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 دعاء

امحلد هلل اذلي أ نزل القرأ ن و خلق الإنسان، و علمه البيان و أ سمل عىل 

قرارا، و عرفاان  .أ فصح اخللق لساان، و أ حس هنم بياان، و عىل أ هل و حصبه اإ

 :قال عَز و جلَ 

 

َُن ﴿ ْحم أ ََن  ﴾1﴿الرَّ َ المُقرم مَساَن  ﴾2﴿عمَلَّ ن
ِ

ََّمُه المَبَيانَ  ﴾3﴿َخلََق الم  ﴾4﴿عَل

 ﴾4-1﴿الرْحن، ال ايت  سورة

 

 .و ما ورد عىل لسان موىس عليه السالم، قوهل تعاىل

 

رِّي  حم ِلِّ َصدم َ رِّي  ﴾22﴿قَاَل َرب ِّ اْشم م ِلِّ َأمم لُلم ُعقمَدًة  ﴾22﴿َويَّس ِّ َواحم

نم لَِّساِنِّ  ِلِّ  ﴾22﴿مِّ َقهُوا قَوم  ﴾22﴿يَفم

 ﴾22-22﴿سورة طه ال ايت 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

هلل على إحسانه و الشكر له على توفيقه و امتنانه و نشهد أن ال إله إال اهلل  الحمد

وحده ال شريك له تعظيما لشأنه و نشهد أن سيدنا و نبينا محمد عبده و رسوله 

 .الداعي إلى رضوانه صلى اهلل عليه و سلم و على آله و أصحابه و أتباعه و سلم

نجاز هذا البحث ، نحمد اهلل عزوجل بعد رحلة بحث وجهد وبعد اجتهاد تكللت با
 على نعمه التي من بها علينا فهو العلي القدير كما نوجه اسمى عبارات الشكر

بخل علينا يلم  الذي"  بافضل محمد خير" والتقدير واالحترام الى االستاذ الفاضل
سراجا منيرا ينير طريقنا ودربنا في كل سطر من سطور هذا البحث  فكان وجهده بوقته

نشكرك شكرا كبيرا بصبرك الكبير علينا وتوجيهاتك العلمية التي التقدر بثمن والتي 
في اتمام هذا العمل ادامك اهلل في خدمة العلم والعرفة كما  ساهمت بشكل كبير

حروفا من ذهب وعلمات من درر نتوجه باسمى معاني الشكر والتقدير الى من علومنا 
وعبارات في العلم الى من صاغوا لنا علمهم حروفا وفكرهم منارة تثير لنا سيرة العلم 

لعالي والشكر والنجاح الى اساتذتنا الكرام جميعا من التعليم االبتدائي الى التعليم ا
.على ايديهم الذين نلنا شرف التعلم الحقوققسم  ألساتذةموصول   

                                                                                         

 

 



 

 االهداء
 اعمل وان والذي وعلى علي انعمت التي نعمتك اشكر ان اوزعني رب: " تعالى اهلل قال

 ." الصالحين عبادك في برحمتك وادخلني ترضاه صالحا

 التمام وفقتني ان الرضا بعد لك ،والحمد رضيت اذا لك والحمد ، ترضى حتى لك فالحمد

 ابواب لي وفتحت دربي انارت التي الشمعة:  الى تمرته اهدي الذي المتواضع العمل هذا

 الطاهرة الحبيبة الدنيا في املك ما اعز الى الرفيق والقلب الحنون الصدر الى ، والمعرفة العلم

 القلب يهواها التي ، الحياة في ومعلمتي ، وتعالى سبحانه هلل القريب الصافي والمالك ، الوفية

  .الحبيبة امي

 وكان رعاني من الى ، التلف من الدنيا في اواني من الى ، سلف ليبغى االسم منحني من الى

 اطال اهلل بقائه الوالد الى واكيد اجل اختلف، ما القمر مع انفسه تاج الى ، منيعا حصنا لي

 

 

 

 

 

 



 خطة البحث

 شكر وتقدير

 اهداء 

 مقدمة

 ماهية الرقابة القضائية على الصفقات العمومية: الفصل األول

 الرقابة القضائية على الصفقات العمومية:  املبحث األول

 آليات رقابة املشروعية على الصفقات العمومية: املطلب األول

 اإلطار القانوين للصفقات العمومية:  الفرع االول

 رقابة قضاء اإللغاء كآلية ملبدأ املشروعية: الثاينالفرع 

 دعوى فحص املشروعية: الثالثالفرع 

 الدعاوي الناشئة عن الصفقات العمومية: املطلب الثاين

 الدعاوى املتعلقة بنفاذ وتنفيذ الصفقات العمومية: الفرع األول

 قف تنفيذ القرارات اإلداريةالدعاوى املتعلقة بإنقضاء الصفقات العمومية ودعوى و : الفرع الثاين

 قضاء اإلستعجال يف جمال الصفقات العمومية: الفرع الثالث



 فعالية الرقابة القضائية الممارسة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري: الفصل الثاني

 ئرياملبحث األول مدى فعالية الرقابة القضائية املمارسة على الصفقات العمومية يف التشريع اجلزا

 اإلشكاالت القانونية اليت تثريها نزعات الصفقات العمومية: املطلب األول

الغموض يف حتديد اجلهة القضائية املختصة مبنازعات املؤسسات العمومية ذات الطابع :املطلب الثاين

 .الصناعي والتجاري

 إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية يف جمال الصفقات العمومية: املبحث الثاين

 إمكانية توجيه القاضي اإلداري أوامر للمصلحة املتعاقدة:طلب األول امل

 التهديدية بالغرامةاألحكام القضائية  تنفيذ: املطلب  الثاين

 خاتمة

 قائمة المصادر والمراجع
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 أ 

 مقدمة

القانون اإلداري هو ذلك الفرع الذي يهتم بالقواعد اليت حتكم اإلدارة العامة من حيث  إن  

 . نشاطها أو تنظيمها أو منازعاهتا املختلفة أو أساليبها

إن نظرية العقد اإلداري هدفها حتقيق املصلحة العامة وخضوع االدارة للقانون ولقد كان       

يف ارسائها حىت اصبحت نظرية قضائية من النظام العام املعترب جمللس الدولة الفرنسي األثر البارز 

العقد اإلداري عنصرا من العناصر االساسية ألي نظام اقتصادي يف الدول املعاصرة فهي وسيلة هامة 

وقد ورثت اجلزائر عن فرنسا قانون الطلبات . تستعملها اإلدارة لتحسني وتطوير قطاعاهتا املختلفة

ونظرا لآلثار السلبية اليت تولدت يف تلك الفرتة   العمل به مع الفرتة اإلستعماريةالعمومية املتزامن 

األمر الذي استلزم صدور قانون الصفقات . واملمارسات غري القانونية اليت ظهرت بني املمولني

وبعد اإلستقالل توجهت ارادة املشرع لتوحيد النصوص املتعلقة بالعقود . العمومية لألشغال العامة

 .املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 7601/ 71/60جتلى  يف االمر الصادر بتاريخ دارية وهو مااإل

إذا كان املبدأ املعمول به يف جمال العقود املدنية هو أن العقد شريعة املتعاقدين واملساواة بني    

دارية ومرد ذلك األطراف املتعاقدة فإنه ترد بعض اإلستثناءات عن هذا املبدأ يف جمال العقود اإل

 .تضمنها شروطا استثنائية غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص 

 



 مقدمة
 

 
 ب 

تعد الصفقات العمومية، األداة اإلسرتاتيجية اليت وضعها املشرع يف أيدي السلطة العامة الجناز 

بصفة العمليات املالية املتعلقة باجناز، تسيري وجتهيز املرافق العامة، إذ أن االقتصاد اجلزائري يعتمد 

أساسية على ضخ األموال العامة من اج تنشيط العجلة االقتصادية و ذلك بزيادة حجم النفقات 

وقد عرف هذا  .العمومية، ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلة الألمثل الستغالل وتسيري األموال العامة

ملؤرخ يف ا 01/66:النظام عدة تطورات منذ االستقالل إىل غاية يومنا هذا، فصدر األمر رقم

املؤرخ يف  28/54:املتضمن قانون الصفقات العمومية، تاله املرسوم رقم 71/60/7601

املتضمن تنظيم صفقات املتعامل العمومي، وعلى اثر التطور االقتصادي الذي  76/65/7628

عرفته اجلزائر مطلع التسعينيات بتخليها عن نظام االقتصاد املوجه وتبنيها لنظام اقتصاد السوق، 

: املؤرخ يف 67/535: ستلزم األمر إعادة النظر يف نظام الصفقات فصدر املرسوم التنفيذي رقما

واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ونظرا للنقائص اليت كانت تشوب هذا املرسوم  66/77/7667

سنوات من العمل به من جهة، ومتاشيا مع تطور املرحلة االقتصادية اجلديدة  76بعد أكثر من 

القائمة على فتح اجملال أمام املتعاملني االقتصاديني سواء الوطنيني أو األجانب للمسامهة يف بناء و 

 85/60/8668:املؤرخ يف 68/846االقتصاد الوطين من جهة أخرى، صدر املرسوم الرئاسي 

املؤرخ يف  63/367املتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل و املتمم مبوجب املرسوم الرئاسي 

وجاء لتكريس مبدأ املساواة والشفافية يف إبرام  67/535الذي ألغى املرسوم  11/66/8663

مادة تشتمل على جممل اإلجراءات الواجب إتباعها يف إبرام وتنفيذ  743الصفقات، إذ حيتوي على 



 مقدمة
 

 
 ج 

الذي يعترب  61/76/8676:املؤرخ يف 76/830الصفقات العمومية، وصوال إىل املرسوم رقم 

 :وعليه  8674سنة  74/851وأخريا صدر مرسوم األصلية املرجعية 

 الصفقات على القاضي رقابة نطاق حول تتمحور املذكرة هذه يف املطروحة ةياإلشكال فإن

 :بلورهتا يف النساؤل التايل كنمی ثيح ،زائهاإ له املمنوحة السلطات وجمال ةيالعموم

 ؟ ةيالعموم الصفقات جمال يف اإلداري القاضي رقابة نطاق هو ما -

 :ولإلجابة عن هذا التساؤل اقرتحنا اخلطة التالية

 حيث قسمنا هذا الفصل اىل مبحثني ماهية الرقابة القضائية على الصفقات العمومية: الفصل األول

والذي قسمناه بدوره اىل مطلبني ومها  الصفقات العموميةالرقابة القضائية على :  املبحث األول

الدعاوي الناشئة عن  :املطلب الثاينو  آليات رقابة املشروعية على الصفقات العمومية: املطلب األول

مدى فعالية الرقابة القضائية  :األول، ويف الفصل الثاين قمنا بتقسيمه اىل مبحثني  الصفقات العمومية

اإلشكاالت القانونية اليت : األولوفيه مطلبني،  املمارسة على الصفقات العمومية يف التشريع اجلزائري

الغموض يف حتديد اجلهة القضائية املختصة مبنازعات :املطلب الثاينو  تثريها نزعات الصفقات العمومية

إشكاالت تنفيذ األحكام : املبحث الثاين، ويف لتجاريمية ذات الطابع الصناعي وااملؤسسات العمو 

األول إمكانية توجيه القاضي اإلداري أوامر ويتضمن مطلبني  القضائية يف جمال الصفقات العمومية

واخريا خامتة  التهديدية بالغرامةاألحكام القضائية  تنفيذ: املطلب  الثاينو  للمصلحة املتعاقدة

.ملوضوعنا



 

 

 

 

 

 

 

 على القضائية الرقابة ماهية: األول الفصل

 العمومية الصفقات
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 :تمهيد

الصفقات العمومية اجملال اخلصب لصرف اإلعتمادات املالية الضخمة على املشاريع  ابراميعترب 

اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها ، ومبا أن متويل الصفقات العمومية مبختلف أنواعها صلة باخلزينة العامة 

 ابرامسواء قبل  مراحلهافقد أضحى من الضروري إخضاعها لصور شىت من الرقابة، تالزم خمتلف  

 .الصفقة أو بعد دخوهلا حيز التنفيذ 

وتعد الرقابة اإلدارية على أهنا تلك الرقابة اليت تباشرها اإلدارة بنفسها، فهي رقابة ذاتية تتم 

، وتتميز على أهنا ال تنصب (الرقابة اخلارجية)أو خارجها ( الرقابة الداخلية)سواء داخل نفس اإلدارة 

ءمته أيضا لكل الظروف، كما تتصف بالسرعة وببساطة فقط على مشروعية العمل، بل على مال

 .مبا میكن من حتقيق غايتها يف أجال معقولة االجراءات

إذ أن الرقابة اإلدارية هي إحدى الوظائف اإلدارية اهلامة ملا هلا من دور يف التأكد من جودة 

فتعمل  بق األحداث األداء والتحقق من تنفيذ ما مت التخطيط له بكفاءة عالية، فهي تلك اليت تس

 .ةاملتوقعة ومنع حدوثها، هذا ما جيعلها آلية من آليات الوقاي االحنرافاتعلى تنبيه عن 
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 العمومية الصفقات على القضائية الرقابة:  المبحث األول

 املكرس املشروعية مبدأ إىل إستنادا وذلك القضاء، لرقابة اإلدارة أعمال اجلزائري املشرع أخضع

 اإلدارةى تصرفات من متضرر بأنه يشعر اإلدارة مع متعاقد متعامل أو مواطن فكل وعليه دستوريا،

 يف متبعا قضائية دعوى مبوجب املعنية اإلدارة ملخاصمة القضاء إىل اللجوء میكنه املادية أو القانونية

  1خاصة اجراءات ذلك

 الدعاوى خمتلف يف وتتجلى وخمتلفة متنوعة العمومية الصفقات جمال يف القضائية الرقابة فأساليب

 .سلطاهتا إستخدام يف تعسفت اليت املتعاقدة املصلحة ضد الصفقة من املتضرر يرفعها اليت

 

 

 

 

 

 

                                                           
موري سفيان، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوين الصفقات العمومية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة   1

. جامعة عبد الرمحان لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
 54 ص ،8678جباية، 
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 العمومية الصفقات على المشروعية رقابة: األول المطلب

 االفراد  حقوق ومحاية الشرعية مبادئ بإتباع املتعاقدة املصلحة يلزم العمومية الصفقات ابرام إن

 التشريع نصوص وخمالفة املبادئ هذه خرق وعند العامة، السلطة جتاوزات أمام حاجز وتقف وحرياهتم،

 عند أو الصفقة ابرام عند سواء املتعاقد واملتعامل املتعاقدة املصلحة بني ومتعددة خمتلفة نزاعات تثار

 اإلدارة مع املتعاقد أو للمواطن حيق النزعات هذه حل يف الودية الوسائل عجز حالة ويف تنفيذها،

 . 1 القضاء إىل اللجوء

 اإلطار القانوني للصفقات العمومية:  الفرع االول

حيوز قانون الصفقات العمومية أمهية كبرية يف القانون اإلداري نظرا الحتوائه على أحكام قانونية 

مميزات العقد اإلداري، لذا فهي مميزة على أحكام القانون اخلاص اذ تتميز الصفقة العمومية بنفس 

األخرى حتوز أمهية بالغة حبيث تستعملها الدولة وباقي األشخاص املعنوية العامة واخلاصة يف ضخ 

األموال العامة وتطوير االقتصاد قصد احلفاظ على توازنه، وبالتايل فإن مسألة حتديد اإلطار القانوين 

 مسألة مهمة وهذا لسببني أساسيني يتمثل يفملنازعات الصفقات العمومية يف الوقت احلايل 

انعدام نظام قانوين شامل للصفقات العمومية الساري حاليا خصوصا ما تعلق بتحديد الطبيعة  

 74 – 851من املرسوم الرئاسي  8القانونية لعقد الصفقة العمومية، حيث يالحظ املتمعن يف املادة 

بأهنا عقود مكتوبة دون حتديد الطبيعة القانونية هلا،  أن املشرع اكتفى عند تعريفه للصفقة العمومية
                                                           

 اجلزائر ، جيطلي، دارالنشر واإلداري  .املدنية  االجراءات قانون ضوء على العمومية الصفقات جمال يف املنازعة نظام الدين، عز كلويف  1
 4ص  ، 2012
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فيما إن كانت تنتمي لطائفة العقود املدنية أو التجارية، وهذا ما فتح باب التأويالت أمام فقهاء 

يتمثل يف صعوبة حتديد طبيعة  القانون العام يف اجلزائر حول طبيعة عقد الصفقة العمومية كما

 .ية، ألن النظام القانوين أصبح ازدواجياملنازعات يف الصفقات العموم

 :من الدستور حيث تنص على ما يلي 748وتظهر هذه االزدواجية بصفة ضمنية يف املادة 

متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال اجملالس القضائية واحملاكم يؤسس جملس دولة كهيئة  "

 .مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية

ة العليا وجملس الدولة توحيد االجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد ويسهران تضمن احملكم

 .على احرتام القانون

 ".تؤسس حمكمة تنازع تتوىل الفصل يف حالت تنازع االختصاص بني احملكمة العليا وجملس الدولة

املتضمن  1998/05/30املؤرخ يف  98 – 01كما تظهر كذلك يف قانون العضوي رقم 

املؤرخ يف  11-13اختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله املعدل بالقانون العضوي 

و  2011/07/26املؤرخ يف  11-12وتظهر أيضا يف القانون العضوي رقم  2011/07/26

املتعلق بتنظيم احملكمة العليا  2011/07/26املؤرخ يف  11-12تظهر أيضا يف القانون العضوي رقم 

 .صاصاهتاوعملها واخت

املؤرخ  11/05وتتجلى ازدواجية النظام القضائي يف اجلزائر بصفة صرحية مبوجب القانون العضوي 

يشمل التنظيم :" منه على ما يلي 2املتعلق بالتنظيم القضائي، حيت تنص املادة  2005/07/17يف 
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اىل  االنتقال، وبالتايل فان " وحمكمة التنازع االداريالقضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي 

 .ازدواجية النظام القضائي يف اجلزائر أثر وبشكل كبري على طبيعة منازعات الصفقات العمومية

 العمومية  تالصفقاتعريف 

كبرية يف حتريك دواليب التنمية االقتصادية و لذالك عادة ما   بأمهيةتتميز الصفقات العمومية 

طراف  من مجاعات الضغط املالية و السياسية استغالهلا بطرق التوائية و تدليسية حتاول بعض  اإل

لفائدهتا اخلاصة على حساب التنمية االقتصادية و اجملموعة الوطنية  التزويرالرشوة والتحايل والغش و )

يف اجلزائر حيث مت يف بداية  الينا االمر الذي جعل كافة الدول تسخر هلا اطر قانونية هو االمر نفسه 

 1967األمر عام  

 المشروعية لمبدأ كآلية اإللغاء قضاء رقابة: الثاني الفرع

القرارات  مشروعية يراقب قانوين اجراء تعد إذ املشروعية ملبدأ أساسية ضمانة اإللغاء دعوى تعترب

 :يلي ما ندرس اإللغاء قضاء حول أكثر وللتفصيل أإلدارية

 اإللغاء دعوى تعريف: أوال

 الصفقات ومنازعات عامة بصفة اإلدارية العقود منازعات نطاق يف اإللغاء دعوى جمال إن

 :أصليني مبدأين على يقوم إذ املنفصلة اإلدارية القرارات بنظرية حمدود خاصة بصفة العمومية
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 دعوى قبول شرط من أنه ذلك العقود إىل توجه أن میكن ال اإللغاء دعوى أن هو: األول املبدأ

 .إداري قرار إىل الدعوى توجه أن اإللغاء

 كسبب التعاقدية االلتزاماهت اإلدارة خمالفة إىل اإلستاد میكن ال اإللغاء قضاء جمال يف: الثاين املبدأ

 املرتتبة وااللتزامات املشروعي ملبدأ جزء اإللغاء فدعوى اإلداري القرار إلغاء طلب جتيز اليت األسباب من

 هيئة أمام حترك اليت الدعوى تلك بأهنا اإللغاء دعوى وتعرف شخصالتزامات  هي اإلدارية العقود على

 من فاملتضرر وعليه القانونية، للقاعدة واملخالف النافذ، اإلداري القرار إلغاء تستهدف إدارية قضائية

 كليا بإلغائه واحلكم اإلدارة قرار مشروعية مدى مبراقبة القيام اإلدارية احملكمة من يطلب الذي هو القرار

 حقوق وضمان املشروعية مبدأ احرتام حتقيق يف مثلى غاية اإللغاء دعوى تستهدف حيث جزئيا، أو

 .قانوين اجراء بذلك وتعد ، للطاعن الذاتية املصلحة عن والدفاع اإلدارة، تعسف من وحرياهتم االفراد

 الدستور من 707 املادة وحسب  اإلدارية القرارات مشروعية بواسطتها اإلداري القاضي يراقب

اجلزائري  القانون فإن ، 1" اإلدارية قرار السلطات  يف الطعن يف القضاء ينظر: " أنه على تنص اليت

 القضائية اهليئات أمام اإلدارية السلطات خمتلف عن الصادرة اإلدارية القرارات بإلغاء بالطعن يسمح

 أو واإلداري املدنية االجراءات قانون من 267 للمادة وفقا وذلك اإلدارية احملاكم أمام سواء ، اإلدارية

 . القانون نفس من 667 للمادة وفقا الدولة جملس أمام

 

                                                           
 1نفس املرجع السابق ، ص   1
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 اإللغاء دعوى لممارسة قانونا المؤهلون األشخاص: ثانيا

 :يلي ما يف اإللغاء دعوى مبمارسة قانونا املؤهلة األشخاص تتمثل

 ال الصفة هبذه ومتتعه شخص أي على املتعاقد املتعامل تسمية إطالق إن: املتعاقد املتعامل_ /7

و  اإلعداد  مرحلة من اإلنتهاء مت أي متت، قد العمومية للصفقة التعاقدية العملية كانت إذا إال تكون

 يتمتع عليها والتصديق الصفقة ابرام  قبل املتعاقد املتعامل ألن التنفيذ مرحلة يف الشروع ومت ،االبرام 

 تكوين يف أسهمت اليت اإلدارية القرارات بعض بأن املتعاقد للمتعامل تبني فإذا فقط املرتشح بصفة

 إذا حقه ليسرتد اإللغاء، بدعوى فيها الطعن میكنه مشروعة، غري كانت وابرامها العمومية الصفقة

 كمتعاقدة، صفتها إىل إصدارها يف تستند ومل املشروعة غري القرارات هذه املتعاقدة املصلحة أصدرت

 شرط إستوىف ما إذا القرارات تلك إلغاء يطلب أن میكنه املواطنني، كسائر املتعاقد املتعامل يكون فهنا

 بعقد مباشرة عالقة ذات القرارات تكون ال وأن مشروع، غري إلغائه املطلوب القرار وكان املصلحة،

 1.العمومية الصفقة

 الصفقة عقد عن اخلارج الشخص وهو املتعاقد، املتعامل غري املقام هذا يف بالغري يقصد: الغري 8

 الشروط فيه تستوفاو  املتعاقدة املصلحة أصدرته إداري قرار من تضرر إذا األخري هذا أن إذ العمومية،

 میكنه وال اإللغاء دعوى طريق إال اإلداري القرار هذا يف للطعن أمامه فليس املصلحة، كشرط القانونية

 حق بأي يتمتع وال العمومية الصفقة عقد يف طرفا ليس كونه الكامل القضاء دعوى طريق يسلك أن

 . التعاقدية العملية عن املرتتبة الشخصية احلقوق من
                                                           

 776نفس املرجع السابق ، ص   1
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 .العمومية الصفقة عن المنفصلة اإلدارية القرارات: ثالثا

 قانونية عملية بنيان من جزء تكون إدارية لقرارات أهنا على املنفصلة اإلدارية القرارات تعريف میكن

 تلك عن القرارات هذه بفصل يقوم القضاء ولكن اإلداري أو العادي القضاء إختصاص يف تدخل

 1 العقد ذات عن إستقالال اإللغاء بدعوى فيها الطعن ويقبل العملية

 ويستهدف اإلداري العقد تكوين يف يساهم الذي القرار ذلك هو املنفصل اإلداري فالقرار 

 فيه الطعن جيعل الذي األمر طبيعتها، يف عنها وخيتلف العمومية الصفقة عن ينفصل أنه إال إمتامه،

 نطاق يف يدخل ال فهو ،االبرام  هلذا میهد ألنه نظرا العقد ابرام يسبق قرار أنه إذ ،جائزا  باإللغاء

 .العموم الصفقة عن إستقالال باإللغاء فيه الطعن جييز ما وهذا التعاقدية،الرابطة 

 المشروعية فحص دعوى: الثالث الفرع

 اإلداري القاضي من رفعها ا خالهلا من يطلب اليت الدعوى تلك هي املشروعية فحص دعوى إن

 صاحب يطلب الدعوى هذه ففي اإلدارية، السلطة عن الصادر القانوين العمل مشروعية وتقدير تقييم

 دور ويقتصر للقانون، مطابقته ومدىالقرار  مشروعية مدى فحص املختص القاضي من املصلحة

 هذه يف يتعدى وال مشروعيته،  عدم أو القرار  مشروعية عن اإلعالن على الدعوى هذه يف القاضي

( أوال) املشروعية فحص دعوى قبول شروط إىل سنتطرق أكثر وللتوضيح  تعديله أو إلغائه إىل احلالة

 (.ثانيا) املشروعية تقدير دعوى يف القاضي ودور
                                                           

 احلقوقية، احلليب ،منشورات  املناقصات  بطريق اإلدارية العقود رم ا إب يف اإلدارة سلطة على القضائية الرقابة عمر، الصديق بكر أبو  1
 17 ص ، 2013 لبنان،
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 .المشروعية فحص دعوى قبول شروط: أوال

 الشروط بتوفر إال املختصة اإلدارية القضائية اجلهات أمام املشروعية تقدير دعوى قبول يتم ال

 :التالية

 الصفة  فقط اإلدارية والعقود القرارات ضد املشروعية تقدير دعوى ترفع: املشروعية تقدير دعوى حمل

 حبيث دعوى، أي يف عموما يشرتط ما املشروعية مدى تقدير دعوى يف الطاعن يف يشرتط: واملصلحة

 املدنية االجراءات  قانون من 73 املادة عليه نصت ما وهو واألهلية واملصلحة الصفة على توفره جيب

 .واإلدارية

 عن الصادرة اإلدارية القرارات مشروعية تقرير دعاوى اإلدارية احملاكم أمام ترفع: القضائي اإلختصاص

 قواعد مع مراعات اإلداري، الطابع ذات العمومية واملؤسسات الالمركزية، اإلدارية اجلهات

 واإلدارية، املدنيةاالجراءات  قانون من 267 املادة يف عليه املنصوص واإلقليمي القضائي اإلختصاص

 وهذا الدولة جملس أمام  فيه للطعن قابلة تبقى اإلدارية احملاكم عن الصادرة القرارات األحكام كل ويف

 العضوي القانون -867 من 76 واملادة ،1 واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 667 للمادة طبقا

 فإن املركزية، اإلدارية السلطات عن الصادرة القرارات مشروعية تقدير لدعوى بالنسبة أما 62 رقم

 قانون القرارات من 667 املادة لنص طبقا وهذا وأخرية أوىل كدرجة الدولة جمللس يؤول اإلختصاص

                                                           
قانون االجراءات  املدنية .  62نسخة معدلة ومنقحة طبقا ألحكام القانون رقم )سالمي عمور، الوجيز يف قانون املنازعات اإلدارية   1

 36، ص  8666، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،  (واإلدارية
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 بامليعاد يتقيد ال املشروعية تقدير دعوى رفع ا فإن األجل بشرط يتعلق فيما أما واإلدارية، املدنية

  .القانون نفس من 286 املادة يف عليه املنصوص

 و 280 املادتني أحكام عليه تطبق اإلدارية القضائية اجلهة أمام التمثيل ملسألة بالنسبة: التمثيل 5

  واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 281

 إىل ختضع اإلدارية القرارات  مشروعية تقدير لدعوى اإلفتتاحية العريضة إن: اإلفتتاحية العريضة 4

 1 واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 270 املادة مقتضيات

 .المشروعية تقدير دعوى في القاضي دور: ثانيا

 حتديد يف وال اإلداري القرار إلغاء يف سلطة بأي املشروعية فحص دعوى يف القاضي يتمتع ال

 القرار مشروعية  عد أو مشروعية مدى يف الفصل يف سلطته تقتصر بل الغامض، للقرار واضح معىن

 للقانون مطابقته حيث من القرار بفحص القاضي قيام وبعد أركانه، صحة ومدى فيه، املطعون اإلداري

 السائد، القانوين للنظام وموافقة مطابقة أركانه كانت إذا فيه، املطعون القرار مبشروعية إما بالتصريح اوال

 مبقرر احلالتني كلتا يف ذلك ويكون العيوب من بعيب مشوب كان إذا مشروعيته بعدم التصريح أو

 .فيه املقضي الشيئ لقوة حائز قضائي

 

 
                                                           

 56نفس املرجع السابق ، ص   1
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 العمومية الصفقات عن الناشئة الدعاوي: الثاني المطلب

 حيق حبيث املشروعية، ملبدأ والفعال احلقيقي الضمان أنواعها مبختلف اإلدارية الدعاوى تعد

 سواء معه تعسفت اليت املتعاقدة املصلحة ضد إدعاءاته لعرض القضاء إىل اللجوء اإلدارة مع للمتعاقد

 يف أو قانونا املقررة الودية املساعي فشل بعد إما ذلك ويكون تنفيذها، أو العمومية الصفقة ابرام أثناء

 . القضاء إىل مباشرة اللجوء املتعهد إختيار حالة

 إتصلت سواء عمومية صفقة حملها كان إذا الكامل القضاء والية يف الدعاوى هذه وتدخل

 بنفاذ املتعلقة تلك الدعاوى من النوع هذا حتت ويدخل إنقضائها، أو تنفيذها أو صحتها أو بإنعقادها

 الصفقات إنقضاء دعاوى وكذا اإلدارية، القرارات تنفيذ وقف ودعوى العمومية الصفقات وتنفيذ

 . اإلستعجال وقضاء العمومية

 العمومية الصفقات وتنفيذ بنفاذ المتعلقة الدعاوى: األول الفرع

 دعنناوى أهننم تعتننرب والننيت ،(أوال) التعننويض دعننوى يف الصننفقة وتنفيننذ بنفنناذ املتعلقننة النندعاوى تكمننن

 تصنننرفات بعنننض إبطننال دعنننوى وكننذا ،(ثانينننا) املننايل املقابنننل يف بنناحلق املطالبنننة ودعننوى الكامنننل، القضنناء

 1(.ثالثا) التعاقدية التزاماهتا املخالفة اإلدارة

 

 
                                                           

 14 ص ، 2002 اجلزائر، والتوزيع، للنشر العلوم دار اإلدارية، املنازعات يف الوجيز الصغري، حممد بعلي  1
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 .التعويض دعوى: أوال

 وجنرب  ضبنالتعوي املطالبنة إىل هتندف والنيت الكامنل، القضناء دعناوى أهنم منن التعنويض دعوى تعترب

  القضنناء أمننام انتشننار النندعاوى أكثننر مننن وتعنند والقانونيننة، املاديننة اإلداريننة األعمننال عننن النامجننة االضننرار

 اجلهنننات أمنننام واملصنننلحة الصنننفة أصنننحاب حيركهنننا النننيت الذاتينننة القضنننائية الننندعوى بأهننننا تعريفهنننا ومیكنننن

 والعنادل الكامنل، بنالتعويض املطالبنة قصد قانونا املقررة واإلجراءات للشكليات طبقا املختصة، القضائية

 دعنوى وتقبنل ترفنع ولكني الضنار، اإلداري النشاط بفعل حقوقهم أصابت اليت االضرار إلصالح والالزم

 لقبوهلننا، املقننررة واإلجننراءات الشننروط  وحتقننق تننوفر مننن البنند املختصننة القضننائية اجلهننات أمننام التعننويض

 مننن 267 املننادة لننص وطبقننا ، واملصنلحة  الصننفة وشنرط امليعنناد، وشننرط سنابق، قننرار وجنود شننرط وهني

 دعنننوى بينهننا ومننن الكامننل القضنناء بنندعاوى املختصنننة اجلهننة فننإن واإلداريننة، املدنيننة رءات ا اإلج قننانون

 1 اإلدارية احملاكم هي التعويض

 .المالي المقابل في بالحق المطالبة دعوى: ثانيا

 إجنننازه بعنند مننثال الصننفقة ملوضننوع تنفيننذه نظننري نقنندي مقابننل علننى احلصننول حننق املتعاقنند للمتعامننل

 يعتننرب حيننث األشننغال، هلننذه إجنننازه مقابننل النندفع يطلننب األشننغال صننفقة مبقتضننى منننه املطلوبننة لألشننغال

 لبنننود تطبيقننا وذلننك ، الصننفقة يف عليننه متفننق أجننر أو مثننن صننورة يأخننذ والننذي اإلدارة، عنناتق علننى ديننن

 العموميننة الصننفقات بتنظننيم املتعلننق 74 رقننم الرئاسنني املرسننوم مننن ربننع ا ال الفصننل مننن الثالننث القسننم

                                                           
اجل ا زئر،  - 804.، ديوان املطبوعات اجلامعية 3، ط (د ا رسة تأصيلية، حتليلية ومقارنة)عوابدي عمار، نظرية املسؤولية اإلدارية   1

 844، ص  8661
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 وبالتنننايل ، الننندفع كيفينننات علنننى مننننه 766 و 762 املنننادتني نصنننت حينننث العنننام، املرفنننق وتفويضنننات

 املبنال  تلنك علنى احلصنول طلنب يف حمنق جيعلنه سنليم بشنكل عليهنا املتفنق للصنفقة املتعاقند إجناز فثبوت

 .عليها املتفق

 منايل، مببلن  احلكنم إىل تنؤدي النيت األسنباب منن آخنر سنبب ألي الندعوى هذه ترفع أن میكن كما

 851 منننا أو النننربح منننن احلرمنننان عنننن التعنننويض أو التأخريينننة الفوائننند حنننىت اجملنننال هنننذا يف تننندخل حينننث

 علنى النذكر، 74 رقنم الرئاسي املرسوم من 788 املادة عليها نصت واليت كسب، من فات - السالف

 يف النهائينننة، التسننوية أو احلسنناب علنننى النندفعات بصننرف تقنننوم أن املتعاقنندة املصننلحة علنننى يتعننني:" أنننه

 عنندم خيننول... الفنناتورة أو الكشننف إسننتالم مننن إبتننداء يومننا(  36)  ثالثننني يتجنناوز أن میكننن ال أجننل

 يف احلنننق اجنننراء أي وبننندون املتعاقننند للمتعامنننل أعننناله احملننندد األجنننل يف احلسننناب، علنننى الننندفعات صنننرف

 التأخرييننة الفوائنند أن يتضننح املننادة هننذه نننص اسننتقراء خننالل ومننن ،..." التأخرييننة فوائنند مننن اإلسننتفادة

 هذا متكني عدم حالة يف املتعاقد للمتعامل دفعها ويتم املتعاقدة املصلحة ذمة يف مستحقة قيم عن عبارة

 36 هنايننة تنناريخ يلنني الننذي اليننوم مننن إبتننداءا حسنناهبا ويننتم احلسنناب، علننى املنندفوعات مبلنن  مننن األخننري

 1. يوما

 

 

                                                           
 840نفس املرجع السابق ، ص   1
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 .التعاقدية االتزاماتها المخالفة اإلدارة تصرفات بعض إبطال دعوى: ثالثا

 إىل يلجأ معها املتعاقد جيعل ما وهذا الصفقة، لقواعد خرقا يعد التزاماهتا  ببعض اإلدارة إخالل إن

 تعويض طلب وكذا العقد يف عليها املنصوص التزاماهتا املخالفة عنها، الصادرة التصرفات إبطال طلب

 ألحكام احرتامها  وعدم اإلدارة  خط من مباشرة ناتج يكون أن بشرط به، حلق الذي الضرر عن

 .حلقته اليت اخلسارة ويغطي أصابه الذي الضرر مع يتالءم تعويضا تعويضه يستلزم مما العقد،

 طريق عن إلبطاهلا املتعاقد املتعامل يسعى إدارية، قرارات صورة يف التصرفات هذه تتجلى حيث

 وال هلا، وتنفيذا نفسها العمومية الصفقة نصوص على دعواه يؤسس أن وعليه الكامل، القضاء دعوى

 .املشروعية مبدأ على دعواه يؤسس

 املتعاقدة، املصلحة أصدرهتا اليت اإلدارية القرارات تلك من املتضرر املتعاقد املتعامل لغري بالنسبة أما

 حق أي له وليس العمومية الصفقة يف طرف ليس ألنه اإللغاء دعوى إىل اللجوء إال أمامه فليس

 مبدأ على دعواه يؤسس أن وعليه بعينه، به أضر الذي اإلداري القرار ينازع إمنا عليها، ترتتب شخصي

 الذي اإلداري القرار إلغاء أجل من بنودها إىل وال العمومية الصفقة نصوص إىل يشري وال املشروعية،

 .1به أضر

 

 
                                                           

 ص ، 2008العليا  املدرسة إجازة لنيل مذكرة تتخللها، اليت واملنازعات العمومية الصفقات تنفيذ ة،نبيل الدين خري سعيدة، عيشاوي  1
 770الدفعة زئر، ا اجل للقضاة، ، 28
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 القرارات تنفيذ وقف ودعوى العمومية الصفقات بإنقضاء المتعلقة الدعاوى: الثاني الفرع

 اإلدارية

 دعوى الدعاوى من النوع هذا حتت يدخل  العمومية الصفقات بإنقضاء املتعلقة الدعاوى: أوال

 يشوبه الذي العقد بإبطال القضاء بغرض العقد اطراف يقيمها دعوى وهي العمومية، الصفقة بطالن

 املتعلقة الدعاوى وكذلك إستفائه القانون أوجب لشكل  لفخما أو صحته، أو بتكوينه يتعلق عيب

 القضائية اجلهات أمام الصفقة فسخ دعوى رفع على اإلدارة مع املتعاقد املتعامل يقبل عندما بالفسخ

 میلكها اليت السلطات أخطر من الفسخ كان وملا التعاقدية، االلتزاماهت اإلدارة إخالل حالة يف املختصة

 هذا إحتساب ويتم به، حلقت اليت االضرار عن املتعاقد بتعويض يقرتن والذي اإلداري القاضي

 . بالفسخ احلكم صدور يوم من التعويض

 :العمومية الصفقة بطالن دعوى_ /1

 رضا من العقد أركان توافر النعقادها تشرتط اإلدارية العقود من عقد العمومية الصفقة أن مبا 

 الصفقة بطالن دعوى رفع للمتعاقد حق العيوب من عيب األركان هذه أحد شاب فإن وسبب، وحمل

 العمومية الصفقة بطالن لدعوى الكامل التصور من نتمكن ولكي الكامل القضاء لوالية ختضع واليت

 أركان أحد ختلف يف تتمثل واليت ،1الدعوى إليها تستند أن میكن اليت األسباب استعراض من البد

 :املدن العقد مع فيها تشرتك واليت بدوهنا تقوم ال اليت الصفقة

                                                           
 366.، ص 8666شيهوب مسعود، املبادئ العامة للمنازعة اإلدارية، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
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 صحيحا رضي ا الت يكون أن يتعني اإلداري العقد لصحة: الرضا عنصر لعيب الصفقة بطالن/ أ

 فإذا ،االكراه الغش، التدليس، الغلط، يف املتمثلة االدارة  عيوب من وخايل أهلية ذي من وصادر

  العقد إبطال وطلب بالبطالن التمسك له جاز العيوب تلك من أيا اإلدارة مع املتعاقد ادارة شابت

 قصد اليت القانونية العملية يف عمومية صفقة أية حمل يتمثل: احملل ركن لتخلف الصفقة إبطال/ ب

 يف ترمي االلتزامات هذه فإن ،التزامات إنشاء هو العقد أثر كان وٕاذا العقد، ابرام أثناء حتقيقها

 إذا موجودا يكون أن الصفقة حمل يف ويشرتط العقد، من املقصودة القانونية العملية حتقيق إىل جمموعها

 للتعامل وقابال للتعيني قابل أو معينا يكون وأن عمل، عن إمتناع أو عمال كان إذا ممكنا أو شيئا، كان

 .فيه

 املدعى على التنفيذ مستحيل االلتزام حمل كان إذا الصفقة تبطل أن میكن فإنه ذلك إىل إضافة

 نصت إذا أما باطلة، تعدو الصفقة بتنفيذ اإلستحالة إتصلت وٕاذا مطلقة، إستحالة االفراد كل وعلى

 1. صحيحة الصفقة وتبقى البند فيبطل الصفقة بنود أحد على اإلستحالة

 إىل باإلدارة دفع الذي الدافع هو الصفقة سبب إن: السبب ركن لتخلف الصفقة بطالن/ ج

 يكون أن اإلداري العقد لقيام ويشرتط بدونه، الصفقة تقوم ال الزم ركن السبب يكون مث ومنابرامها 

 سبب ختلف فإذا العامة، واآلداب العام للنظام خمالفا يكون ال أن أي مشروعا يكون وأن موجودا سببه

 على ويرتتب باطلة الصفقة وقعت فيه املشروعية شروط من شرط أي ختلف أو ذاته الصفقة ابرام

                                                           
 373نفس املرجع السابق ، ص  1
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 إضافة التعاقد، قبل عليه كانت ما إىل احلالة إعادة أي أثار، من رتبته ما وٕالغاء زواهلا الصفقة بطالن

 من تعويض إقتضاء يف حقا العقد طريف ألحد ينشئ فقد مالية، أثار يولد الصفقة بطالن فإن ذلك إىل

  .االطراف االخرى

 العمومية الصفقة بفسخ المترتبة المنازعات_ /2

 إىل اللجوء معها باملتعاقد يؤدي الذي األمر عليها، تفرض اليت التزاماهتا بأحد اإلدارة ختل قد

 طلب على بناء بالفسخ احلكم میلك كما عليها، اجلزاء  بتوقيع حكم إلصدار املختصة احملكمة

 :يلي ما بالفسخ احلكم عن ويرتتب ، جزءا أو كال التعاقدية بالتزاماهتا اإلدارة إلخالل نتيجة املتعاقد

 القضاء إىل الفسخ طلب تقدمي تاريخ من إبتداءا الفسخ القاضي يقرر: العمومية الصفقة هناية/ أ

 أن باعتبار مسؤوليات من تثريه وما العقدية التزاماته بتنفيذ ملزما فيبقى املتعاقد املتعامل أمام

 .القاضي قبل من معلنا يكن مل الفسخ

 اإلدارة قيام عن تنتج اليت األخطاء بسبب وذلك بتعويض الفسخ يقرتن أن میكن: التعويض/ ب

 التعويض تقدير يف ويراعي الضرر، جسامة حسب التعويض قيمة وتتفاوت املتعاقد على اجلزاء بتنفيذ

 1. الضرر هذا وسببت اإلدارة هبا قامت اليت واألعمال األخطاء

 

 
                                                           

 756.، ص  8662قدوج محامة، عملية ابرام  الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،   1
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 .اإلدارية القرارات تنفيذ وقف دعوى: ثانيا

 سرياهنا يوقف ال عامة كقاعدة اإلدارية القضائية اجلهات أمام اإلدارية، القرارات يف الطعن إن

 طلب على وبناء معينة وبشروط اإلداري القرار تنفيذ وقف میكن إستثنائية وبصفة أنه غري وتنفيذها،

 ترفع اإلدارية اقرارات تنفيذ وقف دعوى أي إدارية دعوى طريق عن الوقف طلب يتم حبيث املدعى،

 صاحب مبوجبها يطلب مستقلة قضائية دعوى هي التنفيذ وقف دعوى إن  اإلدارية القرارات ضد

 نظم وقد ، موضوعية ألسباب وذلك إداري قرار سريان بوقف املختص اإلداري القضاء  من املصلحة

 القانون من 677 إىل 676 ومن 231 إىل 233 من املواد يف اإلدارية القرارات وقف دعوى املشرع

 62 رقم -. واإلدارية املدنية االجراءات قانون املتضمن 66

القرارات  تنفيذ وقف شروط أوال سنتناول: اإلدارية القرارات تنفيذ وقف واجراءات شروط_ /7

 .اجراءاهتا مث اإلدارية

 القضاء أمام اإلدارية القرارات تنفيذ وقف طلب إن: اإلدارية القرارات تنفيذ وقف شروط/ أ

 واإلدارية املدنية االجراءات قانون يف عليها املنصوص الشروط من جمموعة توفر مبدى مقيد اإلداري

 1:يلي فيما إجيازها میكن واليت

  وق طلب يقبل ال فإنه واإلدارية املدنية االجراءات  قانون من 8 فقرة 235 املادة لنص طبقا_ 

 متزامنا يكن مل ما اإلداري القرار تنفيذ

                                                           
 747نفس املرجع السابق ، ص  1
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 حالة يف أو تنفيذه وقف املطلوبالقرار  ضد( اإللغاء دعوى) املوضوع يف مرفوعة دعوى مع 

 االجراءات قانون من 236 املادة أحكام وفق وهذا القرار مصدرة اإلدارية اجلهة إىل إداري تظلم توجيه

 .واإلدارية املدنية

 بدعوى التنفيذ وقف إىل رمية ا ال الطلبات تقدم أن جيب فإنه املادة نفس من 7 لفقرة طبقا_ 

 املوضوع دعوى يف النظر مبناسبة الطلب هذا املدعي إثارة عدم أي مستقلة

 يكون احلالة هذه يف الطلب ألن تنفيذه، مت قد تنفيذه وقف املطلوب اإلداري القرار يكون أال_ 

  جدوى دون من

 :اإلدارية القرارات تنفيذ وقف اجراءات / ب

 اجراءات  ختضع فإنه واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 7 فقرة 234 املادة نص إىل بالعودة

 لتقدمي املعنية لإلدارة املمنوحة اآلجال تقليص يتم حيث التعجيل، ملعيار التنفيذ وقف طلب يف التحقيق

 يف مالحظات أي املعنية اإلدارية اجلهة تبدي مل وٕان الدفاع، حلق احرتاما الطلب هذا حول املالحظات

 وقف طلب يف التحقيق أن وبإعتبار إعذار دون املالحظات هذه عن إستغىن هلا املمنوحة اآلجال

 ومن الدعوى، إفتتاح عريضة من هلا ظهر مىت اإلدارية للمحكمة جيوز فإنه وجويب، اجراء ليس التنفيذ

 نصت ما وهو حتقيق دون اجراء الطلب يف الفصل مؤكد، الطلبات هذه رفض بأن التنفيذ وقف طلبات

 1.واإلداري املدنية االجراءات قانون من 8 فقرة 234 املادة عليه

                                                           
 748نفس املرجع السابق ، ص  1
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 266 املادة لنص طبقا: اإلدارية القرارات  تنفيذ وقف دعوى يف بالفصل املختصة اجلهة_ /8

 املنازعات يف العامة الوالية صاحبة هي اإلدارية احملكمة فإن واإلدارية املدنية االجراءات قانون من

 خيتص فإنه القانون، نفس من 678 و 677 املادتني ألحكام طبقا الدولة جملس أن حني يف ، اإلدارية

 عشر مخسة خالل اإلدارية احملكمة عن الصادرة اإلدارية األحكام ضد املرفوعة اإلستئنافات يف بالنظر

 اإلدارية القرارات تنفيذ لوقف يتدخل أن الدولة جمللس جيوز حيت  التبلي  تاريخ من يوما(  74)  

 :التالية احلاالت يف إستئناف جهة بإعتباره

 نصت ما وهو اإلدارية احملكمة طرف من به املأمور التنفيذ وقف رفع يف الدولة جملس خيتص/ أ

 إذا الدولة، جمللس جيوز: " أنه على تنص اليت واإلدارية، املدنية االجراءات قانون من 677 املادة عليه

 من كان إذا حاال، رفعه يقرر أن اإلدارية، احملكمة طرف من به املأمور التنفيذ وقف رفع بعريضة أخطر

 1"  اإلستئناف موضوع يف الفصل غاية إىل وذلك املستأنف، حبقوق أو عامة مبصلحة االضرار شأنه

 طريق عن أمامه فيه املطعون القرار تنفيذ وقف طلب يف النظر يف أيضا الدولة جملس خيتص/ ب

: " أنه على واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 678 املادة عليه نصت ما وهذا باإلستئناف، الطعن

 إداري، لقرار السلطة لتجاوز الطعن برفض قضى اإلدارية احملكمة عن صادر حكم إستئناف يتم عندما

 اإلداري القرار تنفيذ يكون عندما املستأنف من بطلب التنفيذ بوقف يأمر أن الدولة جمللس جيوز

                                                           
، منشو ا رت (مقارنة. د ا رسة )رشا حممد جعفر اهلامشي، الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة يف فرض اجل ا زءات على املتعاقد معها   1

 80، ص  8676احلليب احلقوقية، لبنان، 
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 من العريضة يف املثارة األوجه تبدو وعندما تداركها، يصعب عواقب إحداث شأنه من فيه املطعون

 .فيه املطعون اإلداري القرار إلغاء تربير شأهنا ومن جدية، التحقيق إليه توصل ما خالل

 العمومية الصفقات مجال في اإلستعجال قضاء: الثالث الفرع

 اإلستعجال حالة يف الشأن صاحب يرفعها طلبات أهنا على املستعجلة اإلدارية الدعاوى تعرف

 الدليل حفظ أو ذاته، احلق وجود يهدد داهم خطر لرد وقتية طبيعة ذو حكم على باحلصول للمطالبة

 قانون من 650 املادة نصت فقد ، الوقت مبرور الزوال أو التغري من عليه خيشى كان إذا للحق املنبثق

 أثناء ذلك ويكون العمومية الصفقات بابرام املتعلقة اإلستعجال حالة على واإلدارية، املدنية االجراءات

 عريضة بواسطة اإلدارية احملكمة إخطار يف احلق متضرر ولكل املنافسة أو اإلشهار بالتزامات اإلخالل

 أجال له وحتدد التزاماته بتحمل الضرر يف املتسبب اإلدارية احملكمة فتأمر الصفقة ابرام  قبل ولو

 الصفقة ابرام تأجيل ومیكن اإلمتثال عدم حالة يف اآلجال إنتهاء عند هتديديه بغرامة تقرنه و لإلمتثال

 املقدمة، بالطلبات إخطارها من يوما 86 التأجيل هذا يتعدى أال على االجراءات هناية غاية إىل

 1. سابقا املذكورة املدة  نفس يف الطلبات هذه يف وتفصل

 

 

 
                                                           

دارية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري كلويف عز الدين، نظام املنازعة يف جمال الصفقات العمومية على ضوء قانون اإلج ا رءات املدنية واإل   1
 772، 776.، ص ص  8678يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، 
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 .اإلستعجالية الدعوى رفع شروط: أوال

 يف توفرها القانون يتطلب اليت العامة الشروط من جمموعة توافر من البد اإلستعجالية الدعوى لرفع

 .العمومية الصفقة يف اإلستعجالية الدعوى هبا تنفرد خاصة وشروط اإلستعجالية الدعوى

 اإلداري، القضاء أمام الدعوى لقبول أساسيا شرطا اإلستعجال يعد: اإلستعجال حالة توفر_ /7

 املواد إليه أشارت ، 687، اإلستعجال حالة إىل 3 واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 685 فقد

 احلقيقة ويف اإلستعجال، مفهوم ليحدد القضائي لإلجتهاد مفتوحا اجملال تاركة تعرفها أن دون 686

 .القاضي تقييد يعين هلا حصرية قائمة صياغة أو اإلستعجال حالة لتعريف املشرع من حماولة أية فإن

 لإلصالح، قابلة غري تصبح أن خيشى وضعية وجود مبجرد تقوم اإلستعجال حالة أن القول ومیكن

 الضرر سببت اليت الوقائع تغري أو زوال يف احلال هو كما

 بل احلق، أصل يف يفصل ال أن اإلستعجال قضاء يف يشرتط: احلق بأصل املساس عدم_ /8

 إحتمال اإلستعجالية الدعوى لرفع فيكفي احلق، بأصل متس ال حتفظية أو وقتية تدابري إلختاذ يتدخل

 إحتمال على يدله الذي الظاهر األمر حبث على اإلستعجايل القاضي دور يقتصر إذ احلق، وجود

 املادة إشرتطته ما وهو ، اخلصوم من املقدمة املستندات حبث خالل من وجوده، عدم أو احلق وجود

 املؤقتة، بالتدابري اإلستعجايل القاضي يأمر"  العبارة بصريح واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 672

 1..."احلق أصل يف ينظر ال

                                                           
 786نفس املرجع السابق ، ص   1
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 اإلداري اإلستعجال قضاء خيص الشرط هذا إن: العام بالنظام املتعلقة للقرارات التعرض عدم_ /3

 الظروف بتغري تتغري وواسعة مرنة فكرة بإعتبارها العام النظام فكرة يف اخلوض ودون العادي، دون

 بإختالف خيتلف العام النظام مفهوم أن كما الدول من دولة ألي والسياسية واإلقتصادية اإلجتماعية

 الفصل، قبل يتحقق أن العمومية الصفقات جمال يف اإلداري اإلستعجال قاضي على وجيب  املوضوع

 خيضع الذي العام واألمن العام بالنظام املنازعة مساس عدم من مؤقتة أو وقائية تدابري بإختاذ وذلك

 فقد  اإلدارة ذلك  يف مبا ودفوعهم االطراف بإدعاءات التأثر دون حتديده يف للقاضي التقديرية للسلطة

 بصياغة ،(ملغى) املدنية االجراءات  قانون من 3 الفقرة يف مكرر 717 املادة يف الشرط هذا ورد

 رحة ا ص عليه ينص مل اجلديد القانون ضمن لكن ،4 العام واألمن العام النظام فيها تناولت متشددة

 من 253 املادة ونصت ، الدفوع باقي عن بإستثناء خصه عندما منه 638 املادة يف إليه أشار أنه إال

 على مؤسسا يكون أن میكن احلكم أن احلكم، تشكيلة لرئيس يتبني عندما: " أنه على القانون نفس

 تقدمي فيه میكن الذي األجل وحيدد الوجه، هبذا احلكم، جلسة قبل اخلصوم يعلم تلقائيا، مثار وجه

 1.التحقيق إختتام أجال دون املثار، الوجه على مالحظاهتم

 كإستثناء جاءت الذكر السالفة 638 املادة أن نالحظ " األوامر على املادة هذه أحكام تطبق ال

 خالل العام بالنظام اخلاصة املثارة باألوجه اخلصوم إخبار اإلستعجال لقاضي أجازت حيث املادة، هلذه

 .اجللسة

 
                                                           

 787نفس املرجع السابق ، ص   1
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 إحتمال هناك يكون أن اإلستعجالية الدعوى لنشأة يكفي: جدية أسباب على الطلب قيام_ /5

 عدم القاضي على وجب كذلك األمر يكن مل فإن املدعي، طلب جدية يثبت ما وهو حق لوجود

املراد  للحق قانوين تكريس وجود مها، مبسألتني الطلب جدية وترتبط املستعجلة، الدعوى قبول

.  املطلوب باحلق مساسا هناك أن القاضي تأكد خالل من وذلك اإلستعجال حالة ووجود محايته

 . محايته

 لقاضي املدعي طرف من املسبب للطلب اجلدية تقدير خيضع املسألتني، هاتني خالل فمن

 الظاهر، حيث من إال للموضوع فيها تتعرض ال أولية بنظرة بتقديرها احملكمة وتكتفي اإلستعجال،

 فيه، عقيدة  تكوين إىل وتنتهي املوضوع قضاء تسبق أن دون ري أ بتكوين هلا يسمح الذي وبالقدر

 أهم عن أما  الدعوى الطراف  القانونية ركز ا امل تغيري إىل الرئيسية الدعوى موضوع يلتمس وال

 اإلخالل هي العمومية الصفقات جمال يف اإلستعجالية الدعوى عليها تقوم اليت اجلدية األسباب

 العقود ابرام عمليات هلا ختضع اليت املنافسة ومبدأ العالنية مببدأ يعرف ما أو اإلشهارباالتزامات 

 يتضرر قد والذي العقد ابرام يف مصلحة له من كل قبل من بذلك اإلخطار ويتم العمومية، والصفقات

 . اإلخالل هذا من
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 اإلستعجالية دعوى في بالفصل المختصة الجهة: ثانيا

 قانون يف اإلداري اإلستعجال مادة يف تفصل اليت القضائية التشكيلةاجلزائري  املشرع جعل

 مادة  يف يفصل: " أنه على منه 671 املادة نصت حيث مجاعية، تشكيلة واإلدارية املدنيةاالجراءات 

 "  املوضوع دعوى يف البث هبا املنوط اجلماعية بالتشكيلة اإلستعجال

 اجلهة نفسها هي اإلستعجال دعوى يف بالفعل اإلختصاص صاحبة أن املادة هبذه ويقصد

 املشرع تبىن حيث ،1 واملنافسة العالنية لقواعد املخالف القرار إلغاء دعوى يف الفاصلة القضائية

 القرارات  تنفيذ بوقف األمر إختصاص اإلستعجال قاضي إستعادة أجل من اجلماعية التشكيلةاجلزائري 

 قانون من 77 املوضوع قاضي إىل اإلختصاص هذا منح على القضائي اإلجتهاد إستقر بعدما اإلدارية

 716 للمادة الدولة جملس تفسري على بناء  املدنية االجراءات 

 الدعوى يف للنظر اإلدارية احملكمة يف ممثال اإلداري للقضاء اإلختصاص املشرع عقد وقد

 . السالف القانون من 650 املادة بنص وذلك التعاقدية اإلستعجالية

                                                           
، اجمللة األكادمیية ( 66كسال عبد الوهاب، اإلطار القانوين لألوامر املوجهة من القاضي اإلداري ضد اإلدارة يف ظل قانون اإلج ا رءات    1

 744، ص  8673الرمحان مرية، جباية، .  62) املدنية واإلدارية  -، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 8للبحث القانوين، عدد 
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 تمهيد

 لكافة الفعال الضمان مبثابة العمومية الصفقات على القضائية السلطات متارسها اليت الرقابة تعترب

 .الدستور هلا منحها اليت احلقوق

 اإلداري 62 واإلدارية املدنية االجراءات قانون صدور وشكل - القضاء تاريخ يف كبرية قفزة 66

 والنطق األمر سلطة وخاصة والسلطات، الوسائل من لعدد ترسيخه نتيجة اجلزائري

 القضائية الرقابة لتقوية أساسية وسيلة تعترب السلطات هبذه اإلداري للقاضي واالعرتاف ،ازمة  بال  

 العامة األشخاص احرتام عدم يف دائما يظهر الرقابة هذه ضعف أن ذلك العامة، اإلدارة أعمال على

 ود وج من بالغاية متس مواجهتها يف احلكم يرتبها اليت االلتزامات من وتنصلها القضائية، للسلطة

 القضائية الرقابة

 إعتربه الذي الكامل للقضاء الواسع اإلختصاص إىل بالتطرق أساسا يتم الرقابة هذه فعالية فتقييم

 عن الناشئة املنازعات يف بالفصل ختتص اليت اإلدارية احملاكم والية واإلدارية املدنية االجراءات قانون

 اليت الدعاوى وكذا الذكر السالف القانون من 266 املادة عليه دلت ما حسب وهذا العمومية الصفقة

 رفع املتعاقدة املصلحةجراء  من العمومية الصفقة يف املتضرر للطرف میكن خالهلا من واليت عنه ترتتب

 1.به حلق الذي الضرر هذا الزالة الدعوى

 
                                                           

ومكافحته، . ري سفيان، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوين الصفقات العمومية والوقاية من الفساد مو   1
 05املرجع السابق، ص 
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 التشريع في العمومية الصفقات على الممارسة القضائية الرقابة فعالية مدى :المبحث األول

 الجزائري

 العمومية الصفقات عاتانز  تثيرها التي القانونية اإلشكاالت: األول المطلب

 من جبملة إحاطتها اجلزائري املشرع على ينبغي القضائية، السلطة متارسه الذي الرقايب للدور تعزيزا

 إال ذلك يكون ولن العمومية، الصفقات على فعالة رقابة ممارسة إمكانية متنحها اليت القانونية النصوص

 أجل من للتظلم املواطنني أمام اجملال وإلتاحة .غموض أي من خالية واضحة قانونية نصوص بوضع

 وحقوقه اإلنسان رمة ا ك حيفظ مبا القانون، تطبيق وضمان العدل، وٕاقامة املساءلة، من أكرب دور أداء

 يضمن اجرائي قانون بإعتباره واإلدارية املدنية االجراءات قانون اجلزائري املشرع سن فقد األساسية،

 اإلشكاالت من مجلة تطرح العمومية الصفقات على اإلداري القضاء رقابة إن .نزيه حنو على احلقوق

  العمومية الصفقات جمال يف اإلستعجال ري يعت الذي الغموض يف سواء

 اإلستعجال قضاء يثيرها التي اإلشكاالت

 ، 62-66 رقم واإلدارية املدنية االجراءات  قانون سبقت اليت القانونية النصوص إىل بالعودة

 النصوص تعاقب مدى على اإلداري اإلستعجايل للقضاء التشريعي التهميش شك بال نالحظ

 إال يتضمن ومل اجملال هذا يف جدا ر ا فقي جاء 83-66 رقم املدنية االجراءات  فقانون القانونية،

 يف اإلستعجايل القضاء أحكام سطحي بشكل نظمت واليت ، 717 املادة وهي فقط واحدة مادة
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 رغم لكن ، 66 أدى ما وهو 1، بينهما الكبري اإلختالف رغم سواء حد على واملدنية اإلدارية املواد

 من بالعديد األخري 62 رقم القانون صدور غاية إىل التطبيقي اجملال يف قانوين فراغ  إىل - هذا إملام

 الذي الغموض يف تظهر اليت اإلشكاالت من خيلو ال أنه إال اإلداري اإلستعجال قضاء تنظم اليت املواد

 .العمومية الصفقات جمال يف اإلستعجال قضاء يكتنف

 .اإلستعجال قضاء وضوح عدم: أوال

 حقه اإلداري القضاء يف اإلستعجال موضوع اجلديد واإلدارية املدنية االجراءات قانون منح لقد

 وعدم بالعمومية إتسم الذي القدمي املدنية االجراءات بقانون مقارنة وهذا والتجديد، اإلهتمام من

 على اإلدارية املواد يف اإلستعجال أحال قد ذلك رغم املشرع أن غري التجديد، مستوى على الكفاية

 إدارية إستعجالية دعوى لرفع املتبعة االجراءات بضبط وقام ،( 671 املادة) مجاعية تشكيلة

 املادة) مقبولة تكون حىت توفرها الالزم والشروط مبوجبها، ترفع اليت العريضة وشكل(  683املادة)

 املادة) اإلستعجال حاالت لبعض القاضي فيها يفصل اليت اآلجال حدد كما(  680 و/ 8)684

 رعاة ا م وذلك ،( 672 املادة) اآلجال أقرب يف الفصل على احلاالت باقي على ونص 686

 تتخذ اليت والتدبري اإلستعجال حاالت أيضا مس قد اجلديد القانون أن إال اإلستعجال، خلصوصية

 2 حالة كل مبوجب

                                                           
أيت وا رت حم زة، إشكالية اإلختصاص القضائي يف منازعات صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، اجمللة   1

 36، ص  8673، مرية، جباية،  367.، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان 8میية للبحث القانوين، عدد األكاد
 33نفس املرجع السابق ، ص  2
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 له من على يتعني خمتلفة قانونية نصوص يف االجراءات من مجلة على زئري ا اجل املشرع نص كما

 إمكانية منح حيث العالنية،  ومبد املنافسة ملبدأ املتعاقدة املصلحة احرتام عدم حالة يف إتباعها مصلحة

 منح كما ، املؤقت املنح إعالن تاريخ من أيام(  76)  عشرة أجل يف املختصة اللجنة أمام الطعن رفع

 يف الزاوية حجر بإعتباره باملنافسة املتعلق  63باملادة عمال املنافسة جملس أمام طعن رفع إمكانية املشرع

 اهليئة قابلية على أيضا نص كما ، الشفافية مبدأ63 األمر من( 8)  الثانية - دعم وجتسيد فرض

 مباشرة على ومكافحته الفساد من بالوقاية املتعلق 67إطار يف ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية

 هذه كل أن حيث ، الفساد أفعال عن للكشف60 رقم قانون - والبحث التحري إختصاص

 فيما القرارات بني وتضارب تصادم إىل يؤدي أن میكن ما واحدة فرتة يف تكون أن میكن االجراءات

  اإلستعجالية الدعوى عن الصادر احلكم مع أو بينها

 اإلستعجالية الدعوى رفعفي  صفةال: ثانيا

 ال  اإلستعجالية الدعوى أن يتضح واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 650 املادة لنص طبقا

 أو الوايل وكذا ، العمومية الصفقة ابرام يف مصلحة له من طرف من مرفوعة كانت إذا إال مقبولة تكون

 أن 765 قانون من 731 و 730 املادتني لنص طبقا وذلك الصالحية هذه هلم املخول املوظفني

 اجمللس رئيس767 املواد خالل من نستشف البلدية قانون إىل وبالرجوع ، الوالية ، 768، 763،

 ابرام  سلطة هلم املخول األعضاء هم البلدية اللجنة وأعضاء البلدية مستوى على البلدي الشعيب

 اإلدارية اجلهة حتديد عدم خيص فيما الدقة عدم يطرح أن شأنه من ذلك أن غري ، العمومية الصفقات
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 هذه مثل حتوزها ضخمة أموال أن علما املركزية اإلدارة صفقات خيص فيما الدعوى رفع حق هلا اليت

 1.الصفقات

 التمثيل حق له من أن يعين وهذا الدعوى، يرفع أن املركزية لإلدارة القانوين للممثل حيق كما

 مبدأي وجيسد يدعم أن شأنه من اإلستعجايل القضاء لرقابة فإخضاعها الدعوى، رفع له حيق القانوين

 املطلوبة والشفافية النزيهة املنافسة

 المؤسسات بمنازعات المختصة القضائية الجهة تحديد في الغموض:الثاني المطلب

 .والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية

 قد املشرع أن فيه ريب فمماال القانون، مبوجب حمددة إدارية عقود العمومية الصفقات بإعتبار

 خمتلف يف عليه أكد ما وهذا لإلدارة، التعاقدي للنشاط بتقنينه الصفقة هبا تتميز وعناصر معامل حدد

 واملؤسسات العامة القانونية األشخاص أدرج حيث التارخيي، تطورها عرب العمومية الصفقات قوانني

 - املتضمن 851 ضمن إدارية عقود تربم واليت التجاري النشاط حيكم الذي للتشريع اخلاضعة العمومية

 الصفقات تنظيم 74 رقم الرئاسي املرسوم من 60 للمادة وفقا وذلك العمومية الصفقات قانون

 القضاء إلختصاص تؤول اإلدارية بالعقود املتعلقة املنازعات كانت وٕان العام املرفق وتفويضات العمومية

 واإلدارية، املدنية االجراءات قانون من 266 املادة يف عليه املنصوص العضوي للمعيار تطبيقا اإلداري

 يف طرف حتما هي اإلدارية الصبغة ذات العمومية املؤسسة أو البلدية أو الوالية أو الدولة أن ذلك

                                                           
عبة بعوش فاروق، النظام القانوين لصفقات املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق، ش  1

 42، ص  8678مرية، جباية، . القانون العام، ختصص قانون اجلماعات اإلقليمية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان 
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 للتنظيم عقودها ختضع اليت لألشخاص حتديده عند اجلزائري املشرع فإن ،1 إشكال أي تثري ال العقد

 والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات ضمنها أدرج قد العمومية بالصفقات اخلاص

 .عديدة إشكاالت يثري ما وهذا املؤسسات، هلذه التجارية الطبيعة رغم إدارية عقودها وجعل

 حيث إدارية هبا املتعلقة زعات ا الن تكون بالتايل إدارية عقود املؤسسات هذه عقود كانت فإذا 

 زئري ا اجل املشرع أخذ مع خاصة قانوين غري وهذا اإلداري للقضاء فيها بالنظر اإلختصاص ينعقد

 الذي املعيار عن التساؤل إىل يدفعنا الذي األمر وهو القضائي، اإلختصاص لتحديد العضوي باملعيار

 العمومية املؤسسات تربمها اليت الصفقات يف القضائي اإلختصاص لتحديد كأساس به األخذ میكن

 والتجاري؟ الصناعي الطابع ذات

 المختصة القضائية الجهة تحديد في العضوي المعيار عجز: أوال

 الذي املعيار وهو اإلداري، القضاء إختصاص لتحديد العضوي املعيار اجلزائري املشرع تبىن لقد

 االفراد بني تكون واليت رفها ا أط أحد اإلدارة تكون اليت املنازعات بني التمييز أساس علي يقوم

 من يكون العقد يف طرفا اإلدارة كانت كلما اإلدارية العقود جمال يف فإنه املعيار هذا إىل وٕاستنادا

االجراءات  قانون من 266 املادة نص يف زئري ا اجل املشرع كرسه ما وهو اإلداري القضاء إختصاص

 العضوي املعيار إعتماد يف األول يتمثل أساسيني مبدأين على املادة هذه تقوم حيث واإلدارية، املدنية

 سبيل على العامة األشخاص حتديد يف الثاين ويتمثل اإلداري، القضاء إختصاص لعقد الشكلي أو

 عمومية مؤسسة وكل البلدية الوالية، لدولة،ا وهي التقليدية املعنوية األشخاص يف حصرها إذ احلصر،
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 املنازعات اإلدارية احملاكم إختصاص من أخرج قد احلصر هبذا اجلزائري املشرع إن 1 إدارية صبغة ذات

 للقضاء  فيه اإلختصاص ينعقد الذي والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية باملؤسسات املتعلقة

 الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات كون وذلك سليما احلالة هذه يف الوضع كان فإذا العادي،

 ملنازعات بالنسبة احلال هو فما واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 266 املادة تشملها مل والتجاري

 .؟ الدولة من هنائية أو مؤقتة وبصفة كليا أو جزئيا املمولة املؤسسات هذه تربمها اليت الصفقات

 للمعيار تطبيقا اإلداري القضاء إلختصاص تعود اإلدارية بالعقود املتعلقة املنازعات أن علما

 يف طرف حتما هي اإلدارية الصبغة ذات العمومية املؤسسة أو الوالية أو الدولة ألن ذلك العضوي،

 السالف 851املرسوم من( 0)  السادسة املادة بنص يصطدم ما وهو ، 8 العقد يف طرف لكوهناالنزاع 

 الصفقات لنظام عقودها 74 رقم الرئاسي - ختضع اليت العامة املعنوية األشخاص حددت اليت الذكر،

 الدولة، وهي احلصر سبيل على األشخاص هذه حددت وقد إدارية عقودا تكون وبالتايل العمومية،

 للتشريع اخلاضعة العمومية املؤسسات اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات اإلقليمية، اجلماعات

 هنائية أو مؤقتة مبسامهة جزئيا، أو كليا ممولة، عملية بإجناز تكلف عندما التجاري، النشاط حيكم الذي

 تكييف يف متذبذبا للمنازعة الناظر القاضي جيعل ما وهذا اإلقليمية اجلماعات من أو الدولة من

 عقد أهنا على يكيفها هل وجتاري، صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة تربمها اليت العمومية الصفقة

 العمومية الصفقة لتجعل جمتمعة تتضافر األسباب هذه فكل مدين، عقد أهنا على يكيفها أم إداري
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 حيد أن شأنه من واإلدارية املدنية االجراءات قانون يكتنف الذي الغموض هذا وكل الطبيعة، غامضة

 1 العمومية الصفقات على القضائية الرقابة فعالية من

 القضائي الفقه موقف تذبذب: ثانيا

 طبيعة حتديد يستدعي املوضوع هذا يف احلديث فإن ،اجلزائر يف املزدوج القضائي للتنظيم نظرا

 يف املختصة القضائية اجلهة حتديد أجل من والتجاري، الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسة صفقة

 القضائي، الفقه مستوى على الثائرة النقاشات خالل من تنفيذها، مبناسبة يثور قد الذي زع ا الن فض

 عن النظر بغض إداري، عقد هي العمومية الصفقة أن األول يرى ريني، أ على املنقسم املوضوع، حول

 صفقات أن يرى الذي الثاين ري أ ال خيالفه بينما ريه، أ لتأسيس املادي املعيار على معتمدا أطرفها،

 . إداريا عقدا ليست والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسة

 اإلجتاه هذا حسب والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات إن: األول اإلجتاه_ /7

 الذي املادي املعيار على إستنادا إدارية، عقود ابرام العامة القاعدة عن كإستثناء میكنها الفقهي

 أن 67 حني يف املؤسسات، هذه على املطبقة القواعد حتديد يف وموضوعه النشاط طبيعة على يرتكز

 املعيار إثنني، 2 رقم القانون من 40 و 44 املادتني إىل وٕاستنادا أخرون يرى  معيارين بني مجع املشرع

 العامة السلطة أعمال بني التميز ومعيار الدولة، وحلساب بإسم مت التصرف ألن جهة من العضوي

                                                           
ناعي والتجاري يف إطار قانون الصفقات العمومية، مذكرة أيت وا رت محزة، الطبيعة القانونية لعقود املؤسسات العمومية ذات الطابع الص  1

، احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان . لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، ختصص القانون العام لألعمال، كلية 
 53، ص  8678مرية، جباية، 
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 ثالث فريق ويرى كتاجرة، وليس عامة كسلطة تظهر هنا فاملؤسسة أخرى، جهة من التسيري وأعمال

 ألهنا الدولة عن وكيلة بإعتبارها  هنا تتصرف والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات أن

 1 وحلساهبا األخرية هذه بإسم بالعمل هنا تقوم

 الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات أن الفقهي اإلجتاه هذا يرى: الثاين اإلجتاه_ /8

 ومن القانون، هذا ألحكام أساسا تصرفاهتا يف وختضع اخلاص القانون أشخاص من شخص والتجاري

 املعيار ملضمون تكريسا وهذا اخلاص، القانون عقود تعترب بل إدارية عقودا تعترب ال صفقاهتا فإن مث

 .العضوي

 الفرنسي املشرع أن فنجد الدول، كل إليه تذهب مل اجلزائر به أخذت الذي الفقهي الراي هذا إن

 من والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات إستبعد قد العمومية للصفقات تنظيمه يف

 .العمومية الصفقات قانون تطبيق

 العمومية املؤسسات إعترب اجلزائري املشرع أن أساس على اجلزائر يف سليم غري املوقف هذا أن إال

 .العام القانون أشخاص من شخص والتجاري الصناعي الطابع ذات

 إصباغها عن ناجتة تربمها اليت للصفقات القانوين النظام يف باإلزدواجية املؤسسات هذه متتع أن إذ

 2.اجلزائري هلا املشرع منحهما اليت والعمومية املتاجرة خباصييت
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 العمومية الصفقات مجال في القضائية األحكام تنفيذ إشكاالت :المبحث الثاني

 حيث  واإلدارية املدنية االجراءات قانون يف التنفيذ إلشكاالت تعريفا يورد مل اجلزائري املشرع إن

 تعريف يورد مل أنه كما  منه متفرقة مواد يف التنفيذ بإشكاالت املتعلقة األحكام بعض فيه ذكر

 املادة يف العبارة بصريح عليه بالنص إكتفي بل امللغى، املدنية االجراءات قانون يف التنفيذ إشكاالت

 املتعلقة التنفيذ إشكاالت يف مؤقتا بالبث األمر يتعلق عندما: " ... تنص واليت منه 8 فقرة 723

 أن االطراف وخيرب العارض، بإشكال حمضرا حيرر بالتنفيذ القائم فإن حكم أو أمر أو تنفيذي بسند

 1"  فيه يفصل الذي  اإلستعجالية األمور قاضي أمام حيضروا أن عليهم

 صالحيات من 8662 لسنة واإلدارية املدنية االجراءات قانون إطار يف اجلزائري املشرع وسع ولقد

 وقد ،والقرارات   األحكام تنفيذ مسار يف والتدخل األوامر توجيه يف وسلطاته اإلداري القاضي

  .منه 626 إىل 612 من املواد اإلدارية األحكام تنفيذ ملوضوع خصص
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 المتعاقدة للمصلحة أوامر اإلداري القاضي توجيه إمكانية: األول المطلب

 بقصد لإلدارة أوامر توجيه بسلطة اإلداري للقضاء االعرتاف إىل سباقا كان الفرنسي املشرع إن

 أبداه  الذي احلضر من طويلة فرتة بعد وهذا اإلدارة، ضد الصادرة القضائية األحكام تنفيذ ضمان

 حيق ال أنه إىل ذهب فقد زئر ا اجل يف اإلداري للقضاء بالنسبة أما ةالسلط هذه ازاء الدولة جملس

 صدور قبل وهذا لإلدارة، أمر - واإلدارية املدنية االجراءات قانون املتضمن 66 توجيه اإلداري للقاضي

 وهو صرحيا فيه النص ورد واحد بإستثناء إال يقر ومل السلطات بني الفصل مببدأ عمال 62 رقم قانون

 يعترب احلالة هذه يف عملها ألن لإلدارة أوامر توجيه اإلداري القاضي فيها يستطيع الذي املادي التعدي

 صدور بعد ولكن - تتمثل جديدة بضمانة جاء املشرع فإن الذكر، السالف 66 القانون عن خروجا

 هبا يتمتع اليت السلطات بني ومن ، العامة لإلدارة أوامر اإلداري القضاء توجيه يف 62 رقم القانون

وقف ابرام  سلطة وكذا ،(أوال) املنافسة مبدأ باحرتام املتعاقدة املصلحة زم ا إل سلطة اإلداري القاضي

 1(.ثانيا) الصفقة

 .المنافسة مبدأ باحترام المتعاقدة المصلحة الزام: أوال

 تكريسها، على املشرع حرص اليت العامة املبادئ من العمومية الصفقات جمال يف املنافسة تعترب

 للتقدم املطلوبة الشروط فيهم تتحقق الذين واملعنوية الطبيعية لألشخاص اجملال فتح هي املنافسة فحرية

 مسبقا، تضعها اليت الشروط وفق العمومية الصفقات إلبرام قانونا املؤهلة اهليئات إحدى أمام بعروضهم

 بني املساواة ضمان أجل من وذلك املتنافسني ازاء موقفا تقف أن املتعاقدة املصلحة على جيب إذ
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 عن سواء قانونا احملددة الوسائل.  بإتباع وذلك املعنيني إعالم مت إذا إال التنافس يتحقق وال املرتشحني،

االجراءات  قانون من 650 للمادة وطبقا 8 األخرى اإلشهار وسائل بأي أو الصحفي اإلشهار طريق

 ابرام عمليات هلا ختضع اليت املنافسة أو اإلشهار بالتزامات اإلخالل حالة يف فإنه واإلدارية املدنية

 هذا من يتضرر قد والذي العقد ابرام يف مصلحة له من لكل جيوز العمومية، والصفقات اإلدارية العقود

 أو أبرم إذا الوالية مستوى على الدولة ملمثل جيوز كما بعريضة، اإلدارية احملكمة إخطار اإلخالل،

 وذلك اإلخالل هبذا اإلدارية احملكمة إخطار حملية عمومية مؤسسة أو إقليمية مجاعة طرف من سيربم

 مهلة اإلدارية فللمحكمة واإلدارية املدنية االجراءات قانون من 651 املادة وحسب العقد، ابرام قبل

 . املقدمة الطلبات يف للفصل إخطارها تاريخ.  من تسري يوم 86

 املصلحة احرتام عدم حالة يف املنافسة جملس أمام الطعن رفع إمكانية اجلزائري املشرع منح كما

 املتعلق 63-63 األمر من( 8)  باملادة عمال وهذا اإلشهار وضرورة احلرة املنافسة ملبدأ املتعاقدة

 دو يلعب كونه املنافسة جملس  تدخل جمال يف النزيهة املنافسة مبدأ محاية مسألة أدرج حبيث باملنافسة،

 1. الشفافية مبدأ دعم وجتسيد فرض يف هاما ر ا
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 .العمومية الصفقة ابرام وقف في القاضي سلطة: ثانيا

 ما وهذا العمومية الصفقة ابرام  وقف سلطة اإلداري القضاء إىل اجلزائري  املشرع خول لقد

 هلا ومیكن: "... أنه على واإلدارية املدنية االجرائية قانون من 0 فقرة 650 املادة إليه أشارت

(  86.  عشرين تتجاوز ال وملدة االجراءات  هناية إىل العقد بتأجيل تأمر أن إخطارها، ومبجرد كذلك

 ( 3 "يوما

 فإنه واملنافسة  اإلشهار بالتزامات اإلخالل حالة يف بالدعوى اإلدارية احملكمة إخطار مبجرد أنه إذ

 سلطة فللقاضي 5 ذلك يف التقديرية السلطة وهلا العقد إمضاء بتأجيل تأمر أن األخرية هلذه میكن

 ال وملدة اإلدارية احملكمة أمام القضائية االجراءات  هناية غاية إىل الصفقة عقد إمضاء بتأجيل األمر

 ابالتزاماهتم تفي أن أجل من اإلدارة على ضغط وسيلة ذاته حبد التأجيل هذا ويعد يوما، 86 تتجاوز

 العام، املرفق سري على وتؤثر العقد عمليات تعرقل واليت اإلداري القاضي هبا يتمتع خطرية سلطة وهي

 دون األمر هذا يصبح العقد ابرام  بعد  رفعها حال ففي العقد، ابرام  قبل الدعوى هذه ترفع أن وجيب

 بني التوازن على احلفاظ يف اإلداري للقاضي السلطة هذه منح خالل من املشرع هدف ويظهر جدوى

 تنفيذها يف يشرع ورمبا ستوقع فإهنا الصفقة إمضاء تأجيل يتم مل إذا ألنه ،1 واخلاصة العامة املصلحتني

 نتائج ترتتب فقد األمر يصدر أن وٕاىل القضاء أمام الدعوى اجراءات  فيه تسري الذي الوقت يف

                                                           
قانون إداري،  . طبوشة هناء، ضمانات تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف القانون، ختصص   1

 71، ص 8675كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 قبوله مت الذي باملتعاقد  وحىت املدعي ومبصلحة املتعاقدة باملصلحة الضرر يلحق مبا تداركها يصعب

   واملنافسة اإلشهار احرتام اجراءات  دون

 التهديدية بالغرامة  القضائية األحكام تنفيذ: الثاني المطلب 

 على هتديدية رمة ا غ بفرض أي املايل، التهديد إىل اللجوء يف احلرية كامل اإلداري للقاضي

  66 املشرع أقرها وقد التنفيذ على اإلدارة إلرغام فعالة قانونية وسيلة التهديدية الغرامة وتعد اإلدارة،

 صراحة ا ص اجلزائري - 626 املواد نص يف وذلك

 واقع التزام تنفيذ عن املمتنع املدين على اإلداري القاضي يوقعه مايل مبل  أهنا على تعريفها ومیكن

 هتديد عن عبارة التهديدية فالغرامة وعليه ،الدائن طلب على بناء تنفيذي، سند مبقتضى عاتقه على

 فرتة كل عن مايل مبل  بأداء بالزامها التنفيذ عن املتماطلة أو املمتنعة اإلدارة على الضغط هدفه مايل

 واإلدارية املدنية االجراءات  قانون من 626 املادة أكدته ما وهذا ، االلتزام  تنفيذ تأخري يف زمنية

 تأمر أن...  التنفيذ.  أمر إختاذ منها املطلوب اإلدارية القضائية للجهة جيوز: " أنه على نصت حيث

 اجلهة طرف من التنفيذ تدابري حتديد عدم حالة ويف1 " مفعوهلا سريان تاريخ حتديد مع هتديدية بغرامة 

 تقوم أن القضائية للجهة میكن فإنه األمر، أو للحكم التنفيذ عدم يف ذلك وتسبب اإلدارية القضائية

 األخرية هذه تكون أن وجيب التهديدية بالغرامة واألمر التنفيذ  أجل حتديد مع التنفيذ تدابري بتحديد

 .رالضر  تعويض عن مستقلة
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 هبا أمرت اليت اجلهة نفس هي بالتصفية املختصة واجلهة التهديدية، الغرامة تصفية ذلك بعد ويتم

 بناء إال تكون وال بتصفيتها خمتصة فتكون بتوقيعها، وأمرت مستعجلة، بصورة تفصل كانت وٕان حىت

 على واإلدارية املدنية االجراءات  قانون من 623 املادة عليه نصت ما وهذا له، احملكوم طلب على

 القضائية اجلهة تقوم التنفيذ.  يف التأخري حالة يف أو اجلزئي أو الكلي التنفيذ عدم حالة يف: " أنه

 احلسبان يف تأخذ حسابية عملية هي والتصفية 7"  هبا أمرت اليت التهديدية رمة ا ال  بتصفية اإلدارية

 املبل  يف التنفيذ عن اإلدارة فيها متتنع اليت األيام عدد ضرب حصيلة وهي وحده الدفع عدم مدة

 طلب قبول میكن أساسها على اليت احلاالت اجلزائري املشرع حدد وقد القاضي، من به احملكوم

 وهي واإلدارية املدنية االجراءات  قانون من 623 املادة نص يف الواردة للحاالت طبقا وذلك التصفية،

 يف التأخري حالة يف أو اجلزئي، التنفيذ عدم أو للحكم، الكلي.  التنفيذ عدم حالة حاالت، ثالث

ابرام  عملية على الرقابة يف مهما ر ا دو تلعب القضائية الرقابة أن نستنتج تقدم ما خالل من  تنفيذ

 اإللغاء قضاء يف متحورت واليت اإلداري القضاء رقابة وسائل بتعدد وذلك العمومية، الصفقات وتنفيذ

 بعيدة ليست أهنا إال تعاقدي إداري عمل الصفقة أن رغم أنه إذ اإلستعجال وقضاء الكامل والقضاء

 منح ذلك على زيادة لإلنفصال، القابلة اإلدارية القرارات نظرية توفر شرط اإللغاء قضاء رقابة على

 األوامر إصدار السيما اإلداري اإلستعجال لقاضي واسعة سلطات واإلدارية املدنية االجراءات قانون

 املوضوع قاضي يبقى حني يف ،1املنافسة بقواعد اإلخالل حالة يف التزاماهتا لإلمتثال املتعاقدة للمصاحل
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 قواعد إطار يف العمومية الصفقات على الرقابة يف العامة الوالية صاحب اإلدارية احملاكم مستوى على

 .اإلدارية للمنازعات النوعي اإلختصاص

 املتعامل حقوق محاية يف العمومية الصفقات على القضائية الرقابة جتسدها اليت الفعالية ورغم

 اإلستعجال قضاء غموض يف املتمثلة القانونية سواء اإلشكاالت من ختلو ال أهنا إال اإلدارة مع املتعاقد

 منازعات خيص فيما واإلدارية املدنية االجراءات وقانون العمومية الصفقات قانون بني التناقض وأيضا

 األحكام تنفيذ وٕاشكاالت والتجاري، الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات تربمها اليت الصفقات

 .اجراءات من عنها يرتتب وما القضائية
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 خاتمة

 ضروري أمر للرقابة إخضاعها فإن العامة، باألموال مباشرة عالقة العمومية للصفقات أن بإعتبار

 املال حبماية كفيلة قانونية آليات بوضع اجلزائري املشرع قام لذلك بتفعيلها إال أهدافها حتقق لن واليت

 بالصفقات املتعلقة القانونية النصوص خمتلف عرب وذلك أشكاله، بكل الفساد ومكافحة العام

 .العمومية

 851 املرسوم يف العمومية الصفقات على والقضائية اإلدارية الرقابة ملوضوع معاجلتنا خالل ومن

 نتيجة 74 رقم الرئاسي - إىل توصلنا العام املرفق وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم املتضمن

 والنقائص الثغرات سد هبدف جاء إمنا الصفقات، تنظيم هيكل كليا يغري مل األخري هذا أن مفادها

 النصوص يف موجودة تكن مل واليت هبا جاء اليت اجلديدة االجراءات رغم لكن قبل، من املوجودة

 .النقائص بعض من خيلو ال أنه إال السابقة،

 إىل هتدف واليت العروض وتقييم األظرفة فتح جلنة متارسها رقابة فهي الداخلية للرقابة فبالنسبة

 هذه لكن العارضني، مجيع بني املساواة حيقق مبا عادلة بطريقة العروض وحتليل الشفافية مبدأ جتسيد

 بعدم وذلك الشفافية، إرساء عن تبعدها اليت النقائص بعض تعرتيها أهنا كون الفعالية حتقق ال الرقابة

 واملدة اللجنة، هذه إجتماعات به تصح الذي القانوين النصاب وكذا اللجنة أعضاء عدد حتديد

 من فائدة ال إذا لقراراهتا امللزم الغري الطابع إىل إضافة ، والتقين املايل العرض بني تفصل اليت القانونية

 .اللجنة هذه بقرارات األخذ عدم إمكانية املتعاقدة للمصلحة كان إن وجودها
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ابرام  من التأكد غايتها بالغة أمهية ذات اجرائية رقابة فباعتبارها اخلارجية الرقابة مستوى على أما

 هي منحها يتعني لذا العمومية، الصفقات تنظيم يف عليها املنصوص االجراءات وفق العمومية الصفقة

 هذه على يعاب ما أنه إذ تقريري، دور هلا يكون لكي والوظيفية العضوية اإلستقاللية من قدرا األخرى

 .إستشارية أغلبها أن إذ إختصاصاهتا من التضييق هو الرقابة

 ، 851 من 705 املادة وهي واحدة مبادة اجلزائري  املشرع خصها فقد الوصائية للرقابة وبالنسبة

 جيعلها 74 رقم الرئاسي املرسوم أحكام - ما وهذا الوصائية الرقابة بأحكام لإلحاطة كافية غري فهي

 .العمومية الصفقات جمال يف الرقابة هذه خصوصية لتوضيح أخرى مواد سن جيب إذ هدفها، يف مفرغة

 تسمو وال وناقصة حمدودة العمومية الصفقات على اإلدارية الرقابة أن القول إىل بنا يؤدي ما وهذا

 القضائية، الرقابة وجود يستدعي ما وهذا والتعقيد، الغموض يكتنفها حيث منها املرجوة الفعالية إىل

 احرتام إىل هتدف إذ العمومية، الصفقات على الرقابة وصور أشكال ضمن متميزة مكانة حتتل واليت

 هلا املخولة والصالحيات للسلطات إستنادها وكذا الصارم لطابعها نظرا وذلك االفراد وحريات حقوق

 .دستوريا

 اإلستعجال، قضاء غموض يف املتمثلة القانونية سواء اإلشكاالت من ختلو ال الرقابة هذه أن إال

 منازعات طبيعة خيص فيما واإلدارية املدنية االجراءات وقانون العمومية الصفقات قانون بني والتناقض

 تنفيذ إشكاالت يف وكذا والتجاري، الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات تربمها اليت الصفقات
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 التوصيات اقرتاح میكن السابقة النتائج على وبناء اجراءات من عنها يرتتب وما القضائية األحكام

 :التالية

 أجل من العمومية الصفقات على والقضائية اإلدارية الرقابة جهات بني وتناسق تكامل جتسيد_ 

 .بينهم فيما اإلختصاص تنازع إشكالية تفادي

 جلان ملمارسة عائق أكرب يعترب فيما الردعي اجلانب وغياب القانونية النصوص من اهلائل الكم_ 

 .الرقايب لدورها العمومية الصفقات

 الصفقات وجلان الداخلية العمومية الصفقات جلان بني للتنسيق آليات إجياد على العمل_ 

 .فعاليتها لضمان اخلارجية

  بالنسبة احلال هو مثلما العروض وتقييم األظرفة فتح للجنة داخلي نظام وضع من البد_ 

 صفقات

 .الرقايب بدورها القيام دون حيول غموض أو لبس ألي تفاديا املتعاقدة، املصلحة

 .العروض وتقييم األظرفة فتح جلنة االلزامي لقرارات الطابع إضفاء وجوب_ 

 من للحد التحكيم وجلنة العروض وتقييم األظرفة فتح جلنة بني بدقة اإلختصاص توزيع وجوب_ 

 .بينهم اإلختصاص تنازع إشكالية
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 وٕاعطاء اخلارجية اللجان لرقابة وإجراءات الرتاضي واملالحق العمومية الصفقة جتزئة إخضاع_ 

 .التنفيذي الطابع قرارات 

 .ووضوح وتفصيل دقة أكثر قانونية بنصوص العمومية الصفقات على الوصائية الرقابة اثراء_ 

 رقم الرئاسي املرسوم من 60 املادة يف عليها املنصوص املتعاقدة املصاحل مجيع ذكر إعادة_ 

 66 من 266 املادة يف العام املرفق وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم املتضمن 851-74

 املتعلق 62 رقم القانون - القانوين الفراغ سد أجل من واإلدارية املدنية االجراءات قانون املتضمن

 صفقات منازعات يف اإلختصاص حيدد صريح قانوين موقف وٕاختاذ العمومية الصفقات مبنازعات

 .اإلداري القضاء إىل والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية املؤسسات

" التنفيذ قاضي"  مؤسسة بإجياد يكون ذلك وحتقيق املنشودة الغاية هو القضاء أحكام تنفيذ_ 

 قضاء عن الناجتة اإلدارية األحكام تنفيذ رقبة ا م مهمتها الدولة، وجملس اإلدارية احملاكم مستوى على

  .اإلستعجال أو اإللغاء
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 قائمة المصادر والمراجع

 :المراجع العامة -/أ

 زة، إشكالية اإلختصاص القضائي يف منازعات صفقات املؤسسات العمومية ذات أيت وارت مح

، كلية احلقوق والعلوم 8الطابع الصناعي والتجاري، اجمللة األكادمیية للبحث القانوين، عدد 

  8673، مرية، جباية،  367.السياسية، جامعة عبد الرمحان 

 العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يف رت محزة، الطبيعة القانونية لعقود املؤسسات ت واأي

إطار قانون الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، فرع القانون العام، 

، احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، . ختصص القانون العام لألعمال، كلية 

  8678جباية، 

 2002 اجلزائر، والتوزيع، للنشر العلوم دار اإلدارية، نازعاتامل يف الوجيز الصغري، حممد بعلي 
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  ،بعوش فاروق، النظام القانوين لصفقات املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق، شعبة القانون العام، ختصص قانون اجلماعات اإلقليمية،  

  8678مرية، جباية، . ية، جامعة عبد الرمحان كلية احلقوق والعلوم السياس

  نسخة معدلة ومنقحة طبقا ألحكام القانون )سالمي عمور، الوجيز يف قانون املنازعات اإلدارية

  8666، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،  (قانون االجراءات  املدنية واإلدارية62رقم 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 ارية، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، شيهوب مسعود، املبادئ العامة للمنازعة اإلد

  8666اجلزائر، 
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 لخصم

املشرع  العامة، وقد جعلهاتعترب الصفقات العمومية الوسيلة املثلى الستغالل وتسيري األموال 
العامة، ومبا أن املرافق أداة هامة يف أيدي السلطة العامة إل جناز العمليات املالية وتسيري واستغالل 

تعد بذلك جماال  للصفقات العمومية عالقة مباشرة باألموال العامة ٕو اجناز املشاريع الكربى، فهي
آلليات رقابية  حى من الضروري إخضاعهامعرضا ملختلف أشكال الفساد والتالعب، لذلك أض

 .إدارية وقضائية فعالة

Résumé 

Les transactions publiques sont le meilleur moyen d’exploiter et de gérer les 
fonds publics: le pouvoir législatif est devenu un outil important pour les 
opérations financières, l’exploitation et l’exploitation des services publics: les 
transactions publiques sont directement liées aux fonds publics et aux projets de 
grande envergure. Il est donc devenu nécessaire de les soumettre à des mécanismes 
de contrôle administratif et judiciaire efficaces. 

Abstract 

Public transactions are the best way to exploit and manage public funds. The 
legislator has made it an important tool in the hands of the public authority to 
carry out financial operations and the operation and exploitation of public utilities. 
As public transactions are directly related to public funds and the completion of 
large projects, they constitute an area exposed to various forms of corruption and 
manipulation , So it became necessary to subject them to effective administrative 
and judicial oversight mechanisms 

 


