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S 
 هلارتباطها باملال العام، هلذا رصد جلرائم الفساد نظرا ال االصفقات العمومية جماال خصبّد تع

املشرع اجلزائري آليات قانونية وأخرى قضائية من أجل وضع حد ملختلف التجاوزات اليت قد 

ليت متس بشكل كبري املبادئ اليت تقوم عليها تطرأ عليها خاصة خالل عملية إبرامها وا

و شفافية اإلجراءات و كذا اإلخالل مببدأ املساواة بني  الصفقات العمومية من حرية املنافسة

املرشحني و من بني أهم تلك اآلليات القضائية جند الدعوى اإلستعجالية قبل التعاقدية يف جمال 

من قانون اإلجراءات  649و  649ادتني الصفقات العمومية واملنصوص عليها مبوجب امل

املدنية و اإلدارية و كذا دعوى إلغاء القرارات اإلدارية املنفصلة عن الصفقة و اليت تعترب 

وسائل وقائية ميكن اللجوء إليها من طرف الغري خاصة )صاحب املصلحة( من أجل محاية 

 عملية إبرام الصفقة العامة.

Resumé 
La présente recherche est traité la phénomène de la corruption 
dans les contrats administrative et les marchés publics. 
La présente étude essayé a surligner ce sujet d’une manière 
détaillée pour  révéler les nouveau recours des  tiers contre les 
contrats et les marchés  publics et l’ office  juge administratif dans 
ces actions pour protéger les principes des marchés publics a 
savoir : la transparence des procédures , le libre accès aux 
marchés publics  et la légalité entre les candidats . 

 مقدمة

ا العمومية من أهم جماالت إنفاق املال العام يف الدولة ونظر الصفقاتّد تع

قتصاد الوطين أحاطها املشرع مبنظومة ألهميتها و مدى تأثريها على اال

قانونية كاملة محاية هلا من كل جتاوز قد تتسبب فيه اإلدارة العامة أو 

عرضة للفساد، ذلك املتعاملني معها يف معرض إبرام الصفقة مما جيعلها 

الواقع العملي أثبت ويف الكثري من األحيان قيام اإلدارة العامة  أّن

العمومية  بأهم املبادئ اليت تقوم عليها عملية إبرام الصفقاتباإلخالل 
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وكذا معاملة املرشحني من حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف 

املعتمدة يف إبرام الصفقةاإلجراءات شفافية 
(1)

  

وبالرغم من وجود العديد من اآلليات القانونية املقررة للوقاية من 

الفساد ومكافحته يف جمال الصفقات العمومية إال أن تلك السبل تبقى 

عاجزة عن مواجهة كل تلك املخالفات والتجاوزات، مما دفع باملشرع إىل 

ضرورة البحث عن آليات أخرى قضائية وذلك يف إطار تفعيل الرقابة 

القضائية على منازعات الصفقات العمومية خاصة حلماية حق الغري 

الذي يعترب أكثر املتضررين يف مرحلة إبرام الصفقة نظرا لعدم فعالية 

املتاحة إللغاء القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال الوحيدة القضائية الدعوى 

 إذا متت عملية إبرام الصفقة. 

السبل القضائية من خالل اإلجابة على وبناء على ذلك ستتم دراسة تلك 

 اإلشكالية التالية: 

يف محاية حق الغري يف إطار إبرام القضائية ما مدى فعالية الرقابة 

 الصفقة العامة؟
واإلجابة عن هذه اإلشكالية تدفعنا لدراسة املوضوع من خالل نقاط 

 : اآلتية البحث
 العمومية. الصفقات يف جمال التعاقدية قبل ستعجالية االالدعوى املطلب األول: 

نفصال عن اء القرارات اإلدارية القابلة لالاملطلب الثاني: دعوى إلغ

 الصفقة العامة. 
يف جمال الصفقات التعاقدية قبل ستعجالية اال: الدعوى املطلب األول

 العمومية

ستعجال ما قبل التعاقدي يف جمال الصفقات العمومية إىل أصل يعود اال

 :"بتوجيه الدعوى" رقم التوجيه األروبي املسمىأساسه تشريعي أوربي 

(1)11/11/1898 :الصادر يف 98/666
الذي يهدف إىل تنسيق األحكام  

حتاد يف جمال إبرام الصفقات العمومية للتوريدات شريعية بني دول االالت

واألشغال بغية بسط وجتسيد مبدأ الشفافية خاصة يف مرحلة إبرام 

واعد العالنية واملنافسة اليت  تقوم عليها عملية الصفقة وكذا حلماية ق

ستعجالية لكل شخص ااإلبرام وذلك من خالل منح احلق برفع دعوى 
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ميلك املصلحة يف إبرام الصفقة يف حالة ما إذا خالفت اإلدارة العامة 

قواعد العالنية واملنافسة املفروضة عليها واملطالبة بوقف تلك املخالفات، 

واسعة ال نظري هلا ألجل محاية ستعجالي سلطات االلقاضي نح اوتبعا لذلك م

عليه تقتضي دراسة  من كل جتاوز قد تتعرض له والصفقة عملية إبرام 

 :اآلتيةالبحث من خالل الفروع ستعجالية الدعوى االهذه 
ستعجالية قبل التعاقدية يف مادة الصفقات : جمال الدعوى االالفرع األول

 العمومية.

يف مادة الصفقات التعاقدية ستعجالية قبل االالدعوى شروط  :الفرع الثاني

 العمومية.

الصفقات مادة يف التعاقدية قبل ستعجالية اال: احلكم يف الدعوى الفرع الثالث

 .العمومية

ستعجالية قبل التعاقدية يف مادة : جمال الدعوى االالفرع األول

اٍلاستعجالية اجلزائري موضوع الدعوى نظم املشرع  الصفقات العمومية

يف جمال العقود اإلدارية والصفقات العمومية مبوجب نص التعاقدية قبل 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حتت عنوان  849و 846املادتني 

" وهلذا تقتضي الدراسة التطرق العقود والصفقاتيف مادة إبرام االستعجال "

 إىل النقاط اآلتية:

يف جمال الصفقات الي قبل التعاقدي ستعجاالأوال: موضوع الطعن 

ستعجالي قبل التعاقدي االموضوع الطعن ميكن أن يكون  العمومية

من  846الصفقات العمومية أو العقود االدارية وذلك ما أكدته املادة 

  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.

 16/149الرئاسي املرسوم بالرجوع إىل أحكام  :الصفقات العمومية -1

العمومية عرفت الصفقات منه  21املادة للصفقات العمومية جند  املنظم

عمول به تربم مبقابل على أنها: "عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع امل

قتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا امع متعاملني 

، لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال األشغال واللوازم املرسوم

 ات".واخلدمات والدراس
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مكانية تطبيق إمن نفس املرسوم فأكدت على عدم  26ا املادة ّمأ

األحكام املنصوص عليها يف هذا املرسوم إال إذا كانت الصفقة حمل 

، املؤسسات اإلقليميةنفقات إحدى اجلهات اآلتية: الدولة، اجلماعات 

العمومية اخلاضعة للتشريع واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 

كم النشاط التجاري عندما تكلف بنجناز عملية ممولة كليا أو الذي حي

أو من اجلماعات اإلقليمية الدولة جزئيا مبساهمة مؤقتة أو نهائية من 

 وتدعى يف صلب النص "املصلحة املتعاقدة".

فيما خيص إشكال أي يطرح من خالل ما سبق يتضح لنا أنه ال  -

قبل التعاقدية ستعجالية االالدعوى يف بالفصل اإلداري القاضي ختصاص ا

اليت تربمها كل من الدولة، أو اجلماعات اإلقليمية، أو املتعلقة بالصفقات 

من أشخاص ّد املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ذلك ألنها تع

القانون العام اليت خيتص القضاء اإلداري أصال بالنظر يف املنازعات اليت 

 تكون طرف فيها.

ختصاص : هل يعقد االالصدديف هذا طرحه لذي ميكن لكن اإلشكال ا -

إذا تعلق التعاقدية ستعجالية قبل اضي اإلداري بالنظر يف الدعوى االللق

األمر بصفقة أبرمتها املؤسسات العمومية اخلاضعة للتشريع الذي حيكم 

 النشاط التجاري؟

ختصاص القضائي ا السؤال تدفعنا لدراسة قواعد االواإلجابة عن هذ -

العمومية اليت تربمها تلك املؤسسات لكونها من الصفقات منازعات  يف

 اخلاص وال خيتص القضاء اإلداري بالفصل يف منازعاتها.القانون أشخاص 

يف اجلزائر بني القبول والرفضاإلداري ختلف موقف القضاء ا -
(3)

 

اليت تربمها املؤسسة العمومية الختصاصه بالفصل يف منازعات الصفقات 

النصوص ذات الطابع الصناعي التجاري، خاصة يف ظل غياب  العامة

ختصاص القضائي يف منازعات ونية الصرحية اليت تضبط قواعد االالقان

من املرسوم الرئاسي  26الصفقات العمومية بشكل دقيق ذلك أن املادة 

املرسوم ومل تشر إىل أية قواعد مل حتدد سوى جمال تطبيق أحكام  16/149
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ي اإلداري بالفصل يف املنازعات املرتتبة عن نشاط تلك ختصاص القاضال

 املؤسسات عند إبرامها صفقة عامة وفقا للشروط احملددة.

تفاق يربمه اميكن تعريف العقد اإلداري على أنه " :العقود اإلدارية-1

عام، وفقا ألساليب القانون العام مرفق شخص معنوي عام، قصد تسيري 

"القانون اخلاصيف مألوفة  غرياستثنائية شروط بتضمينه 
(4)

. 
فاملبدأ العام أن العقد اإلداري ال خيضع لنفس األحكام اليت حتكم عملية 

إبرام الصفقة العامة غري أن تنظيم الصفقات العمومية ألزم اإلدارة 

العامة باحرتام املبادئ اليت تقوم عليها الصفقات العمومية عند إبرامها 

 ذا تعلق األمر مبا يأتي: لبعض العقود اإلدارية خاصة إ

ن تنظيم الصفقات العمومية وتتعلق م 13أكدتها املادة  احلالة االوىل:

بالصفقات العمومية اليت تقل عن النصاب املالي املذكور فيها والذي خيص 

ماليني دينار بالنسبة  6 مليون دينار بالنسبة ملادة األشغال أو اللوازم و 11

و عليه فاملصلحة املتعاقدة جيب عليها إخضاع ملادة الدراسات أو اخلدمات 

ختارت إبرام تلك الصفقات االعقد اللتزامات اإلشهار واملنافسة إذا ما 

 .تنظيم الصفقات العموميةعليها يف املنصوص الشكلية اإلجراءات وفقا ألحد 

وتتعلق بعقد تفويض املرفق العام وذلك ما نصت عليه  احلالة الثانية:

نظيم الصفقات العمومية حيث ميكن للشخص املعنوي من ت 129املادة 

اخلاضع للقانون العام واملسؤول عن مرفق عام أن يعهد إىل مفوض له 

ستغالل املرفق حبد اذلك املرفق على أن يتم التكفل بأجره من بتسيري 

تفاقية ختضع اشكل يف التفويض شرتط القانون أن يكون اذاته كما 

 ت العمومية.للمبادئ املطبقة على الصفقا

ستثمارات ملكا نتهاء مدة التفويض تصبح مجيع املمتلكات واالاوعند 

 للشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام )املفوض(.

 األشكال التالية:  112وميكن أن يأخذ التفويض بناء على نص املادة 

 متياز.عقد اال -
 عقد الوكالة احملفزة. -
 عقد التسيري. -
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 عقد اإلجيار. -

يف جمال الصفقات التعاقدي قبل ستعجالي االالطعن أسباب  ثانيا:

نظرا للطبيعة اخلاصة هلذه الدعوى حيث ميكن حتريكها حتى  العمومية

ولو مل يتوفر يف النزاع شرطي اجلدية واالستعجال بل يكفي فقط وجود 

إخالل بالتزامات اإلشهار والوضع يف املنافسة املرتبطة بعملية إبرام 

الدعوى من بني منازعات الصفقات العمومية  الصفقة هلذا صنفت هذه

قضاء االستعجال بقوة القانوناختصاص اليت تدخل يف 
(6)

وهلذا فقد كرس  

مفهوما موضوعيا لإلخالل بهاذين االلتزامني الفرنسي القضاء اإلداري 

حبيث أن القاضي حياول البحث يف الوسائل املتعلقة باإلخالل وال يبحث عن 

من أداء تلك االلتزاماتلعمومي الشخص احماولة تهرب 
(6)

وميكن أن يأخذ  

 هذا اإلخالل الصور التالية:
يقصد مببدأ العالنية معرفة الكافة بأن  اإلخالل مببدأ العالنية:-1

الدولة مقبلة على شغل عام من خالل البيع أو الشراء أو التأجري والغاية 

و حيوم حوهلا الشك من ذلك لكي ال تربم العقود االدارية يف جو من الريبة 

ملن يرغب يف التعاقد كي يتنافس الفرصة ألن سرية التعاقد سوف ال تتيح 

مع غريه
(9)

ويعد اإلعالن عن الصفقة من أهم مظاهر مبدأ العالنية ، 

إىل حتقيق مبدأ حرية املنافسة ومبدأ املساواة يف إجراءات  والذي يهدف

ءات والشروط اليت ميكن املناقصة العامة من خالل تبيان و توضيح اإلجرا

للمتقدمني للتعاقد مع اإلدارة التنافس على أساسها
(9)

املشرع  خاصة أّن 

 48ألزم على جهة اإلدارة اللجوء إىل عملية اإلشهار من خالل نص املادة 

 وذلك يف احلاالت التالية: 

 طلب العروض املفتوح -

 طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا -

 ض احملدودطلب العرو -

 املسابقة -

 ولكن السؤال الذي ميكن طرحه يف هذا الصدد:

 الوحيد الذي جيسد مبدأ العالنية؟اإلجراء هو الصفقة اإلعالن عن ّد هل يع
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اإلعالن من أهم اإلجراءات التمهيدية اليت متر بها ّد يف حقيقة األمر يع

راء عملية اإلبرام هلذا حرص املشرع اجلزائري على تنظيم هذا اإلج

وإحاطته بالضمانات الالزمة نظرا ألهميته وتأثريه على مبدأ حرية 

 الوصول للطلبات العمومية كما خيضع هذا اإلجراء للقواعد اآلتية:

تضمني  16/149من املرسوم الرئاسي  61أوجبت املادة  :عالنبيانات اإل-1

 إعالن طلب العروض البيانات اإللزامية األتية:
طلب  عاقدة وعنوانها ورقم تعريفها اجلبائي، كيفيةتسمية املصلحة املت -

وغريها من ...موضوع العملية، نتقاء األولياالأو شروط التأهيل ، العروض

 البيانات الضرورية اليت توضح كافة املعلومات املتعلقة بالصفقة.
واليت أكدت املرسوم من نفس  66ونصت عليه املادة  نشر اإلعالن:-2

 لضوابط التالية:على وجوب نشره وفقا ل
 : اللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على األقل.لغة النشر-أ

 : ذكرت املادة نوعني من اإلشهار:وسائل النشر-ب
وعلى األقل يف جريدتني يوميتني النشرة الرمسية من خالل الوطين اإلشهار  -

 وطنيتني موزعني على الرتاب الوطين.
إذ كان طلب العروض صادر عن اإلشهار احمللي ويتم اللجوء إليه  -

الوالية أو البلدية أو املؤسسة العمومية املوضوعة حتت وصايتها وكان 

مبلغها األمر يتعلق بصفقة إشهار أو لوازم أو دراسات أو خدمات يساوي 

أو دينار مليون  62مليون دينار أو يقل عنها و 122على التوالي: التقديري 

 الكيفيات التالية: اإلعالن حسب ر يتم نشاحلالة ، ويف هذه يقل عنها
وإلصاق إعالن طلب العروض باملقرات جهويتني أو حمليتني يف يوميتني -

والصناعة التقليدية التجارة الوالية وغرف بلديات املعنية للوالية وكافة 

 واحلرف والفالحة واملديرية التقنية املعنية يف الوالية.
 لقيام بالتصرفات التالية:يعترب إخالال مببدأ العالنية ا ؛وعليه

من حيث البيانات ناقص عدم اإلعالن عن الصفقة أصال أو نشر إعالن  -

اإللزامية املفروضة على اإلدارة، أو إغفال نشره عن طريق الوسائل 

 .احملددة قانونا
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املتعلقة املعلومات من الكايف وسائل ال تؤمن القدر طريق عن االعالن نشر  -

تشرين  29يف حكمه الصادر يف الفرنسي ه جملس الدولة بالصفقة وذلك ما أكد

"Calais-de-pas-Region Nordيف قضية " 1226ول األ
(8) 

عدم املساواة بني املرشحني يف إعالمهم بكل ما خيص الصفقة من  -

القيام بذلك حبسب نص اإلدارة دفاتر الشروط حيث ألزم القانون على 

  .من تنظيم الصفقات العمومية 63املادة 

قيام االدارة العامة بتعديل قواعد قبول العروض املنصوص عليها يف  -

اإلعالن أثناء إجراءات اإلبرام
(12)

. 

عدم اإلعالن عن قرار املنح املؤقت للصفقة وفقا للكفيات احملددة قانونا  -

طالع على لعدم االختيار لالاملستبعدين أو عدم دعوة باقي املرشحني 

 يار.النتائج املفصلة لالخت
وعموما يعد إخالل مببدأ العالنية كل امتناع عن نشر خمتلف القرارات 

تضمن شفافية القرارات مثل هذه  ّنإحيث املناقصة املتعلقة بنجراءات 

 اإلجراءات ونزاهتها.

مبدأ املنافسة من أهم الضمانات  يعّد اإلخالل مببدأ املنافسة:-2

الصفقة ويتم استنباطه من القانونية املمنوحة لألفراد يف مرحلة إبرام 

وجتسيد املبادئ اليت تقوم عليها الصفقات احرتام على املشرع خالل حرص 

من حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة العمومية 

هذا املبدأ إفساح اجملال امام ويقتضي  اإلجراءاتاملرشحني وكذا شفافية 

واملزايدات العامة والذين حتقق  املناقصاتالذين يهمهم أمر األشخاص مجيع 

فيهم وتنطبق عليهم شروط املناقصات واملزايدات
(11)

ويرتتب عن ذلك أن  

حمايدا بني مجيع املتنافسني متاشيا مع املبدأ العامة موقفا تقف اإلدارة 

الدستوري "حياد اإلدارة" ومينع عليها يف هذا الصدد إتيان أي تصرف من 

القيام بالتصرفات املبدأ بهذا اإلخالل ، وأهم صور سةاملنافشأنه اإلخالل مببدأ 

 التالية:



(242) 
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ختصيص الصفقة ملتعامل واحد وفقا لألسلوب الرتاضي يف غري حاالته  -

احلصرية حيث يعترب ذلك خرقا لقاعدة املنافسة اليت تقوم عليها طريقة 

 طلب العروض واليت تعترب القاعدة العامة يف إبرام الصفقة.

 بالرغم من فوات اآلجال القانونية احملددة لتقدميها. طاءات العقبول بعض  –
تفضيل أحد املرشحني من خالل تزويده باملعلومات املفصلة حول   -

 الصفقة دون باقي املرشحني.
عدم التقيد بالنصوص القانونية فيما خيص إصدار قرارات احلرمان  -

إصدار تلك  من دخول الصفقة أو قرارات االستبعاد منها أو التعسف يف

 القرارات خاصة إذا كانت قد أصدرت لدواعي املصلحة العامة. 

على أحد املرشحني بعد استبعاده من طرف جلنة تقيم الصفقة إرساء   -

العروض حيث يعترب ذلك خرقا للقانون 
(11)

. 
أو معايري متييزية مل الصفقة نتقاء ال عالقة هلا مبوضوع ااعتماد معايري   -

 لشروط اخلاص بالدعوة للمنافسة.يتضمنها دفرت ا
مع أحد املرشحني أثناء عملية تقييم العروض التفاوض اللجوء إىل  -

من تنظيم الصفقات  92وهو تصرف منعه القانون مبوجب نص م 

 العمومية.

ستعجالية يف مادة الصفقات الفرع الثاني: شروط الدعوى اال

ة الصفقات ستعجال يف مادكما سبق ذكره فنن قضاء اال العمومية

من قانون اإلجراءات  849و 846العمومية احملدث مبوجب نص املادتني  

من قبل منازعات الصفقات العمومية اليت تدخل يف ّد املدنية واإلدارية يع

القاضي ستعجال بقوة القانون ويرتتب عن ذلك أن اختصاص قاضي اال

العامة  ستعجالاالحتى وإن مل يتوفر يف النزاع شروط الدعوى يفصل يف 

كحالة االستعجال وشرط اجلدية وشرط ستعجالية ااملطلوبة يف كل دعوى 

عدم املساس بأصل احلق
(13)

السالفتني أحكام املادتني من يستشف وذلك ما  

الذكر، ذلك أن قاضي االستعجال يفصل يف النزاع الذي آل إليه بقوة 

اليت ملنافسة االقانون متى كان هناك إخالل بالتزامات اإلشهار والوضع يف 

العمومية دون أن يفحص وجود حالة الصفقات برام إعملية ختضع هلا 
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أمامه، كما أنه يتصدى للموضوع النزاع املطروح االستعجال من عدمها يف 

النوع تسمية هذا ويفصل يف أصل احلق وهذا ما دفع بالكثري من الفقه إىل 

املوضوعي قبل التعاقدي"من القضاء "االستعجال 
(14)

لرفع يشرتط موما وع 

 يف جمال الصفقات العمومية الشروط التالية:ستعجالية الدعوى اال

من قانون اإلجراءات  846بالرجوع لنص املادة  أوال: شرط الصفة

املدنية واإلدارية جندها خولت احلق برفع الدعوى لكل من له مصلحة يف 

تثبت  ؛هإبرام الصفقة أو ملمثل الدولة على مستوى إقليم الوالية وعلي

 اخلاصة للمدعي أو تثبت حبكم القانون.املصلحة الصفة بناء على 

أنه يكفي  846يتبني من خالل نص املادة الصفة بناء على املصلحة: -1

يف جمال الصفقات العمومية ستعجالية الدعوى االتوافر شرط املصلحة لرفع 

صلحة الذي جيب أن تتوفر فيه امل للغريذلك أن هذا احلق خمول قانونا 

حتى لو مل يكن طرفا يف العقد وهذا هو اهلدف من وراء إقرار مثل هذه 

الدعوى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، فالغري يف هذه املرحلة مازال غريبا 

عن الصفقة وال ميلك الصفة يف التقاضي فلو بادر برفع دعوى إلغاء ضد 

دم قبوهلا النعدام بعمواجهته لتمت لالنفصال أحد القرارات اإلدارية القابلة 

وهي شرط من النظام اإللغاء من أهم شروط رفع دعوى ّد واليت تعالصفة 

العام
(16)

. 

تثبت املصلحة للمرشح الذي حرم من الدخول يف املنافسة أصال  ؛وعليه 

بسبب قيام اإلدارة خبرق قواعد العالنية واملنافسة إذن فهو ملزم بنثبات 

يثبت ترشحه لدخوهلا وذلك ما أكده املصلحة يف إبرام الصفقة دون أن 

جملس الدولة الفرنسي يف العديد من القرارات حيث ذهب إىل أبعد من 

ذلك عندما قرار انعدام املصلحة يف الطعن بالنسبة للمؤسسة اليت أعلن 

قرار إرساء الصفقة مطالبة بنلغاء ستعجاليا افوزها بالصفقة وقدمت طعن 

هالعدم صحة اإلجراءات اليت بين علي
(16)

. 
كما أن الطاعن غري ملزم بنثبات الضرر احلاصل له بل يكفي أن يثبت 

إمكانية فوزه بالصفقة لوال اإلخالل بالتزامات اإلشهار واملنافسة وذلك ما 
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بقوهلا "يتم االخطار من قبل كل من له  846من م  1أكدته الفرتة 

 مصلحة يف إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا اإلخالل..." 
يف إبرام الصفقة العامة، الشفافية محاية ملبدأ  الصفة حبكم القانون:-2

باعتباره ممثل للدولة على مستوى إقليم للوالي احلق القانون فقد منح 

قبل التعاقدية يف جمال الصفقات العمومية ستعجالية الدعوى االالوالية برفع 

للممثل الدولة "...وكذلك 846/1نص املادة مبوجب والعقود االدارية وذلك 

إقليمية مجاعة من طرف سيربم أو العقد إذا أبرم الوالية على مستوى إقليم 

أن  846املادة أو مؤسسة عمومية حملية "يتضح من خالل أحكام نص 

والصفقات العقود للمشروعية فيما خيص الوالي حارسا املشرع جعل من 

يف املوضوع املربمة حمليا وذلك يتماشى مع حقه األصيل يف رفع دعوى 

 ضد قرارات اجملالس احمللية إذا كانت غري مشروعة.
غري أن رقابة املشروعية املمنوحة له يف جمال الصفقات العمومية تواجهها 

إشكاالت واقعية حيث أن الواقع أثبت ويف الكثري من األحيان عدم علم 

وما يتعلق بها من الصفقة الوالي باإلجراءات اليت تسبق عملية إبرام 

اوزات وهو نفس اإلشكال الذي تواجه هذه الدعوى يف فرنسا لصعوبة جت

 علم احملافظ بالتجاوزات احلاصلة يف مرحلة ما قبل إبرام الصفقة.
بعدم قبول الدعوى  Rennes ويف نفس السياق حكمت احملكمة اإلدارية لــ:

العالنية من طرف مستشار بلدي بسبب خرق التزامات املرفوعة أمامها 

يف الطعنالنعدام املصلحة وذلك البلدية سة من طرف واملناف
(19)

. 

أجال معينا لرفع الدعوى اجلزائري مل حيدد املشرع  :ثانيا: شرط امليعاد

ستعجالية قبل التعاقدية يف جمال الصفقات العمومية وترك األجل قائما اال

"...جيوز  864/3إىل غاية توقيع العقد أو الصفقة وذلك ما أكدته املادة 

 خطار احملكمة قبل إبرام العقد" وهلذا التوقيت عدة مربرات أهمها:إ

تفادي الدعوى املوازية اليت ميكن أن ترفع يف املوضوع بعد إبرام  -

بعد إبرام ستعجالية االالصفقة فيما لو ترك املشرع إمكانية رفع الدعوى 

 الصفقة.
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السلطات رسة مماأية جدوى من هناك ال يكون الصفقة بعد إبرام العقد أو  -

من أمر الدعوى الفصل يف هذه  اهلامة املمنوحة لقاضي االستعجال بصدد

 يف اإلخالل باالمتثال اللتزاماته أو األمر بتأجيل إمضاء العقد.املتسبب 

رفع الدعوى قبل إبرام الصفقة هو ما يربر طابعها الوقائي الذي  -

واملنافسة إشهار  مببدأياملاسة تصحيح املخالفات ألجله من أجل استحدثت 

درءا للضرر غري قابل لإلصالح قبل فوات األوان
(19)

وذلك ما أقره جملس  

الدولة الفرنسي يف العديد من قراراته بأن ترفع هذه الدعوى قبل إمتام 

إبرام العقد
(18)

 

: يرتتب على هذا الشرط عدم إمكانية توجيه القرار املسبقثالثا: شرط 

إداري فال يطرح إشكال إذا كان حمل  الدعوى القضائية إال ضد قرار

الدعوى قرار إداري فعال، أما إذا كان حمل الدعوى عقد إداري أو صفقة 

عامة وجب على رافع الدعوى تقديم طلب إىل اإلدارة املعنية ملعرفة 

وجهة نظرها حول اخلالف الذي يدور بينها وبني املعين فهذا الشرط 

دعوى خاصة يف جمال املنازعات ضروري يرتتب على إغفاله عدم قبول ال

 اليت تدخل يف اختصاص القضاء الكامل.

ستعجالية قبل التعاقدية يف جمال الصفقات أما فيما خيص الدعوى اال

يف صاحل الدعوى  اشرتاط قاعدة القرار املسبق ال يكون العمومية فنّن

ألنه قد حييط اإلدارة علما بنمكانية وجود دعوى مرفوعة ضدها فتسارع 

 إمتام إبرام الصفقة والشروع يف تنفيذها.يف 

املشرع  ستعجالي الذي تتميز به هذه الدعوى فنّنونظرا للطابع اال

من قانون اإلجراءات  846مل يشرتط هذا القرار يف نص املادة اجلزائري 

على حترير عريضة افتتاحية يربز من بالنص املدنية واإلدارية واكتفى 

مببدأي العالنية واملنافسة وذلك متاشيا مع ما خالهلا الطاعن أوجه اإلخالل 

ذهب إليه املشرع الفرنسي الذي أعفى الطاعن من شرط الطلب املسبق 

جلهة اإلدارة من خالل قانون القضاء اإلداري املستعجل
(12)
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ستعجالية قبل التعاقدية يف الفرع الثالث: احلكم يف الدعوى اال

 جمال الصفقات العمومية

تتمتع اإلدارة  املمنوحة للقاضي اإلداري يف الدعوى: أوال: السلطات 

العمومية بصورة ال إبرام العقود والصفقات يف جمال العامة بامتيازات السلطة 

اإلداري نظري هلا يف جمال عقود القانون اخلاص وهو ما يربر منح القاضي 

ستعجالية قبل واهلامة بصدد الفصل يف الدعوى االالسلطات الواسعة لتلك 

لتعاقدية املرفوعة أمامه يف جمال العقود اإلدارية أو الصفقات العمومية، ا

للمحكمة منها بقوهلا "ميكن  6و 4يف الفقرة  846واملنصوص عليها يف املادة 

لتزاماته...وميكن هلا أيضا يف اإلخالل باالمتثال الاملتسبب أن تأمر اإلدارية 

ألجل احملدد...وميكن هلا نقضاء اااحلكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ 

 كذلك...أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد..."

مبراجعة نص املادة يتضح لنا أن تلك السلطات هامة تتناسب مع طبيعة 

املسألة املطروحة غري أنها تتعارض مع طبيعة الصالحيات املمنوحة 

سلطة إلزام  ّنإستعجالي من خالل هذه الدعوى، حيث للقاضي اال

من صالحيات القاضي الفاصل يف الدعوى  تكون يق أمراإلدارة عن طر

عن طريق دعوى القضاء الكامل املرفوعة من طرف املتعامل املتعاقد 

فقط
(11)

. 

هذه السلطة متكن القاضي من توجيه أمر لإلدارة وإلزامها باالمتثال  ألّن

اللتزامات اإلشهار واملنافسة اليت مت خرقها من جانبها، غري أن املشرع 

من خالل عبارة "ميكن للمحكمة اإلدارية وازيا جاألمر ائري جعل من اجلز

" وكان من املفروض أن يضبط صياغة .أن تأمر املتسبب يف اإلخالل..

املادة مبا يوحي وإلزامية توجيه أوامر لإلدارة يف حالة ما إذا ثبت أن هناك 

 خرق فعلي ملبدأي العالنية واملنافسة.

أن تقوم اإلدارة بنلغاء كافة اإلجراءات  ويرتتب عن هذه السلطة أيضا

العمومية الصفقات اليت ميسها التجاوز واإلخالل باملبادئ اليت تقوم عليها 

 أما باقي اإلجراءات الصحيحة فال ميسها اإللغاء.
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (211) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ويقصد  846تضمنها نص املادة  سلطة فرض الغرامة التهديديةأما  -

أو املتماطلة عن متنعة املعلى اإلدارة الضغط بها تهديد مالي هدفه 

التنفيذ إللزامها بأداء مبلغ مالي عن كل فرتة زمنية يف تأخري تنفيذ 

واملنافسة لتزام بقواعد العالنية لتزام وهو ما ميكن أن حيملها على االاال
(11)

. 

وميكن هلا أيضا احلكم بغرامة تهديدية ...نالحظ من خالل عبارة " -

ستعجالي املشرع منح للقاضي االأن دد..." نقضاء األجل احملاتسري من تاريخ 

إلجبار اإلدارة على الغرامة التهديدية سلطة تقديرية يف إمكانية فرض 

 االمتثال اللتزاماتها.

ستعجالي مبقتضاها ميكن للقاضي اال تأجيل إمضاء العقدعن سلطة  أما

توجيه أمر لإلدارة مفاده تأجيل عملية إمضاء العقد أو الصفقة ملدة ال 

ستعجالية، يف الدعوى االللفصل يوما و هي نفس املدة املقررة  12جاوز تت

حتى يكون للحكم الفاصل السلطة وإن املربر من وراء منح القاضي هلذه 

بعد احلكم يف هذه الدعوى احلجية على عملية إبرام الصفقة، فلو صدر 

هة جإمتام إبرام العقد أو الصفقة ينتفي الدور الوقائي هلذه الدعوى من 

ستعجالي االالعقد منحت للقاضي تأجيل إمضاء سلطة فنن أخرى ومن جهة 

اإلدارية املنفصلة القرارات تفاديا للوضع القائم فيما خيص أثر حكم إلغاء 

 حكم نظريعلى العملية العقدية بعد إبرام العقد حيث يبقى جمرد 

لصفقة وال ميكن أن يؤثر على العقد أو ااملشروعية فاصل يف الدعوى بعدم 

إال إذا متسك أحد املتعاقدين بذلك أمام القضاء الكامل
(13)

 

ستعجالية على ثانيا: حجية وأثر احلكم الصادر يف الدعوى اال

ستعجالية قبل يتمتع احلكم الفصل يف الدعوى اال العملية العقدية:

التعاقدية يف جمال الصفقات العمومية باحلجية، فهو حكم فاصل يف أصل 

 حلجية الشيء املقضي فيه ويتميز باخلصائص التالية:النزاع وحائز 

ه مشمول ّنإمن حيث ستعجالي االله نفس مقومات وخصائص احلكم  -

 بالنفاذ املعجل.

هذا احلكم غري قابل للمعارضة وال يقبل فيه االعرتاض على النفاذ  -

 املعجل.
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 ستعجالية بالرغم من أنخيضع لألحكام العامة للطعن يف األحكام اال -

األحكام الفاصلة يف هذه  ّنإالوضع يف فرنسا على خالف ذلك حيث 

 الدعوى تكون بصورة ابتدائية ونهائية.

 ه ليس بالتدبري الوقائي أو احلكم املؤقت.ّنإ -

 أما عن أثر احلكم يف الدعوى على العملية العقدية:-

حكما يؤثر بشكل كبري على مرحلة ستعجالي االقبل أن يتخذ القاضي 

معينة كتأثري إبرام هذه ضرورات ه جيب عليه أن يراعي الصفقة فنّنإبرام 

اخلدمات هلذا أصبح القضاء اإلداري يف ضمان استمرارية الصفقة على 

قد تؤثر على حسن سري املرفق العام إصدار أحكام فرنسا يرتيث قبل 

موضوع الصفقة
(14)

 

ببا كافيا إللغاء سّد اإلشهار واملنافسة ال يعبالتزامات واعترب أن اإلخالل 

العقد وليس كذلك سببا إللغاء باقي القرارات اإلدارية السابقة اليت مل 

ميسها اإلخالل وذلك احرتاما ملبدأ استقرار املراكز القانونية، ذلك أن 

 يدخل ضمن اختصاص قاضي العقد دون غريه.الصفقة احلكم بنلغاء 

مببدأ املنافسة يف  أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد اعترب أن اإلخالل

مبنح الصفقة أو عمومي وعد لعون تقديم من خالل الصفقة مرحلة إبرام 

ملحق أو تفاوض بشأن ذلك سببا كافيا الختاذ أي تدبري ردعي السيما فسخ 

املتعاملني أو إلغاء الصفقة زيادة على تسجيل املؤسسة املعنية يف قائمة 

العمومية وذلك ما أكدته فقات الصيف املشاركة املمنوعني من االقتصاديني 

 .   16/149من املرسوم الرئاسي  98املادة 

نفصال اء القرارات اإلدارية القابلة لالاملطلب الثاني: دعوى إلغ

 . عن الصفقة العامة
دعوى اإللغاء من أهم دعاوى القضاء اإلداري كونها تهدف إىل محاية  تعّد

القرار اإلداري حمل الطعن  علىرقابة املشروعية املشروعية من خالل بسط 

فيها، ويف املرحلة اليت تسبق إبرام الصفقة يكون حمل دعوى اإللغاء القرار 

نفصال عن العقد أو الصفقة والذي ميكن تعريفه على لالاإلداري القابل 

عن إرادة منفردة ّد "قرارات باملفهوم العام للقرار اإلداري فهي تعه ّنأ
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (214) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

إلحداث اثر قانوني معني وهي تصدر ة ملزمة سلطجلهة اإلدارة مبا هلا من 

يف إطار عملية مركبة مع إمكان جتنيب هده التصرفات لتمثل على حدى 

ثر قانوني دون أن ميس ذلك بباقي أقرارات قائمة بذاتها وصاحلة لرتتيب 

 اآلثار القانونية املرجوة مناملكونات األخرى للعملية أو حيول دون ترتيب 

"ورائها
(16)

نفصال ليس بغاية يف حد لي فالقرار اإلداري القابل لاللتاوبا 

ذاته إمنا هو عمل قانوني صادر باإلرادة املنفردة جلهة اإلدارة قصد 

التمهيد إلبرام العقد أو تنفيذه أو إنهائه وذلك ما جييز إمكانية الطعن 

، غري أن العملية العقدية تضم الصفقةستقالال عن العقد أو افيه باإللغاء 

ما هو متصل وفيها عنها فصله عة من القرارات اإلدارية فيها مما ميكن جممو

اع وأنودراسة صور نفصال عنه وهلذا يتوجب علينا ال يقبل االبالعقد و

بيان قواعد  نفصال يف الفرع األول ثّمالقرارات اإلدارية القابلة لال

خري من خالل الفرع الثاني لنخلص يف األمنازعاتها يف ختصاص القضائي اال

اإلدارية املنفصلة على العملية القرارات إىل دراسة اآلثار املرتتبة عن إلغاء 

 العقدية ككل وذلك يف إطار الفرع الثالث.

نفصال عن اع القرارات اإلدارية القابلة لالالفرع األول: صور وأنو

 الصفقة

من القرارات اإلدارية برام الصفقة هناك جمموعة إيف املرحلة اليت تسبق 

 نفصال سواء كانت:قابلة لالال

 القرارات السابقة على تكوين العقد أو الصفقة.  -

 القرارات اخلاصة بنبرام الصفقة او رفض إبرامها.      -

من هذه ج ضوتندرت السابقة على تكوين الصفقة: اأوال: القرار

 الطائفة العديد من القرارات أهمها:

ة للتعاقد حيث تتوفر هو مبثابة دعو / قرار اإلعالن عن الصفقة:1

ميكن فصله عن الصفقة اإلداري وعليه القرار خصائص ومقومات فيه مجيع 

والطعن فيه بصورة مستقلة، متى خالفت اإلدارة العامة النصوص 

حد البيانات اإللزامية لإلعالن أو خمالفة أالقانونية امللزمة هلا كتخلف 

 كيفية نشره وفقا ملا يتطلبه القانون. 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

تصدره اإلدارة العامة بناء على قاعدة  ملنح املؤقت للصفقة:/ قرار ا2

إىل الشروط واملواصفات بالنظر وذلك عطاء منح الصفقة لصاحب أفضل 

اليت يتوافر عليها عرضه غري أن هذا املنح يكون بصورة مؤقتة ال نهائية 

من اجلهة اإلدارية املختصة وهناك من الفقهالصفقة عتماد اإىل غاية 
(16)

 

اإلدارة وحيمي باقي املتعاملني  ختياراعلى الشفافية يضفي إجراء ده عمن ي

 املختصة.الصفقات أمام جلان الطعن حق ممارسة من متكينهم معها من خالل 

املفروضة اإلجراءات والشكليات اجلوهرية وبالتالي متى خالفت اإلدارة العامة 

باإللغاء وذلك ما عليها يف القرار املنح املؤقت جازت إمكانية الطعن فيه 

 .SR " أكدته الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقا يف قضية قرينة
GRAIN " حيث اعتربت قرار إرساء مناقصة على طرف أجنيب من

مناقصة عامة لبلدية ما قرار إداري غري مشروع من حيث الشكل 

واإلجراءات ومنفصل عن عملية التعاقد وقبلت ضده الطعن باإللغاء 

(19)19/11/1868 :لك يف قرارها الصادر يفوكان ذ
 . 

وتصدره اإلدارة ضد أحد / قرار احلرمان من دخول الصفقة: 3

املطلوبة كافة الشروط املتقدمني بعطائهم حتى وإن توفر عرضه على 

لتزام سابق مع اإلدارة ويسمى حينها تنفيذ املعيب الوذلك بسبب ال

للمنافسة املالئم اجلو تضمن كي احلرمان اجلزائي أو تتخذه كنجراء وقائي ل

فنكون أمام احلرمان الوقائي وعليه فقرار احلرمان ينصب على شخص 

معني وليس على عطائه فهو قرار إداري منفصل عن الصفقة وميكن 

 الطعن فيه باإللغاء متى ثبتت عدم مشروعيته. 

يوجه هذا القرار ضد  ستبعاد من دخول الصفقة:/ قرار اال4

 تتوافر فيه الشروط املطلوبة وبالتالي فهو موضوعي ال العطاء الذي مل

ستبعاد بسبب التقدم بالعطاء كما ميكن أن يكون اينصب على شخص امل

سوء السمعة أو لضرورات املصلحة العامة
(19)

عليه ميكن أن خيضع ، و

ستبعاد لرقابة القاضي اإلداري من خالل دعوى اإللغاء إذا مل تقم قرار اال

 ستبعاد.لال رةاألسباب املرب
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طريقا ّد مبا أن الرتاضي يع / قرار التعاقد وفقا ألسلوب الرتاضي:5

العامة إذا ما توفرت حاالته اإلدارة ستثنائيا للتعاقد ميكن أن تلجأ إليه ا

احلصرية وذلك من خالل ختصيص الصفقة ملتعامل متعاقد واحد ودون 

فقد أحاطه املشرع  ىل الدعوة الشكلية للمنافسة واإلشهار وهلذاإاللجوء 

حبملة من الضوابط ضمانا ملبدأي العالنية واملنافسة اليت قد حتيد عنها 

اإلدارة العامة يف معرض إبرام الصفقة فنذا ما اختارت اإلدارة أسلوب 

ختيارها عند كل رقابة متارس اعلى تعليل القانون جيربها الرتاضي فنن 

تيار أسلوب الرتاضي إلبرام خنه ميكن الطعن يف قرار اإلدارة العليها وم

 الصفقة متى كان غري معلل أو يف غري حاالته احلصرية. 

 ثانيا: القرارات اخلاصة بإبرام الصفقة أو رفض إبرامها:

اعتماد الصفقة املرحلة النهائية اليت متر ّد : يعقرار إبرام الصفقة-1

وافقة بها اإلدارة قبل البدء يف تنفيذ مشروعها واعتماد الصفقة هو امل

من تنظيم الصفقات  24عليها من قبل اجلهة املختصة واحملددة يف املادة 

 العمومية وذلك يكون مبوجب قرار إداري قابل لالنفصال.

قرار رفض إبرام العقد )أو إلغاء الصفقة(: لقد منح القانون جلهة -1

اإلدارة حق رفض إبرام العقد أو إلغاء الصفقة وهلا سلطة تقديرية يف 

اء إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك أو زالت دواعي التعاقد، ذلك سو

وسواء وافقت اإلدارة وأبرمت الصفقة أو ألغتها فان ذلك يكون مبوجب 

 .مشروعيتهعدم ثبتت إذا عرضة لإللغاء ميكن إن يكون قرار إداري منفصل 

يف منازعات القرارات  القضائيختصاص االالفرع الثاني: قواعد 

 ل عن الصفقة:نفصاالقابلة لال

مل يتول املشرع اجلزائري حتديد االختصاص القضائي بنظر منازعات 

إبرام الصفقات العمومية يف التنظيم اخلاص بها وهذا ما يدفعنا إىل 

الرجوع للقواعد العامة لالختصاص القضائي املنصوص عليها يف قانون 

 اإلجراءات املدنية واإلدارية

ن اإلجراءات املدنية واإلدارية نظم قانو أوال: االختصاص النوعي

 922قواعد االختصاص القضائي أمام احملاكم اإلدارية من خالل املواد 
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 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

املعيار اجلزائري تبنى املشرع  922فمن خالل نص املادة  وما بعدها

العضوي كمعيار لتحديد النزاع اإلداري مهما كانت طبيعة هذا النزاع 

 "يف مجيع القضايا".عبارة وذلك من خالل صفقة عمومية حتى وإن كان 

من نفس القانون فننها تنص على "ختتص احملاكم  921/1أما املادة 

 اإلدارية كذلك بالفصل يف:

ودعاوى فحص التفسريية دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى  .1

 املشروعية للقرارات الصادرة عن...
 دعاوى القضاء الكامل..." .1

متثل إحدى صور القضاء الكامل مومية العوملا كانت منازعات الصفقات 

اليت تنشأ يف جمال القانون اإلداري فننها وبهذا الوصف تدخل ضمن 

اختصاص القضاء اإلداري
 

وختتص بالفصل فيها احملاكم اإلدارية، وبهذا 

يكون املشرع قد عقد االختصاص النوعي للقضاء اإلداري ممثال يف احملاكم 

سلطة مركزية وأخرج منازعات املتعاقدة املصلحة اإلدارية حتى وإن كانت 

 الصفقات العمومية عن اختصاص جملس الدولة.

املتعلق مبجلس  89/21من القانون العضوي  8نه ووفقا للمادة أغري 

ن جملس نمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ف 821الدولة وكذلك املادة 

جهة ضد القرارات الدولة اجلزائري خيتص بالفصل يف دعاوى اإللغاء املو

املهنية الوطنية وقرارات املنظمات وقرارات املركزية عن السلطة الصادرة 

  .اهليئات العمومية الوطنية
وتبعا لذلك فنن اجمللس خيتص بالفصل يف دعاوى اإللغاء أو فحص 

اإلدارية القابلة لالنفصال القرارات املشروعية أو التفسري املوجهة ضد 

 ليت تربمها كل من:عن الصفقة العمومية ا

ذات الصبغة اإلدارية العمومية أو املؤسسات للوزارة اإلدارة املركزية  -

 املوضوعة حتت وصايتها.
 اهليئات الوطنية املستقلة. -

هذا بالنسبة الختصاص جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية، باإلضافة إىل 

كم أنه خيتص بالفصل يف استئناف األحكام واألوامر الصادرة عن احملا
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اإلدارية وكافة الطعون بالنقض يف القرارات الصادرة يف آخر درجة عن 

 اجلهات القضائية اإلدارية.

احمللي يف منازعات الصفقات االختصاص أما  ثانيا: االختصاص احمللي

املدنية واإلدارية اإلجراءات من قانون  924العمومية فقد حددته املادة 

وجوبي يكون فيها االختصاص احمللي اليت اإلدارية حيث حددت بعض املواد 

االختصاص طبيعتها فيكون مهما كانت اإلدارية وذكرت مادة العقود 

 للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه.

وما ميكن إثارته بالنسبة هلذه املسألة: ماذا لو كان مكان إبرام الصفقة 

قضائية ينعقد االختصاص؟ إىل خمتلف عن مكان تنفيذها إىل أي جهة 

احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان اإلبرام أم إىل احملكمة اليت يقع 

يف دائرة اختصاصها مكان التنفيذ؟ وبالتالي ميكن أن تثار يف هذه احلالة 

بصورة ضبط قواعد االختصاص احمللي ا وجب ذهل، واالختصاصمشكلة تنازع 

 دقيقة.

نفس املادة حددت االختصاص احمللي يف مادة  من 1كما أن الفقرة 

األشغال العمومية أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تنفيذ 

األشغال، ولكن ماذا لو كان تنفيذ هذه األشغال ميُس اختصاص أكثر من 

 حمكمة إدارية واحدة فكيف يتم حتديد االختصاص احمللي يف هذه احلالة؟

نفصال على إلغاء القرار اإلداري القابل لال الفرع الثالث: آثار

إللغاء القرار اإلداري املنفصل قبل إبرام العقد أو  العملية العقدية

الصفقة أثر مطلق حيث ميلك حجية الشيء املقضي به وذلك ما مينع 

املنفصل لعدم مشروعيته ثم القرار اإلداري إبرامها ألنه ال ُيتصور أن يلغى 

رام الصفقة استنادا إىل هذا القرار غري املشروع ففي تعمد اإلدارة إىل إب

هذه احلالة يتم إعمال القاعدة "ما ُبين على باطل فهو باطل" واإلدارة 

حلكم اإللغاء، غري أن املشرع اجلزائري املطلقة هنا ال ميكنها خمالفة احلجية 

قد تصدى هلذه املسألة ضمن القضاء االستعجالي يف مادة العقود االدارية 

إمكانية وقف إبرام الصفقة وتأجيل االستعجالي ومنح للقاضي والصفقات 



(213) 

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

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

إىل غاية صدور احلكم فيها وذلك ما مت التطرق له يف إطار املطلب إمضائها 

 األول من هذا البحث.
 خامتة

من خالل دراسة هذا املوضوع ميكن الوصول إىل نتيجة بالغة األهمية 

لعملية إبرام الصفقة اجلزائري  تكمن يف أنه وبالرغم من محاية املشرع

فنن أثر األحكام القضائية إال أنه ومن الناحية القانونية العامة من الناحية 

أو حتى يف االستعجالية  جلهات القضائية سواء يف الدعوى االصادرة عن 

ىل إعن الصفقة العامة ال يؤدي حتما املنفصلة دعوى إلغاء القرارات 

ن االدارة العامة قد جتاوزت أقة متى ثبت فعال و الصفأعملية إلغاء العقد 

االلتزامات املفروضة عليها قانونا وذلك محاية ملبدأ استمرارية املرفق 

و الصفقة للمرفق العام وعليه ال ميكن أالعقد والعام وما قد يؤمنه ذلك 

ليه املشرع اجلزائري خاصة من خالل تبنيه إجتاهل املسعى الذي ذهب 

وذلك بغية محاية العمومية يف جمال الصفقات التعاقدي قبل االستعجال لقضاء 

 846اليت تشوب نص املادتني والنقائص الثغرات سد انتظار يف عملية إبرامها 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  849و 

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امل 16/149من املرسوم الرئاسي  26 نظر املادةا (1)

 املرفق العام.

(  (2  directive 2007/66 du parlement européen et conseil du 11/12/2007 modifiant 

le directive 89/665 qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures 

de recours en matière de passation des marchés publics 

 89ص، 1226طبعة ، اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيعاإلدارية، العقود ، حممد الصغري بعلي (1)

 .12ص، املرجع السابق، مد الصغري بعليحم (3)

ص ، 1211طبعة  ،دار جيطلي ، نظام املنازعة يف جمال الصفقات العمومية، عز الدين كلويف (4)

119. 

، دار هومة للنشر ،اجلزء الثاني، ستعجاالت اإلداريةرسالة يف اال،  بن شيخ أث ملوياحلسني (6)

 .163ص ،1216، جلزائرا

     .61ص ،1889األردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، العقود اإلدارية، حممود خلف اجلبوري (6)

جلديدة للنشر دار اجلامعة ا، ضمانات العقد اإلداري، مال اهلل جعفر عبد املالك احلمادي (9)

 . 99ص، 1228، طبعة، اإلسكندرية
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 /6 C.E .7 /01/ 2005 Région Nord-pas-de-calais  

 نونجملة القا، مراقبة القاضي لضرورة اإلعالن املالئم يف مادة الصفقة العامة، ييانطوان كال (9)

 49ص ،1226، 4العدد ، العام وعلم السياسة
 .118السابق، ص  عج، املرمال اهلل جعفر عبد املالك احلمادي (8)

 :يف قضية بلدية العلمة ضد )ه.ع( ملف رقم 16/26/1224قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ  (12)

 .05،2004 العدد الدولة، جملس جملة، 214639

 .119ص، ملرجع السابق، عز الدين كلويف (11)

 ،2005 ،لبنان، احلقوقية احلليب منشوراتاإلداري، االجياب والقبول يف العقد ، مهند خمتار نوح (11)
 .941ص

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 13نظر املادة ا (13)
دور الطعن االستعجالي السابق للتعاقد يف مكافحة الفساد يف العقود والصفقات ، بروك حليمة (14)

 .326ص، 11العدد ، تصدر عن جامعة بسكرة، جملة املفكر، العمومية

، ل املنازعات املتعلقة بالصفقات العموميةدور القاضي اإلداري يف ح، نقال عن بن أمحد حورية (16)

 61ص، 1211، امعة أبي بكر بلقايد تلمسان، جمذكرة ماجستري

اجمللة املصرية ، ستعجالي قبل التقاعدي يف جمال الصفقات العموميةعالم حممد مهدي. القضاء اال (16)

 .16ص، 1216 .6العدد ، قتصاديةلدراسات القانونية واال

طبعة ، دار هومه اجلزائر، ستعجال اإلدارياملنتقى يف قضاء اال، خآث ملويا احلسني بن الشي (19)

 .192ص  1229

 loi n°2000 /597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions adminis 

tratives  /21  

 .131ص، املرجع السابق، عز الدين كلويف (19)

يف جمال الصفقات العمومية يف التشريع  رقابة القاضي االستعجالي قبل التعاقد، بومقورة سلوى (18)

 .43ص ،1211سنة ، 1العدد ، 6اجمللد  ،السنة الثالثة، اجمللة االكادميية للبحث القانوني، اجلزائري

مذكرة ، الرقابة القضائية على منازعات القرارات املنفصلة يف العقود اإلدارية، عطوي حنان (12)

 122ص ، 1213، عنابة، جامعة، ماجستري

 . 328ص  ،املرجع السابق، يمةبروك حل (11)

 / مجال عباس أمحد عثمان النظرية العامة يف جمال إلغاء العقود اإلدارية املكتب العربي احلديث (11)

 .168ص  ،1229طبعة  مصر، –اإلسكندرية 

ص ، 1229، اجلزائر، عوزيتسور للنشر والج، الصفقات العمومية يف اجلزائر، عمار بوضياف (13)

118. 

، اجلزء الثاني، ية العامة للمنازعات االدارية يف النظام القضائي اجلزائريالنظر، عمار عوابدي (14)

 .464ص ، 1. اجلزء 1223طبعة ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية

 .18ص، املرجع السابق، عطوي حنان (16)


