصللدرها التي اإلدارية القرارات كالطعن  في املنفصلللة

 نسبي بينهما. اختالف

 أهمية له التعاقدي قبل االستعجالي اإلداري  القضاء اختصاص على الجزائرية املشرع نص أن كما      

 يملكه بما اإلشلللللهار املنافسلللللة بقواعد يتعلق فيما خاصلللللة لإلدارة، املحتمل التعسلللللف من الحد في كبيرة

 املجال في اإلدارية العقود منازعاتحل  في اإلسللراع بغية وذلك اإلداري، العقد إمضللاء تأجيل، في خاصللة

 . يعرفها التي العمالية اإلشكاالت وبين رأينا والذي املوضوع قضاء إلي اللجوء وتفادي التعاقدي، قبل

 القضللللاء في اإلدارية العقود بمنازعات تتعلق هامة نتيجة إلى التوصللللل يمكن بهذا بحثنا خالل ومن      

 اإلداري  فالقضلللللللاء و املوقفين في متباين بشلللللللكل املقارن  القضلللللللاء عن يختلف والذي الجزائري، اإلداري 

 بحسللللللب والذي اإلداري، العقد من بموقفه يتعلق فيما املنازعات هذه في خصللللللوصلللللليته يؤكد الجزائري 

 بعد متعلقة منازعة في أنه ورغم اإلداري، القرار من كثيرا يختلف ال فإنه الجزائري  اإلداري  القضللللللللللاء

 بمراعاة اإلدارية، العمومية املؤسلللللللللسلللللللللات أو  اإلدارة إرادة الغالب في احدهما إرادتين فيه تلتقي إداري،

 العمومية الصفقات تنظيم في الواردة تلك وخاصة اإلدارية غير العمومية باملؤسسات املتعلق االستثناء
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 اإلداري  القضللللللللاء أن إال أحكامه، في ورد ملا وفقا تبرمها التي اإلدارية العقود لصللللللللبغة إضللللللللفائها باعتبار

 حيللللث من وذلللللك اإلداريللللة القرار مقومللللات نفس  يحمللللل اإلداري الجزائري  العقللللد بللللأن يرى  الجزائري 

  كثرة في يظهر ما وهو إرادته، يعدم بشللكل معها املتعاقد إرادة على اإلدارة املتعاقدة إرادة وتغلب سلليطرة

 تحقيق بهدف التنظيمية وفقا لسللللللللللطتها  اإلدارية القرارات بإصلللللللللدار األسللللللللللوب التنظيمي ، إلى لجوئها

طبقلله  الللذي املوقف وهو املصلللللللللللللحللة العموميللة، وبللذلللك فللإنلله يعللاملهللا بنفس معللاملللة القرار اإلداري،

هذه  في مسلللللللللتقر غير حاليا الدولة مجلس  أو اإلدارية الغرفة  قضلللللللللاء ظل في سلللللللللواء اإلداري  القضلللللللللاء

 املسألة.

و التي تختلف  وبختللللام بحللللث قواعللللد منللللازعللللات العقود اإلداريللللة في القضلللللللللللللللاء اإلداري الجزائري        

اختالفلا كبيرا من حيلث تحلديلدهلا وضللللللللللللبطهلا عن ملا هو معمول بله في القضلللللللللللللاء اإلداري املقلارن، فلإن 

إسللللللللللللهللام القضلللللللللللللاء اإلداري الجزائري في تحللديللد قواعللد منللازعللات العقود اإلداريللة، ورغم وجود بعض 

الجهات  حياتالتناقضات التي عرضناها، فإنه يستدعي تدخل املشرع الجزائري لضبطها وتحديد صال 

القضللللللائية اإلدارية بنظرها و الفصللللللل فيها، وذلك بموجب نصللللللوص قانونية واضللللللحة ومحددة لوضلللللللع 

 قانوني واضح املعالم بخصوص منازعات العقود اإلدارية في جزائر .
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 المذكرة مــلخص

 
الجزائري  من اهم المواضيع التي  اإلداريفي القضاء  داريةاإلقواعد منازعات العقود 

من الناحية العملية من خالل االبرام  ارسات معند القانونيين نظرا للم هميةاحضت 

للضمان السليم للممارسة اذ انه  ذ  واالثار المترتبة عن هذا النوع من العقود والتنفي

فال بد من احترام القاعد ممثلة في  اإلداريةبالعقود  عات المتعلقةزال المناالقانونية في مج

موضوعية فاالولى التي تضم قاعدة االختصاص  بنوعيه ،  وأخرىقواعد شكلية  

االختصاص النوعي  والذي يرتكز على المعيار العضوي وهذا ماجاء في قانون 

والتي  اإلقليميصاص تواالخ   801و  800طبفا للمادة   واإلداريةالمدنية  اإلجراءات

اعد وومن بين الق  ذا مكان التنفيذلى مبداي  مكان االبرام للعقد وكيستند في هذا المجال ع

الطريق القضائي التي لها دور من خاللها يمكن تفادي  اإلداريالشكلية قاعدة التظلم 

من جهة   اإللغاءاستبعاد قضاء .الموضوعية تمثلت في عد اما بالنسبة للقوا  اإلجراءاتوتجنب كافة 

على  اإلداريالقضاء مركبة  وممارسة رقابة  إداريةالطعن بااللغاء ضد قرارات  إمكانيةالذي يحتوي ،

اعتماد القضاء الكامل  والي تبين من الله غموض في موقف   أخرى، ومن جهة  هذه القرارات

  .، وحصر االختصاص بطلبات التعويضالمشرع الجزائري من ذلك 
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