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 مبدأ الشفافية في العقود اإلدارية

 كآلية للحد من الفساد المالي 
 أ.شريفي الشريف                                                     

 المركز الجامعي بالنعامة                                                    
S 

كفل املشرع اآلليات اليت حيمي بها املال العام سواء يف جمال املشرتيات العامة أو 

الدول تتطل  على  جمال األشغال العامة وغريها من العقود اإلدارية أو الصفقات، وأن

املستوى الوطين أن متكنها القوانني املتعلقة بالصفقات العمومية من احلصول على 

القيمة احلقيقية للسلعة أو اخلدمة املطلوبة مقابل املال املدفوع، ومكافحة الفساد 

وصيانة املال العام إىل جانب استعمال هذه الصفقات كأداة لدعم براجمها الوطنية، 

ل إىل استعمال سبل وآليات منها عدم التمييز بني املتنافسني وتعزيز وتسعى الدو

 .املنافسة احلرة وتبين قواعد واضحة

Summary 
Within legislator mechanisms that protects them public money, 

whether in the field of public procurement or public works and other 
administrative contracts or transactions, and that the states are looking 
at the national level to enable the laws relating to transactions of public 
access to the real value of a commodity or service required in return for 
the money paid, and the fight against corruption and the maintenance 
of public money in addition to the use of these deals as a tool to support 
their national programs, and states seeking to use the means and 
mechanisms, including non-discrimination between the contestants and 
promote free competition and the adoption of clear rules. 

 

جمال الصفقات العمومية جانبا مهما من طرق صرف املال يعكس 

العام من أجل حتقيق احتياجات املواطنني يف شتى اجملاالت؛ وباعتبار أن 

الصفقات العمومية عقود إدارية حتقق مبوجبها اإلدارة كافة مشاريعها 

خدمات. فإن احتمال تبديد  سواء كانت عقود أشغال عامة أو توريدات أو

وهذا راج  إىل سوء نية القائمني  املال العام واإلسراف يف صرفه وارد،
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على هذه املرافق من اآلمرين بالصرف ومن خيول هلم القانون حق إبرام 

 هذه الصفقات.

املال العام سواء يف ها فإن املشرع كفل اآلليات اليت حيمي ب ؛وعليه

جمال األشغال العامة وغريها من العقود اإلدارية  جمال املشرتيات العامة أو

أو الصفقات، إذ جند أن الدول تتطل  على املستوى الوطين أن متكنها 

القوانني املتعلقة بالصفقات العمومية من احلصول على القيمة 

ومكافحة  احلقيقية للسلعة أو اخلدمة املطلوبة مقابل املال املدفوع،

إىل جانب استعمال هذه الصفقات كأداة لدعم  الفساد وصيانة املال العام

براجمها الوطنية، وتسعى الدول إىل استعمال سبل وآليات منها عدم 

 التمييز بني املتنافسني وتعزيز املنافسة احلرة وتبين قواعد واضحة.

قانون األمم املتحدة مبدأ الشفافية يف الصفقات العمومية أوىل 

شرتيات احلكومية النموذجي لسنة اهتماما بالغا خاصة يف قانون امل

الذي يعترب قانونا منوذجيا  حيث دول العامل إلعادة النظر يف قوانينها  0992

املتعلقة باملشرتيات احلكومية أو الصفقات العمومية وجعلها متطابقة 

م  هذا القانون الذي يتعضمن إجراءات تكريس الشفافية والوضوح 

وهذا محاية للمال  قود والصفقات،وحتقيق النزاهة يف عملية إبرام الع

العام و حماربة ألشكال الفساد يف مجي  إجراءات إبرام الصفقات العمومية 

واإلشكال الذي نطرحه: ما هو دور  واختيار املتعاقدين م  اإلدارة.

الشفافية يف جمال العقود اإلدارية ومحاية املال العام وما دورها كآلية للحد 

 :اآلتيةجابة على هذا اإلشكال نتب  اخلطة ولإل من الفساد املالي؟

 املبحث األول: ماهية مبدأ الشفافية.

 املبحث الثاني: جزاء خمالفة مبدأ الشفافية.

 املبحث  األول: ماهية مبدأ الشفافية

مهما يف إبراز رغبة اإلدارة يف التعاقد  اتلعب الشفافية دور

الغري الذي سريسو  وبالتالي إبراز كل معضامني العقد املزم  إبرامه م 

 عليه العطاء الذي يقدمه ويتم معه إبرام العقد.
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ولقد تبنت التشريعات هذا املبدأ ألنه يكفل غاية اإلدارة يف تقدم 

أكرب قدر من املرتشحني حتى يتسنى هلا اختيار أفعضل العروض يف جو 

 من املنافسة احلرة.

 املطلب األول: تعريف املبدأ وأساسه القانوني

واملرادفة للعلنية  publicitéريف املبدأ: إن العلنية لغة تعين : تعأوال

divulgation  النشر وهي حتدد الوقت الذي بدأ منه تدخل معايري العمل

)احلقوق واملوجبات اليت ينشئها أو اليت يتحقق من وجودها( حيز التنفيذ 

خاصة لصاحل أصحاب العالقة الدائنني واملدينني.
(1)

  

علنية تبليغا أو نشرا ألنها تعلم أصحاب العالقة وميكن أن تكون ال

ال يعذر جبهل ''ما يؤدي إىل نتائج خمتلفة وبصورة خاصة جتعل املبدأ مبوجبه 

ويف اللغة أيعضا أصلها من كلمة علن وَعُلَن َعِلَن َعَلنًا  أقل حدة؛ ''القانون

مر وعالنية وعلونا واعتلن األمر خالف خفي فهو عالن وَعِلُن َعلَّن األ

أظهره له وأعلن األمر أظهره له والعالنية خالف السر. يقال رجل 

عالنية أي ظاهر أمره، والشفافية من كلمة شف شفويا وشفيفا وشففا 

الشيء رق فظهر ما وراءه فهو شفيف وشفاف.
(2)

 

والشفافية مصطلح يستخدم يف جماالت خمتلف سياسية وإدارية 

فة ألخالقيات احلياة السياسةففي اجملال السياسي جاءت مراد ،وغريها
(3)

 

ومن الوجهة املالية أو بتعبري آخر عدم وجود ما خيفي على الرأي العام يف 

احلقل املالي وذلك من خالل آلية تسمح بتقدير تبديالت وتغيريات الثروة 

 اخلاصة باحلكام أو رجال السياسة املنتخبني.

شرتيات بامل ةولقد ورد مصطلح الشفافية يف التشريعات اخلاص

احلكومية يف دول عديدة وتستخدم بعض للدول مصطلح العالنية 

املشرع القطري مثال
(4)

  

عطي مجلة املعلومات اليت جيب أن تذيعها توالشفافية أو العالنية 

بل وهذه املعلومات ال تشكل كل ما جيب  ،اإلدارة لتصل إىل علم املتعهد

حلد األدنى لتكوين فكرة معرفته حول العقد املراد إبرامه، إمنا تشكل ا

عامة وأولية عن اإلدارة املتعاقدة وحمل العقد ومواعيد تسليم العروض 
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وهذا احلد األدنى ميثل البيانات اجلوهرية اليت جيب أن تصل إىل علم 

املتنافسني احملتملني لذلك فإن املشرع ينص على وجوب أن يتعضمنها 

ة ما تشاء إليها.اإلعالن م  ترك سلطة تقديرية لإلدارة يف إضاف
(5)

 

 : األساس القانونيثانيا

نظرا ألهمية العقود اإلدارية اعتنت جهات خمتلفة ومنظمات 

دولية واتفاقيات إقليمية ودولية بشأن الشفافية يف إجراءات التعاقد، 

فكان من بني اجلهات منظمة التجارة العاملية اليت تسعى للوصول إىل 

ملنظمني إليها ويشار إليها باتفاقية اتفاقية تلزم بها مجي  األععضاء ا

منظمة التجارة العاملية متعددة األطراف للشفافية وقامت منظمة 

وثائق  ةالتعاون االقتصادي الباسيفيكي اآلسيوي )اإليك( بوض  جمموع

غري ملزمة ألععضائها تتعلق مببادرة املشرتيات احلكومية من أهمها 

 الوثيقة اخلاصة بالشفافية.

دة بدورها مل تهمل إعطاء أهمية كبرية ملبدأ واألمم املتح

وذلك بواسطة  –أي املشروعات احلكومية  –الشفافية يف العقود اإلدارية 

 جلنة قانون التجارة الدولي

 ''THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL 

TRADE LAW UNCITRAL ''  

اإلدارة  بعقود اخاص امنوذجي اقانون 0992والذي أصدرت يف عام 

. وقامت بوض  دليل تيف جمال املشروعات والسل  واخلدمات واملقاوال

تشريعي يتبنى هذا القانون وقدت هذه اللجنة من إصدار هذا القانون 

هو حث بعض الدول على إعادة النظر يف قوانينها املتعلقة بالصفقات 

ون والعقود اإلدارية واستكمال النقص الذي يعرتيها انطالقا من القان

النموذجي اليونسرتال واستدراك الغموض وتدعيم الشفافية والعالنية 

فيها وتبسيط اإلجراءات واملساواة فيصبح هذا القانون مبثابة املرشد 

واملعني بهذه الدول من أجل وض  قانون مثالي.
(6)

 

لقد أصر املشرع اجلزائري يف قانون الصفقات العمومية على و

ت اليت تربمها اإلدارات العموميةأن تتم كافة العقود والصفقا
(7)

يف إطار  

نوع من الشفافية وتكافؤ الفرص واملساواة بالنسبة لكافة املتقدمني 
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للعطاء حتى تتحقق جناعة الصفقة ويتاح لإلدارة اختيار التعاقد الذي 

 تتوفر فيه الشروط وحتق اإلدارة صيانة املال العام ومحايته من اهلدر.

ضمان جناعة ''قانون الصفقات العمومية  من 13 نصت املادةوقد 

الطلبات العمومية واالستعمال احلسن للمال العام جيب أن تراعي 

الصفقات العمومية ألحكام هذا املرسوم مبادئ حرية الوصول للطلبات 

 العمومية واملساواة يف معاملة املرتشحني وشفافية اإلجراءات".

الشفافية  ونص القانون القطري الذي استعاض عن مصطلح

فنص يف م  ''publicité''أو  ''divulgation''مبصطلح آخر وهو العالنية 

املناقصة ''من قانون تنظيم املناقصات واملزايدات القطري من أن  15

العامة واحمللية ختعض  ملبادئ العالنية يف اإلجراءات واملساواة وحرية 

لعالنية أو املشرع املصري بدوره تطرق إىل ا، وكذلك ''املنافسة...

من قانون املزايدات  15الشفافية يف العقود اإلدارية إذ نصت م 

ختعض  كل من املناقصة العامة ملبادئ العالنية وتكافؤ ''واملناقصات 

الفرص واملساواة وحرية املنافسة وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها يف 

مصر أو خارجية يعلن عنها يف مصر ويف اخلارج ويكون اإلعالن يف 

الصحف اليومية ويصح أن يصادق إليها غري ذلك من وسائل اإلعالم 

(8).''واسعة االنتشار
   

النظام الذي ميكن '' إذن فالشفافية كما عرفها األستاذ سكوتر

مقدمي العطاءات أو املوردين أو حتى غريهم من ذوي املصلحة من 

خالل  التأكد بأن عملية اختيار التعاقد م  اجلهة احلكومية قد جرت من

وسائل واضحة وجمردة.
(9)

 

أن تدار عملية الشراء وفق قواعد ': ''آرومسث''وعرفها آخر 

 واضحة مفهومة من األطراف ذوي املصلحة.

النظام الذي يتميز ''وعرفها كل من وسرتنغ وجانون بأنها: 

بقواعد واضحة وبأدوات تساعد على التحقق من أن هذه القواعد قد 

ه تفتح للمراقبني من ديوان احملاسبة ولألطراف اتبعت وأدوات التحقق هذ

ذوي املصلحة مثل مقدم العطاء اخلاسر الذي يرغب بأن يعرف أسباب 
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عدم قبول عرضه أو ملاذا مل يقر بالعقد فالشفافية كما يرى األستاذ 

حسن عبد الرحيم السيد هلا ارتباط باملعلومة وأن كشف املعلومة 

ة حتقق الشفافية، ويف هذا اجملال حدد وجعلها يف متناول يد كل ذي مصلح

بعض الفقه جوانب املعلومة اليت حتقق الشفافية يف املشرتيات احلكومية 

 وهي كاآلتي:

. معرفة وفهم التشريعات واألنظمة والسياسات واخلطط والتصاميم 0

 اليت حتكم املشرتيات احلكومية بشكل عام.

واصفات واخلصائص . معرفة وفهم الشروط واألحكام والعضوابط وامل5

 واملعايري اليت ختعض  بها كل عملية شراء على حدة.

 . معرفة فرص املنافسة يف سوق املشرتيات احلكومية.3

. معرفة اإلجراءات العملية واملمارسات التطبيقية والقرارات واألعمال 2

الصادرة عن املعنيني بإدارة املشرتيات يف نطاق كل عملية شراء على 

 حدة.

 ثاني: فوائد املبدأاملطلب ال

ملبدأ الشفافية أهمية بالغة يف جمال العقود اإلدارية ألن اإلدارة 

بفعضل أعمال هذا املبدأ تكون قد حققت املعايري الدولية اليت نصت عليها 

االتفاقيات الدولية يف جمال العقود اإلدارية ويعترب قانون اليونسرتال أحد 

إحقاق هذا املبدأ. هذه القوانني النموذجية اليت تهدف إىل
(10)

  

 . حتقيق نزاهة اإلدارة:0

إن اإلعالن عن العقد اإلداري أو املناقصة أمر ضروري حتى 

يكون هناك جمال حقيقي للمنافسة بني الراغبني يف التعاقد م  اإلدارة ألن 

بعض الراغبني يف التعاقد قد ال يعلم حباجة اإلدارة إىل ذلك، ومن ناحية 

ول بني اإلدارة وبني قصر عقودها على طائفة أخرى فإن اإلعالن حي

معينة من املواطنني حبجة أنهم وحدهم الذين تقدموا وهلذا فإن مبدأ 

اإلعالن قد نصت عليه كما أسلفنا التشريعات، إذ جند أن املادة األوىل من 

يكون التعاقد على شراء ''على أنه  تقد نص 0983لسنة  19القانون رقم 
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خلدمات ومقاوالت األعمال ومقاوالت النقل عن طريق املنقوالت وتقديم ا

(11).''مناقصات عامة يعلن عنها
 

فالشفافية هلا دور مهم يف إبراز إرادة اإلدارة وحتى يف قيام اإلدارة 

عن مناقصاتها. حيقق حياد اإلدارة وهذا مبدأ مهم غايته عدم  نباإلعال

خر قيام اإلدارة بأي تصرف ينجم عنه تفعضيل شخص عن شخص آ

دون أي دواعي ينص عليها القانون. فاألصل أن كل املتعاملني م  اإلدارة 

هم على قدم املساواة وأن هلم فرص متكافئة يقتعضي العدل واإلنصاف 

عدم تفعضيل أي شخص إال طبقا للشروط اليت يفرتضها القانون واليت 

على أساسها اإلدارة ختتار التعامل معها، وينطبق هذا يف جمال العقود 

اإلدارية فعندما تعلن اإلدارة عن نيتها بإبرام الصفقات وحتى يتسنى 

علم كافة األشخاص أو مقدمي العطاءات الراغبني بالتعامل م  اإلدارة 

 سواء عقود األشغال العامة، التوريدات أو اخلدمات.

يكون اللجوء إىل ''من قانون الصفقات العمومية  22لقد نصت م 

 احلاالت اآلتية: املناقصة املفتوحة، املناقصة اإلشهار الصحي إلزاميا يف

 احملدودة، الدعوة إىل االنتقاء األولي، املسابقة، املزايدة...   

فاملشرع ألزم على اإلداري اللجوء إىل اإلعالن وهذا من أجل حتقيق 

 الشفافية يف كافة اجملال اإلداري املتعلقة بالعقود اإلدارية.

لصفقات على البيانات اإللزامية اليت من قانون ا 21 وتبني املادة

 جيب أن يتعضمنها اإلعالن:

 العنوان التجاري وعنوان املصلحة املتعاقدة. -

  .موضوع العملية -

 .الوثائق اليت تطلبها املصلحة املتعاقدة من املرتشحني -

 .تاريخ ومكان إيداع العروض -

 .إلزامية الكفالة، عند االقتعضاء -

وج خمتومة تكتب فوقه عبارة ال يفتح ومراجعة التقديم يف ظروف مزد-

 .املناقصة

 .قتعضاءمثن الوثائق عند اال-
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ومن بني الشروط اليت نص عليها املشرع يف قانون الصفقات أن 

يدون اإلعالن باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة وتلتزم اإلدارة بأن 

على األقل تعلن الصفقة يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي و

يف جريدتني يوميتني وطنيتني.
(12)

  

وعندما متنح اإلدارة املتعاقد الصفقة أو ألحد املتقدمني 

بالعطاءات منحا مؤقتا جيب أن تعلن على هذا املنح يف نفس اجلرائد اليت 

أعلنت فيها على الصفقة. ونشر فيها إعالن املناقصة وتلزم اإلدارة يف 

ي منحت له الصفقة مؤقتا أو أن حتديد هذا اإلعالن بتحديد السعر الذ

آجال اإلجناز وكامل العوامل اليت مسحت باختيار صاحب الصفقة.
(13)

  

 اللصق يف لوحة إعالنات اإلدارة املعنية: 

تعترب هذه الوسيلة يف اإلعالن وسيلة تكميلية لوسائل النشر 

كالصحف والنشر يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي اليت 

 من قانون الصفقات. 29 ت عليها املادةنص

بالنسبة للصفقات احمللية فتلتزم اإلدارة بوجوب أن تعلن عن و

الصفقات أو العقود اليت تود إبرامها طبقا لقواعد املناقصة العامة. أن 

تعلن عنها يف لوحات اإلعالنات املوجود مبقرات اإلدارة. الوالية، البلديات 

ارة والصناعة، احلرف والفالحة، للمديرية غرف التج التابعة للوالية،

التقنية املعنية يف الوالية 
(14)

يف جريدتني  تأن تعلن عن هذه الصفقا، و

 حمليتني.

 00ولعل املشروع السوري يف قانون الصفقات العمومية املادة 

نص على النشر يف الصحف، وأن يكتفي بالنشر ملدة واحدة، والنشر يف 

للصق لوحة إعالنات اإلدارة املعنية وأضافت هذه فرتة إعالنات الدولة، وا

املادة  النشر عن طريق التبليغ وأن تقوم اإلدارة املتعاقدة بإبالغ اجلهات 

اليت تهمها الصفقة. وتبليغ اهليئات والبعثات التجارية السورية املعتمدة 

صورا عن اإلعالن املتعلق باملناقصة اخلارجية 
أضاف أيعضا نشر عن  (15)

  .ذاعة والتلفزيون وذلك مبوافقة الوزير املختصطريق اإل
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 خلق أجواء املنافسة:

من األهمية مبكان يف جمال إبرام العقود اإلدارية  إن مبدأ العالنية

وفقا إلجراء املناقصة العامة وذلك ألنه خيلق نوعا من الشفافية يف 

ما جيد  تصرفات اإلدارة وعقودها وما يبعد عنها الشك والريبة يف تعامالتها

الكثري من املتاعب القانونية واملتابعات اجلزائية للموظفني القائمني على 

إبرام العقود اليت ال تتوفر على نوع من الشفافية والعالنية إذا مل يكن 

هناك داع يفرض أن تكون الصفقة املراد إبرامها يف إطار من السرية 

تسي طابعا كصفقات اجليش واألمن املتعلقة باملستلزمات اليت تك

 سريا...إخل 

فاملنفعة املادية اليت حتققها الشفافية وإعالن الصفقات بالطرق القانونية 

اليت نص عليها املشرع يف قانون الصفقات، إذ ختلق نوعا من املنافسة 

املشروعة بني غري حمدود من الراغبني التعاقد مما يؤدي إىل إحالة العقد 

عضلها من حيث اجلانب نسب العروض من حيث الزمن وأفأعلى 

الفين
(16)

. 

مما ال يدع جمال للشك أن اإلعالن عن العقد يؤدي إىل علم جانب 

كبري من املواطنني والذي ميكن هلم خوض غمار املناقصة والتعاقد م  

قادرين ماديا وفنيا على اإللزام بهذا  ناإلدارة وهؤالء املواطنني يكونو

 العقد.

ءات يف جو من املنافسة من فنجد املتعاقدين أو مقدمي العطا

أجل الظفر بالصفقة وأن ترسو على أحدهم الصفقة، فرتاهم يقدمون 

أفعضل األسعار وأفعضل الشروط وهنا ال يصعب على اإلدارة أن ختتار 

األحسن من العطاءات املتقدم بها. وبالتالي تتحاشى منح الصفقة 

وضوع املناقصة. لشخص ال ميلك القدرات املالية والفنية إلجناز املشروع م

وما يرتتب عليه من التأخر يف إجناز املشروع املتعاقد عليه وإجنازه من 

طرف هذا التعهد، دون مستوى الشروط املطلوبة، مما يسبب لإلدارة 

خسارة يف األموال وهدر لوقت بسبب اختيارها ملتعهد ال يتوفر على 

 دم أدنى العروض. القدرة املالية والفنية إلبرام العقد وتنفيذه رغم أنه ق
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والواق  أثبت أن الصفقات اليت تربم خارج إطار الشفافية كثريا 

ما جندها تتعثر يف اإلجناز ألنها منحت على أساس غري حمايد من طرف 

موظفي اإلدارة القائمني على إبرام هذه الصفقة وأحد املتعهدين 

 املتقدمني للعقد اإلداري.

 الشفافية.املبحث  الثاني: جزاء خمالفة مبدأ 

تعترب القواعد اليت توجب الشفافية واإلعالن يف الصفات العمومية من 

قبيل القواعد اآلمرة واليت تؤدي خمالفتها إىل وصف العقد اإلداري وبعدم 

املشروعية ألنها خالفت إجراء جوهرية نص على االلتزام بها يف قانون 

الصفقات العمومية.
(17)

 

 قد.املطلب األول: عدم مشروعية الع

تتوفر  والقعضاء اإلداري الفرنسي قعضى بإلغاء املناقصة اليت ال

عترب أن اجوهريا، و ن القائمني عليها خالفوا إجراًءعلى اإلعالن أل

 املناقصة تكون يف هذه احلالة معيبة

 CE, 7-7.1982 . commune de guide /c/ Mme coue II  

النشرة الرمسية الدولة الفرنسيني بأن إهمال النشر يف  ووحكم حملل

من تقنني عقود الشراء العام  38إلعالنات القانونية وفقا ملقتعضيات املادة 

 09من شأنه أن يسبب عدم مشروعية العقد وذلك يف حكمه الصادر يف 

 .0988فيفري 

وقعضت حمكمة العدل األوربية بأن إغفال قواعد الشفافية من 

حملكمة ادانت هذه شأنه القعضاء على الوجود القانوني للعقد. فلقد أ

أن تنشره يف مجهورية إيطاليا ألنها مل تنشر إعالنا كان واجبا عليها 

حتاد، وأدانت مملكة بلجيكا لعدم نشرها أية بيانات حول اجلريدة الرمسية لال

للربملان يف اجلريدة الرمسية  أحد املشاري  البناء وتشييد مبنى جديد

حتادلال
(18)

. 

للشروط جيب أن يكون كامال، وإذا ولكي يكون اإلعالن مستوفيا 

اعرتاه نقص سواء يف البيانات املفروضة أو أنه مل ينشر بشكل كاف أو أن 

 مدته غري كافية إلعداد العروض.
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واملشرع اجلزائري أكد على أن الشفافية واإلعالن يف إبرام العقد 

اإلداري وخاصة بالنسبة للصفقات العمومية أمر ضروري وجوهري 

الفته عدم مشروعية العقد، وأن يكون للطرف الذي يرتتب على خم

حصل على ضرر من خالله أن يطالب بإلغاء العقد لعدم احرتام 

 األشكال اجلوهرية اليت يلزم القيام بها القانون.

من قانون الصفقات  22وجند أن املشرع اجلزائري يف املادة 

اقصات العمومية نص على إجبارية اإلعالن يف الصحف فيما خيص املن

املفتوحة، املناقصات احملدودة، الدعوة إىل االنتقاء األولي، املسابقة، 

 املزايدة.

وبالتالي يتعني احرتام هذا األجراء وإال اعترب هذا العقد غري 

 مشروع وبالتالي جيوز مهامجته بكافة طرق الطعن الداعية إىل إلغائه.

يتعضمنها  أيعضا على البيانات اإللزامية اليت جيب أن 21ونصت م 

 اإلعالن يف إطار تكريس الشفافية وهي:
(19)

  

 .عنوان املصلحة التعاقد -

  .موضوع العملية -

  .كيفية إبرام الصفقة -

  .موضوع العملية -

  .الوثائق اليت تتطلبها املصلحة املتعاقد من املرتشحني -

 .تاريخ ومكان إيداع العروض -

 إلزامية الكفالة عند االقتعضاء.... -

تقديم يف مظروف مزدوج خمتوم تكتب فوقه عبارة "ال يفتح" ال -

  .ومراجعة املناقصة

 .مثن الوثائق -

فيما خيص املناقصة املفتوحة  28ىل البيانات اليت نصت عليها م إباإلضافة 

واليت جيب أن توض  يف متناول املرتشحني  الستشارة االنتفائية.اواحملدودة و

 منها:
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خلدمات املطلوبة مما يف ذلك املواصفات الوصف الدقيق ملوضوع ا -

التقنية وإثبات املطابقة، واملقاييس اليت جيب أن توفر يف املنتجات أو 

اخلدمات وكذا التصاميم والرسوم والتعليمات العضرورية اليت متكن هؤالء 

 املرتشحني يف تقديم تعهدات مقبولة.

  .قتصادية والتقنية والعضمانات املاليةكذلك الشروط االو -

  .اللغة الواجب استعماهلا يف تقديم التعهدات -

 .كيفيات تسديد -

 .األجل احملدد لتحعضري العروض -

  .تاريخ إيداع العروض وشكلية احلجية املعتمدة فيه -

 العنوان الدقيق حيث جيب أن تودع التعهدات...إخل  -

فهذه الشكليات جوهرية يستلزم ذكرها يف إعالن الصفقة أو املناقصة 

عتربت خارجة عن املشروعية وبالتالي اوإال  لعامة حني تكون مشروعة.ا

ستفاء الشروط ونظرا ألهمية الشفافية فلقد اهتم اميكن إلغائها، لعدم 

بها املشرع اجلزائري يف إطار مكافحة الفساد وحماربته باعتبارها آلية من 

 آليات القعضاء على الفساد. 

مكافحته على أن اإلجراءات جاء يف القانون املتعلق بالفساد وو

اليت يتم بها إبرام الصفقات العمومية جيب أن تقوم على قواعد الشفافية 

ن الشفافية واملنافسة على معايري املوضوعية ألواملنافسة الشريفة و

الشريفة تكفل لإلدارة ممارسة تصرفاتها وإبرامها للعقود اإلدارة بطريقة 

موضوعية وسليمة وحمايدة. 
(20)

  

تلتزم اإلدارة من أجل إحقاق قواعد الشفافية واملوضوعية يف إبرام كما 

عقود اإلدارة فألزم على اإلدارة أن تعلن على كافة املعلومات املتعلقة 

وتكريس معايري  النتقاء.ابالصفة وأن تعد مسبقا شروط املشاركة و

موضوعية ودقيقة الختاذ القرارات املتعلقة بإبرام الصفقات 

العمومية
(21)

وميكن ألي شخص له مصلحة أن يقدم بالطعن ضد أي  .

 عقد تقوم بإبرامه اإلدارة وال تراعي فيه قواعد إبرام الصفقات.
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فأما أن يتظلم أمام جلنة الصفقات العمومية واليت ختص بتقديم 

مساعدتها يف جمال حتعضري الصفقات العمومية وإمتام ترتيبها وتقديم رأيها 

تج على اختيار املصلحة املتعاقدة يف حول كل طعن يقدمه متعهد حي

إطار إعالن الصفقة
(22)

  

أو أن يتخذ الطعن القعضائي من أجل مهامجة قرار الصفقة اليت مل تتم 

وفق اإلجراءات القانونية اليت ختص اإلعالن عنها، وبالتالي حماولة إلغاء 

 العقد ألنه خمالف لنشر اليت نص عليها القانون.

فة الشؤون العامة اليت تقوم بها اإلدارة وتكريسا للشفافية يف كا

واملؤسسات اإلدارية فأنه يتعني عليها أن تقوم باختاذ مجي  التدابري 

واإلجراءات اليت من شأنها متكني اجلمهور من احلصول على املعلومات 

 اخلاصة بتسيري اإلدارة وتنظيمها وكيفية اختاذها لقراراتها.

اقيل اليت حتول دون استفادة املواطن وتلزم اإلدارة بأن ترف  كافة العر

يشكل سلس وسهل من خدمات اإلدارة، وذلك بأن نبسط اإلجراءات 

اإلدارية وخصوصا يف جمال إبرام العقود اإلدارية بني اإلدارة واألفراد. ألن 

نه يكرس إحيث  تبسيط كيفية إبرام الصفقات من األهمية مبكان،

نالشفافية وجيلي الصورة بالنسبة للمواط
(23)

ويعطي نظرة واضحة  

وشفافة لديه، وما يسهم يف دعم الثقة بينه وبني اإلدارة اليت يتعامل 

معها.
(24)

  

كما ال يؤدي وجود بعض النقص أو اخللل يف اإلعالن عن الصفقات 

و الصفقة، فهناك بعض املعلومات إذا أبالعضرورة إىل إلغاء املناقصة 

ال تبطل الصفقة وجتعلها غري  فقدت يف اإلعالن واليت تكون غري جوهرية.

مشروعة وهذا ما ذهب إليه حملل الدولة الفرنسي والذي أخذ بالتفرقة 

عيب جوهري  بني الشكليات اجلوهرية وغري اجلوهرية، فاملناقصة يعرتيها

إذا خالفت املدة القانونية لإلعالن، أو إذا كان هناك نقص كبري يف البيانات 

ا يف اإلعالن ال يشوبها نقص من شأنه واملعلومات اليت يستلزم وجوده

اإلخالل بالصفقة
(25)

كأن ال تذكر السلطة اليت جتري املزاد وحال حدوث  

خطأ يف األرقام من السهل أن ينتبه إليه املتقدم
(26)
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وأكد جملس الدولة املصري ما حكم به نظريه الفرنسي. إذ أكد 

عدم إدراج أن اجلمعية العمومية للمجلس املصري يف فتوى هلا. بأن 

اإلدارة لبيانات جوهرية تتعلق باإلعالن يؤدي إىل بطالن املناقصة ألن هذا 

 ميس مبدأ حرية بني كل من يرغب يف االشرتاك يف هذه املناقصة.

لعقد من دفرت شروط ووثائق أخرى م  اوبشأن االختالف بني وثائق 

ن العقد اإلعالن  فرق احملللني بني التناقض اجلوهري الذي يؤدي إىل بطال

أما إذا مل يكن هناك تناقض جوهري بني املعلومات املوجود يف وثائق 

 العقد واإلعالن فإن هذا ال يؤدي إىل بطالن الصفقة.

والعالنية يف العقود  مل يتوان املشرع اجلزائري يف إبراز أهمية الشفافية،

اإلدارية، إذ جنده يف قانون الصفقات العمومية نص على إخفاء الدعاوي 

املتعلقة بإشهار العقود أو الصفقات العمومية إىل قاض االستعجال وهذا 

             نظرة ألهمية اإلشهار وأن إخفاء الدعاوي املتعلقة بهذه املادة 

يف القعضاء اإلداري وفق الشروط واإلجراءات   –أي اإلشهار –
(27)

املتعارف  

أو  تناقصني.د يؤثر على حقوق املفقعليها وخاصة يف جمال املواعيد 

املتعهد يف املتقدمني إىل الصفقة أو اللذين حرموا من دف  تعهداتهم 

 بسبب تعمد اإلدارة عدم اإلعالن الصفقات بالطرق اليت نص عليها.

فاملشرع نص على إبالغ أو إخطار احملكمة اإلدارية وذلك مبوجب عريعضة 

باإلشهار تقدم هلذه األخرية. تتعضمن موضوع اخلاص باإلخالل بااللتزام 

واملنافسة اليت ختعض  هلا عمليات إبرام العقود اإلدارية والصفقات 

العمومية
(28)

، واملادة نفسها من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أقر 

ستعجالية إىل كل من له احق إبالغ احملكمة اإلدارية ضمن دعوى 

دابري قد تعضرر من عدم اعتماد ت همصلحة يف إبرام العقد والذي يثبت أن

وإجراءات الشفافية اليت نص عليها قانون الصفقات العمومية من نشر 

من القانون السالف  22 املناقصة يف جريدة أو جريدتني، طبقا للمادة

يوم من تاريخ  51 ـ:ستعجالية بحددت مدة الدعوى االذكره، و

اإلخطار
(29)

. 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وحيقق أيعضا ملمثل الدولة على مستوى الوالية أن يقوم برف  

إذا قامت مجاعة إقليمية تابعة للوالية  921ى...طبقا لنص املادة دعو

بإبرام عقد ومل ختعض  هذا العقد لقواعد اإلشهار واملنافسة ، وهي البلدية

حتى يتقدم أكرب قدر من املتعهدين إىل اإلدارة املتعاقدة وهذا من شأنه 

يان أن مينح مزايا تقنية ومالية أفعضل من أجل تنفيذ العقد؛ واألمر س

 بالنسبة للعقود اليت تربمها املرافق اإلدارية احمللية.

فإن لكل ذي مصلحة أو ملمثل الدولة أن خيطر احملكمة اإلدارية ؛ وعليه

سواء أبرم العقد أم أنه ال زال يف املراحل األوىل لإلبرام، أي أنه مل يعد 

 نهائيًا بعد.

وز للقاضي استعجالية فإنه جيفبعد أخطار احملكمة اإلدارية بدعوى 

 ستعجالي اختاذ بعض التدابري.اال

اليت جاء فيها ميكن للمحكمة اإلدارية  921طبقا للفقرة الرابعة من املادة 

أن تأمر املتسبب يف اإلخالل باالمتثال اللتزاماته وتعد األجل الذي جيب أن 

 ميتثل فيه" 

عاقدة من دارة املتإن املتمعن يف هذا النص جيد أن إصدار أمر االمتثال لإل

ستعجالي هو أمر جوازي، ألن املشرع استعمل طرف القاضي اال

مصطلح ال ميكن وهي تفيد اجلواز، إذ األمر هنا خيعض  لسلطة القاضي 

التقديرية، قد ميكن أن تلزمه بتطبيق القواعد املتعلقة باإلشهار اخلاص 

ة بالعقود والصفقات العمومية وأن حتدد لإلدارة مدة معينة تلزم اإلدار

 ضمنها، وميكن للقاضي اإلداري أن ال يقوم بإلزامها بذلك.

كغرامة تهديديه إلرغام اإلدارة  امالي اويستطي  القاضي أن حيدد مبلغ

على االلتزام بقواعد النشر والشفافية
(30)

وللقاضي أن يأمر بإرجاء  ،

 .ايوم 51توقي  العقد إذا مل يربم بعد على أن تتعدى املدة 

اإلدارة وبتصويب إعالن سابق قامت بنشره بإعالن قد حيدث أن تقدم 

آخر. تصدره قبل نهاية مدة التسليم بالنسبة للعروض كأن يصدر 

اإلعالن قبل يومني أو ثالثة من تاريخ تسليم العروض، قام حملل الدولة 

البلجيكي بإجياد حل هلذا اإلشكال فقرر أن اإلعالن التصوييب الذي يسبب 
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راد إبرامه دون أن يرتك ات االقتصادية للمشروع املتغيريا هاما يف املعطي

 تصحيحه، إمنا متلذلك هذا اإلعالن مدة كافية إلعداد العروض وطبقا 

 عل املناقصة باطلة لعلة عدم كفاية اإلعالن واكتماله.جي

رغم جوهرية اإلعالن يف العطاء  هوف جابر أنؤويرى الدكتور عبد الر

رة على أكرب عدد من املناقصني حتقيقا العام ألنه يؤدي إىل حصول اإلدا

أنسب  اأفعضل وأسعار املبدأ املنافسة. الذي سيرتتب عليه شروط

وتنفيذية أصوب للمشروع غري أن مبدأ املنافسة قد يتحقق حتى ولو 

 دون نشر اإلعالن.من 

ليه عدم صحة عوال يعترب اإلعالن مبدأ من مبادئ املناقصة يرتتب 

ها، ولقد قعضت حمكمة العدل العليا األردنية املناقصة أو عدم قانونيت

ن القرار املطعون فيه إ"ال يرى القول  0973سنة  017/75بإقرارها 

خمالف للقانون حبجة أن اللجنة مل تعلن عن العطاء يف الصحف طاملا أن 

الغاية من اإلعالن عن العطاء هي دعوة الراغبني لالشرتاك يف املناقصة 

عوة العطاء ومواصفات اللوازم املطلوبة عن د اوسلمت كل منهم نسخ

وأن املستدعني قد قدموا عروضهم استنادا هلذا اإلجراء وبذلك تكون 

 الغاية من اإلعالن قد حتققت". 

لكن إذا وقعت خمالفة ألحكام القانون أو النظام بالقرار اإلداري املتخذ يف 

لسلطة فإن اإلعالن عن املناقصة أو كان القرار مشوبا بإساءة استعمال ا

 .هلغائإحمكمة العدل تعترب خمتصة ب

وهذا يعين بشكل عام أنه وإن كان اإلعالن ليس مبدأ من مبادئ املناقصة 

إال أنه إذا أصبح واقعا عومل معاملة القرار اإلداري ووجب أن يتفق م  

القانون وأال تعرض لإللغاء
(31)

  

 املطلب الثاني: مسؤولية اإلدارة.

طلعنا عليها واليت مت االستعانة بها يف هذا البحث مل إن التشريعات اليت ا

 تقرر صراحة اآلثار املرتتبة على عدم اإلعالن.

وكل ما وجدناه يف هذا اجملال هو بعض األحكام اليت نصت على إلغاء 

 العقد اإلداري الذي مت دون إعالن أو مبخالفته معلومات مهمة يف اإلعالن.
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املصري "إىل أن خمالفة بعض إجراءات ويف فتوى أخرى ذهب جملس الدولة 

وضوابط النشر اإلعالن عن املناقصة العامة تعد من الشكليات 

اجلوهرية املقررة لصاحل اإلدارة واألفراد معا وقصد منها كفالة احرتام 

املبادئ األساسية اليت ختعض  هلا املناقصة العامة وهي العقالنية واملساواة 

 للوصول إىل أنسب األسعار والعروض، وحرية املنافسة بني املتناقصني

حبيث يرتتب على إغفال جهة اإلدارة هلذه الشكليات اجلوهرية بطالن 

اإلعالن بدون حاجة إىل نص صريح يقعضي بذلك وكذلك إغفال اإلدارة 

حتديد ميعاد املهلة احملددة أو قيامها بتقصري هذا امليعاد"
(32)

 . 

."عدم اإلعالن عن العملية يف 50/0/5115يف  91 :ويف فتوى املالية رقم

صحيفة أو صحيفتني واسعة االنتشار تعد خمالفة جوهرية ال يرد عليها 

التصحيح إال بإعادة اإلجراءات مرة أخرى بل وانتهت إىل أن عدم مراعاة 

 ذلك يرتتب عليه بطالن العقد".

رأى جانب من الفقه إىل أن الشروط اليت يتطلبها املشرع يف اإلعالن 

ابعا ملزما لإلدارة ولذا جيب عليها أن تستفيد بهذه الشروط تكتسي ط

منها اإلجراءات وعدد املرات للنشر املذكورة يف هذه الشروط وإال اعتربت 

 .باطلةاملناقصة 

ه وهي أن ال يتم احلكم ؤعليها القعضاء املصري وإفتا ستقراوالقاعدة اليت 

الغاية من اإلجراء بالبطالن إال إذا شاب اإلجراء عيب مل يتحقق بسببه 

قره القعضاء األردنيأقره أيعضا حكم سابق حتدثنا عنه وأوهذا ما 
(33)

. 

فإذا مل يؤد عدم النشر يف العقد اإلداري أو املناقصة اليت ختلف العدد 

املتقدم يف راغيب التعاقد عند تقديم عطاءاتهم  فإنه ال يتم تقرير بطالن 

الشركات املوردة يتفق م  اإلجراء وعلى ذلك فإذا يثبت تقدم عدد من 

العدد املعتاد واملقرر بدخول مثل هذه املناقصة بالرغم من عدم إمتام 

إجراءات النشر عنها فيمكن التجاوز عن خمالفة النشر عن املناقصة 

العامة يف الوقائ  املصرية مادامت مل تؤثر يف عدد العطاءات املقدمة يف 

 املناقصة.
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هذا احلكم السابق، فإذا مل تؤثر أيد جانب من الفقه ما جاء به 

خمالفات اإلعالن على إجراءات املناقصة وعدد املتناقصني املتقدمني 

للمنافسة فإنه ال يبطل العقد ألنها خمالفات غري جوهرية ال تؤثر يف 

موضوع اإلجراء
(34)

. 

وبالنسبة ألحكام جملس الدولة املصري بشأن اإلعالن عن الصفقة فلقد 

نه فرق بني بطالن اإلجراء أو القرار الصادر إ :القولعلق عليها الفقه ب

باإلرساء نتيجة وجود بطالن فاإلجراءات السابقة على التعاقد وبني 

عملية التعاقد يف حد ذاتها فمثال إذا كان قصور يف النشر نتج عن بطالن 

إجراءات اإلرساء فإن بطالن قرار اإلرساء ال ميس العقد حبسبان أن العقد 

اإلجراءات السابقة . وهي نتيجة تبدو غري منطقية أمام منفصل عن 

إال أن استقرار املراكز القانونية  "مبدأ "ما بني على باطل فهو باطل

للمتعاقدين م  اجلهة اإلدارية هي السبب املؤدي إىل إتباع هذا املفهوم 

تسبب يف ضرر ألحد املتقدمني  اوكل ما يف األمر أن اإلجراء الباطل إذ

 جيوز للمتعضرر طلب التعويض.للتعاقد 

وما دام إغفال اإلدارة ملبدأ اإلعالن عن املناقصة أو املمارسة العامة أو 

اإلجراء هذا اإلعالن على حنو خمالف للقانون يشكل خطأ فإن هذا يعطي 

حقا لكل ذي مصلحة من مقدمي العطاءات يف الطعن على قرار اإلدارة 

كما يعطيه احلق يف مطالبة بتعويض  الذي انطوى على جتاهلها هلذا املبدأ،

 إذا كان لذلك مقتعضى.

وال جيوز لإلدارة أن تورد باإلعالن شرطا ال يقره القانون كحقها يف قبول أو 

ن ذلك وإن كان مقبوال يف ظل إرفض أي عطاء دون إبداء األسباب، حيث 

غري منه، إال أنه أصبح  08قانون املناقصات واملزايدات امللغى، وفقا للمادة 

جائز يف ضوء أحكام قانون املناقصات واملزايدات احلالي والذي ذهبت 

منه إىل أنه يتعني يف قرار استبعاد العطاء أن يكون مسببا، وذلك  01املادة 

إلمكان إخعضاعه لرقابة القعضاء للتأكد من مدى مشروعية يف ضوء ما 

استند إليه من أسباب.
(35)
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شغال العمومية مل يعترب إخالال مببدأ ويف فتوى إلدارة الفتوى لوزراء األ

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  15تكافؤ الفرص طبقا للمادة 

املناقصات واملزايدات أن يذكر نوع السلعة أو املنتج يف إعالن الصفقة إذا 

كانت أحد املؤسسات املصرية حتتكر هذا املنتج، هلذا فيجوز ذكره يف 

طروحة.كراسة الشروط واملواصفات امل
(36)

   

 املطلب الثالث: جتريم كل ما من شانه املساس مببدأ الشفافية

اهتم قانون العقوبات بتكريس مبدأ الشفافية يف العقود اإلدارية 

حد أهم العضمانات اليت تكفل حسن سري العملية التعاقدية أباعتباره 

نه أن يؤدي إىل وصول األكفاء من أبكافة مراحلها بشكل نزيه من ش

من احلرية يف املفاضلة بني  اوحيقق لإلدارة جانب عهدين للتعاقد،املت

العروض، واختيار العرض األفعضل منها، وهذا يساهم يف حسن سري 

 املرفق العام بانتظام.

ولعل املتصفح لقانون مكافحة الفساد يدرك يقينا أن هناك إرادة من 

الدولة من نه اإلساءة إىل هياكل أمن ش املشرع جادة يف اجتثاث كل ما

ممارسات، سواء كان القائم بها من موظفي الدولة أو من املتعاملني معهم 

 من مقاولني وموردين...اخل.

نص قانون مكافحة الفساد على احلبس من سنتني إىل عشر سنوات 

دج لكل موظف يقوم بإبرام عقد  0111111دج إىل  511111وبغرامة من 

بغرض إعطاء امتيازات غري  أو يؤشر علي صفقة بشكل خيالف القانون 

معنوي يستفيد  وأشخص طبيعي  وأممون  وأمربرة للغري، وكل مقاول 

من تأثري أعوان اهليئات السالفة الذكر لتحقيق غرض خمالف بالتغيري يف 

وبالنسبة للتعديل  .51 أسعار العقد وأنواع املواد وآجال تسليمها املادة

املتعلق بقانون  11/10تمم للقانون املعدل وامل 00/02الذي جاء يف القانون 

"يعاقب باحلبس من سنتني إىل عشر  15مكافحة الفساد؛ إذ جاء يف املادة 

 دج: 0111111دج إىل  511111سنوات وبغرامة من 



 شريفي الشريف أ.                   ...مبدأ الشفافية في العقود اإلدارية 

 القانونية واالقتصاديةللدراسات  (036)  3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

كل موظف مينح للغري امتيازا غري مربر عند إبرام عقد أو اتفاقية أو -

املتعلقة حبرية صفقة أو ملحق خمالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية 

 الرتشح واملساواة بني املرتشحني  وشفافية اإلجراءات..."

سنة وغرامة من  51سنوات إىل  01 كما فرض املشرع عقوبة احلبس من

منفعة له أو  وأدج لكل موظف يتقاضى أجرة 5111111إىل  0111111

هلا حد اهليئات التابعةأ باسم الدولة أولغريه قصد التفاوض إلبرام صفقة  
(37)

. 

مبزية  اعمومي اويعاقب من سنتني إىل عشر سنوات كل من وعد موظف

ميتن  عن  وأغري مستحقة أو عرضها عليه لكي يقوم هذا املوظف بعمل 

 عمل من واجبه وذلك بغرض احلصول على صفقة أو احملافظة عليها.
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إن للشفافية يف إجراءات التعاقد يف جمال عقود اإلدارة مهمة فعالة 

حة الفساد واحلفاظ على املال العام من اهلدر، وترشيد استعماله مكافيف 

ن هذا املبدأ أن يعزز الثقة يف العقود اليت أصيانة له من العضياع. ومن ش

تطرحها اإلدارة للتنافس يف جو من املنافسة الشريفة، وازدياد اليقني 

ا من أن اإلدارة سيستقر اختيارها على الكفء من املتعهدين الذين قدمو

عطاءاتهم بعيدا عن املساومات واحملاباة من طرف املوظفني أو املتعهدين. 

 نه أن يزيل العوائق أمام توسي  نطاق املنافسة احلرة. أومن ش

قرها قانون الصفقات أوهلذا نرجو أن جتد كل التدابري اليت 

قرها قانون مكافحة الفساد اليت تكفل أالعمومية وكذا اآلليات اليت 

ن تفعل باقي اآلليات أاملنافسة احلرة اإلرادة اجلادة لتطبيقها والشفافية و

اليت جاء بها القانون كاهليئة الوطنية ملكافحة الفساد وكذا تفعيل الدور 

 الرقابي جمللس احملاسبة كآلية أخرى للوقاية من الفساد.

 دةــــــاهلوامش واملراجع املعتمـ

                                                 

املعجم الدستوري: ترمجة منصوري القاضي،  –إيف ميين  –( د/ أوليفيه دوهاميل 1)

 .819-818، لبنان، ص 0991، 10والتوزي ، طاملؤسسة اجلامعية للنشر 

 .392-257، ص 0972، 31( املنجد يف اللغة واإلعالم، دار املشرق، بريوت، ط2)



(030) 

 (30) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
( د/ مهند خمتار نوح:  اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري )دراسة مقارنة(، منشورات 3)

 .291، لبنان، ص. 5112احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، 

الرحيم السيد: الشفافية يف قواعد وإجراءات التعاقد احلكومي يف ( حسن عبد 4)

 .22، ص 5119لسنة  39دولة قطر، مقال نشر مبجلة الشريعة والقانون، عدد 

 .723أوليفيه دوهاميل، آيف ميين: مرج  سابق، ص.  (5)

 .20د/ حسن عبد الرحيم: مرج  سابق، ص.  (6)

املعدل واملتمم باملرسوم الرئاسي  531 /01للمرسوم الرئاسي  15 نظر املادةا (7)

ال تطبق أحكام هذا املرسوم ''واليت جاء فيها  ،08/10/5105 :املؤرخ يف 05/53

إال على الصفقات حمل مصاريف: اإلدارات العمومية، اهليئات الوطنية املستقلة، 

 ''الواليات، البلديات، املؤسسات العمومية ذات الطاب  اإلداري...

 .0998لسنة  89من قانون املناقصات واملزايدات املصري الصادر برقم  5املادة ( 8)

 .27د/ حسن عبد الرحيم السيد: مقال سابق، ص( 9)

 .75د/ حممود خلف اجلبوري: مرج  سابق، ص  (10)

 سليمان حممد الطماوي: األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الفكر العربي،( 11)

 .533، ص 5112مصر، ط 

املعدل واملتمم باملرسوم الرئاسي  01/531من املرسوم الرئاسي  21املادة  (12)

 املتعلق بالصفقات. 05/53

 .113د/ مهند خمتار نوح: مرج  سابق، ص  (13)

املعدل واملتمم  01/531من املرسوم الرئاسي  29الفقرة الثامنة من املادة  (14)

ة للصفقات اليت املتعلق بقانون الصفقات وهذا بالنسب 05/53باملرسوم الرئاسي 

ال تزيد عن مخسني مليون دينار بالنسبة لعقود األشغال أو التوريدات و عشرين 

 مليون دينار بالنسبة للصفقات.

 . 297د/ مهند خمتار نوح : نفس املرج . ص  (15)

املعدل واملتمم  01/531 يمن املرسوم الرئاس 29 الفقرة الثانية من املادة (16)

لعمومية اجلزائري، واملشرع املصري هو أيعضا نص واخلاص بقانون الصفقات ا

من قانون املناقصة واملزايدات على النشر يف جريدتني على األقل  05يف م 

.د/ حممد أنور محادة: قواعد و إجراءات املناقصات واملزايدات والعقود  نظراو....

 . 58، مصر، ص 5113اإلدارية، دار الفكر اجلامعي، ط 

 .113مرج  سابق، ص  وح:د/ مهند خمتار ن (17)

 .113نفس املرج ، ص  د/ مهند خمتار نوح: (18)

 املعدل واملتمم. 01/531من املرسوم الرئاسي  21املادة  (19)



 شريفي الشريف أ.                   ...مبدأ الشفافية في العقود اإلدارية 

 القانونية واالقتصاديةللدراسات  (003)  3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
يتعلق بالوقاية من  5111فرباير  5املؤرخ يف  10-11من القانون رقم  19املادة ( 20)

 .15/18/5100املؤرخ يف 00/02الفساد ومكافحته. املعدل بالقانون 

 املتعلق بالفساد ومكافحته. 11/10من قانون  19من املادة  2-3-5الفقرات  (21)

 املعدل واملتمم واملتعلق بقانون الصفقات العمومية. 01/531من املرسوم 001م(22)

 املعدل واملتمم واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 11/10 من قانون 00م(23)

ت يف ضوء املمارسة القعضائية، منشورات د/ أحسن بوسقيعة: قانون العقوبا (24)

 .530، اجلزائر ،ص 5119بريوت، ط

 .112د/ مهند خمتار نوح :مرج  سابق ، ص  (25)

 .531د/ سليمان حممد الطماوي :مرج  سابق ، ص  (26)

وما بعدها. فيما خيص مواعيد الطعن طبقا لقانون اإلجراءات  859املادة  (27)

 . 5118فرباير  52املؤرخ يف  18/19القانون رقم املدنية واإلدارية الصادر مبوجب 

 فقرة أوىل من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد . 921 املادة

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 927املادة  (28)

وما بعدها، فيما خيص مواعيد الطعن طبقا لقانون اإلجراءات املدنية  859م (29)

 .5118فرباير  52املؤرخ يف  18/19مبوجب القانون رقم  واإلدارية، الصادر

 فقرة أوىل من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديدة. 921املادة 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 921املادة  (30)

د/عبد الرؤوف جابر: ضمانات املشاري  اإلنشائية العامة، منشورات احلليب ( 31)

 . 13-15، لبنان، ص 5113، 0احلقوقية ط

ملف  30/10/0988اللجنة الثانية مبجلس الدولة جلسة  055فتوى رقم  (32)

..ضمانات العقد اإلداري، .فتوى اإلسكان أشار إليه األستاذ مال اهلل جعفر احلمادي

نظر أيعضا د/ ماهر أبو العينني ا. 91ص ، ، مصر5119دار اجلامعة اجلديدة ط 

 . 312ص  (س .ن. ط د)ب األول. العقود اإلدارية: الكتا

. أشار إليه 0973لسنة  017/75حكم حمكمة العدل العليا األردنية يف قرارها  (33)

 .15عبد الرؤوف جابر: مرج  سابق ص

 . 97مال اهلل جعفر عبد املالك احلمادي: مرج  سابق . ص  (34)

قانونية القرارات عبد العزيز عبد املنعم خليفة: مسؤولية اإلدارية عن تصرفاتها ال (35)

 .28-27ص ، 5117والعقود اإلدارية يف الفقه وقعضاء جملس الدولة، دار الفكر اجلامعي، 

 .311، ماهر أبو العينني، ص 27/07/1989ألكثر التفاصيل حول الفتوى رقم  (36)

 املعدل واملتمم.من الفساد ومكافحته املتعلق بالوقاية  11/10من قانون  57م(37)


