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   وتقدير شكر

في اتمام هذا العمل    وحسن توفيقهنحمد هللا عز وجل على كثير فضله  
وايضا  على مساعدته    ق اسم حكيم  المحترم االستاذنتقدم بالشكر الجزيل الى  

مذكرة وحرصه على تقديم مالحظات قيمة انارت لنا طريق البحث  ال  على  االشراف
 .والعرف انواالحترام  كل عبارات التقدير    والمعرفة ف له

االف اضل    ولجميع اساتذتناكما نتقدم بالشكر الى االساتذة اعضاء لجنة المناقشة  
 .بالبويرةبجامعة اكلي محند اولحاج    والعلوم السياسيةبكلية الحقوق  

 .بعيدوكل من ساعدنا بإنجاز هذا العمل من قريب او من  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اهداء

دربي نور  ق ليال " الى ضياء    العلم االم من  تيت  وما اوبسم هللا الرحمن الرحيم" 
 ابي العزيز ادامه هللا تاجا فوق راسي  ورمز فخريصدري  

وتعبت  التي ربتني    وهدية الرحمانلساني سر الحنان    الى اول لفظة كلمة نطق بها
  والى جميعاخوتي    امي الغالية الى  الزمان  ورفعت ثق لتحملت هفواتي    أجلي  من

 عائلتي الكريمة

  طيلةواألخوة  الى رفق اء الدرب الى كل اصدق ائي الذين بادلوني المحبة  
شاركني في اعداد هذا العمل لكم    ذيال  امين  يمشواري الدراسي الى زميل

 .واالمتنانجميعا جزيل الشكر  

 

 محمد

 

 



 

 

 

 اهداء

  الى من ق ال فيها رسولنا صلى هللا عليه و سلم  اطال هللا في عمرهالى أبي  
هللا الى إخوتي أدامهم هللا تاجا    حفظكتحت قدميك الجنان الى نبع الحنان امي  

الى  الى خطيبتي التي شجعتني  الكريمة حفظهم هللا    كل العائلةفوق رئسي إلى  
كل من له اثر طيب في حياتي و ترك بصمات الحب و الوف اء الى من ق اسمني  

انسى تقديم الشكر الجزيل الى الصديق    محمد والزميلي في الدراسة  هذا العمل  
الى كل من علمني حرف ا و الى كل  واالخ سمير على مساعدته في انجاز هذا العمل  

 .بمذكرتيمن هم بذاكرتي و ليس  
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يقع على عاتق االدارة اشباع حاجيات المواطنين وتقديم مختلف الخدمات، كما يجب            
مباشرة  لإلدارةعليها المحافظة على سيرورة المرفق العام بانتظام واطراد، وحتى يتسنى 

ساليب العقد االداري، والذي عرفه مختلف مهامها اوجدت عدة اساليب فمن بين هذه اال
اطرافه الدولة او الوالية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية  أحد" العقد الذي يكون  الفقه

اما متصل بمرفق عمومي او متضمن لشرط استثنائي ذات الطابع االداري، ويكون موضوعة 
 .1"في القانون الخاص مألوفغير 

 العقود اإلدارية التي تكون اإلدارة طرفا أحدويعتبر عقد تفويض المرفق العام من  
فيها مع شخص من اشخاص القانون الخاص او العام الذي عهد له تفويض وتسيير المرفق 

 ن.مالي من طرف المستفيدي مقابلعلى  العام مقابل الحصول

الجزائري ألول مرة مصطلح تفويض المرفق العام في قانون وقد استعمل المشرع  
-05وتلتها قوانين أخرى ثم في القانون المتعلق بالمياه رقم  1990الوالية والبلدية لسنة 

المتعلق  2473-15ليعود بعد ذلك ويستعمل هذا المصطلح في المرسوم الرئاسي  122
 بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

النواة  وهذه االخيرة لها اهمية كبيرة كونها العمومية،ن العقود االدارية الصفقة ومن بي 
ة ة العامة والتي من خاللها تنجز مختلف العمليات المالية المتعلقطاالساسية في يد السل

 جازإلنفهيا بمثابة سوق تلجأ اليه االدارة العامة  العامة، وتسيير وتجهيز المرافق بإنجاز
 وبأقلالعروض  أحسنمن خالل البحث عن متعاملين اقتصاديين يقدمون  مشاريعها،
 االثمان.

                                                           

عبد الحفيظ، طرق ابرام الصفقات العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة مانع  - 1
 .5، ص 2008-2007ابو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .2005سنة  الصادرة ،60الجريدة الرسمية عدد  بالمياه،، يتعلق 2005اوت  04 المؤرخ في 12-05قانون رقم  -2
المتضمن  2015سبتمبر  20هـ الموافق  1436عام  ذو الحجة 06المؤرخ في األحد  247-15سوم رئاسي ر م -3

 .2015سنة  الصادرة ،50الجريدة الرسمية عدد  والمتمم،المرفق العام المعدل  وتفويضاتتنظيم الصفقات العمومية 
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وهذا ما يتطلب مبالغ مالية ضخمة جدا، كما تبرز اهمية الصفقات العمومية ايضا  
من حيث اعتبارها اداة تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية على حد سواء ،ذلك ان 

ا ي تضعها السلطات المركزية المختصة انما يقع تنفيذهاالستشارية التالبرامج والمخططات 
 على االدارة المعنية في جزء كبير منها عن طريق الصفقات العمومية ، ومع اقرار التوجه
نحو انفتاح السوق اقر المشرع الجزائري سياسة قانونية لتجسيد مبادئ هذا التوجه خاصة 

كونه اد االدارة في اختيار احسنهم لما يملمبدأ المنافسة بين المتعاملين االقتصاديين  وحي
من مؤهالت مالية وتقنية ، حيث تم تبني مجموعة من القواعد و االسس ذات الصبغة 

تصادية اللبرالية في النظام القانوني للصفقات العمومية تماشيا مع التطورات السياسية و االق
 .الثمانيناتبعد  و االجتماعية التي عرفتها الجزائر

ن المشرع الجزائري وجد نفسه مضطرا لمواكبة التطورات االقتصادية الحاصلة اال ا 
منها االمر  منذ االستقالل عدة أوامر ومراسيم فأصدرمن اجل مسايرتها واالستجابة لها 

تم  العمومية، وبعدها، المتضمن قانون الصفقات 19671جون  17المؤرخ في  67-90
المنظم للصفقات  ،19822افريل 10المؤرخ في  145-82اصدار المرسوم الرئاسي 

المؤرخ في  434-91المرسوم التنفيذي  أصدرثم  العمومي،العمومية التي يبرمها المتعامل 
 تنظيم الصفقات العمومية.، المتضمن 19913نوفمبر  09

لقد تابع المشرع في تعديل القوانين المنظمة للصفقات العمومية، بعد تسجيله  
للتجاوزات في مجال الصفقات العمومية من فساد ورشوة، ولتعزيز اليات الوقاية من هذه 

                                                           

 ،52 عددرسمية العمومية، الجريدة الالمتضمن قانون الصفقات  1967جوان  17المؤرخ في  90-67مر ا -1
 .1967سنة  الصادرة

المنظم للصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، الجريدة  1982افريل  10المؤرخ في  145-82مرسوم  -2
 .1982سنة  الصادرة ،15 عددالرسمية 

لعمومية، الجريدة الرسمية الصفقات االمتضمن تنظيم  1991نوفمبر  09المؤرخ في  343-91مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .1991سنة  الصادرة ،57 عدد
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، المتضمن تنظيم 20021جويلية  24المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي  أصدرالجرائم 
، 20102اكتوبر  07المؤرخ في  236-10سوم الرئاسي الصفقات العمومية، وبعدها المر 
 ليشهد هو كذلك تعديالت اخرى.

ومن اجل انعاش االقتصاد الوطني وتدارك النقائص التي عرفتها القوانين السابقة  
وتكريس مبدأ الشفافية واحترام مبدأ المنافسة بشكل واسع بين المتنافسين ، اصدر المشرع 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15الجزائري المرسوم الرئاسي 
-18المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  2015سبتمبر  20المرفق العام المؤرخ في 

نى تدابير بالذي ت،  20183اوت  02المتعلق بتفويضات المرفق العام المؤرخ في  199
ة وتحديد مستوياتها وكذا جديدة ، حيث شملت عدة جوانب منها ما يخص الصفقات العمومي

كيفيات واجراءات ابرامها ، ومعايير اختيار المتعهدين وتحديد المسؤوليات ، وتسوية النزاعات 
التي يمكن حدوثها اثناء مرحلة االبرام واثناء مرحلة التنفيذ بهدف حماية المال العام ، 

 وصفات استمرارية المرفق العام ، وتجسيد البرامج المسطرة لها.

قات الجوهرية التي جاء و ضوع هو توضيح اهم الفر و ومن اسباب اختيارنا لهذا الم 
فيما يخص طرق واجراءات ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية  247-15بها المرسوم الرئاسي 

، كذلك ميولنا الى الجانب االداري الذي زادنا 236-10الرئاسي عما سبقه في المرسوم 
صالح العام، وال باس ان نشير الى قلة المراجع الخاصة يرتبط بخدمة ال كونهاهتماما 

خاصة فيما يخص المرسوم الجديد وهذا ما دعانا الى اختيار هذا بالصفقات العمومية 
  الموضوع.

                                                           

ة، تنظيم الصفقات العمومي والمتضمن 2002جويلية  24المعدل والمتمم المؤرخ في  250-02مرسوم رئاسي رقم  -1
 2002، الصادرة سنة 52الجريدة الرسمية عدد 

تنظيم  يتضمن 2010أكتوبر سنة  07لـ  الموافق 1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي  -2
 .2010، الصادرة سنة 58الرسمية عدد  يدةالصفقات العمومية، الجر 

، الصادرة سنة 48، المتعلق بتفويضات المرفق العام، عدد 2018اوت  02المؤرخ في  199-18مرسوم تنفيذي  - 3
2018. 
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 ومنه مطرح االشكالية التالية:

مية طرق واجراءات ابرام وتنفيذ الصفقات العمو  في المشرع الجزائري  ماهوا جديد 
 ؟247-15 رئاسيال في ظل المرسوم

وقد اتبعنا في دراستنا هذه المنهج المقارن الذي يتفق وطبيعة الموضوع حيث قمنا  
 باالعتماد على مجموعة من المعلومات القانونية وتحليلها كلما اقتضت الحاجة الى ذلك.

على االشكالية قسمنا هذا العمل الى فصلين الفصل االول جاء تحت عنوان  ولإلجابة 
االحكام العامة للصفقات العمومية تناولنا من خالله مفهوم الصفقات العمومية والمعايير 

ابرام الصفقات العمومية )المبحث  وإجراءاتوكيفيات  ،التي تبنى عليها )المبحث االول(
الذي جاء تحت عنون تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة االدارية ، اما الفصل الثاني و (الثاني

والرقابة  ،(لنونية لتنفيذ الصفقات العمومية )المبحث االو عليها وتناولنا من خالله االثار القا
 االدارية على اختيار المتعامل المتعاقد )المبحث الثاني(.



 
 الفصل األول
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العامة في عملية ابرام الصفقات  دالقواع األول:الفصل 
 العمومية

يث ان الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخزينة العامة والمال العام ح
تكلف اعتمادات مالية ضخمة نتيجة تعدد الهيئات اإلدارية، فمما ال شك فيه ان هذه 

 ن اقتصاديين على اختالف انواعهماالموال الضخمة ال بد ان تكون محال لجلب متعاملي
 حقيق المصلحة العامة من جهةواشكالهم لمحاولة تحقيق رغباتهم في الربح من جهة، وت

 مع ترشيد نفقات المال العام محل الصفقات العمومية.أخرى، 

كان لزاما تكثيف الجهود السيما القانونية منها لمحاولة التغطية التشريعية  لذلك 
لى برام الصفقات العمومية، لدرجة أدت الى تعدد صور وطرق ابرامها عالدقيقة لمراحل ا

 مختلف التشريعات القانونية المتجددة.

وللوقوف على مفهوم الصفقات العمومية سوف نتطرق الى تعريفها في التشريعات  
يها علوالتعريف القضائي والفقهي، إضافة الى المعايير التي تبنى الجزائرية المتتالية 

 .حث األول(المب)

عليها والمبادئ التي تقوم وسنتطرق أيضا الى إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية  
 .المبحث الثاني()
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 ليهاوالمعايير التي تبنى عالعمومية  مفهوم الصفقات: األول المبحث

 اإلداري  للقضاء القانوني نظامها و اإلدارية العقود قواعد وضع في الفضل يرجع
 ضبط في بداية المشرع يتدخل ولم اإلداري  القانون  نظريات باقي ارغر  على الفرنسي
 وتحكمها خاصة بطرق  تبرم العمومية الصفقات كانت ولما لكن لها القانوني النظام

 ملةج ممارسة اإلدارة لجهة تتيح أونها الرقابة، من كثيرة ألنواع وتخضع إجراءات معقدة
 تعريف إعطاء خاصة األسباب لهذه نظروبال حينئذ وجب السلطات، أو االمتيازات من

 رق بط والمعنية اإلدارة جهة تبرمها التي العقود معرفة يتّسنى حتى العمومية، للصفقات
 لعموميةا الصفقات قانون  في المحددة بالرقابة والمعنية تنظيما اإلبرام وإجراءاته المحددة

 .العمومية فقاتالصالمعايير التي تبنى عليها  معرفة وكذا المختلفة بأنواعها
 العمومية الصفقات مفهوم: األول المطلب

 تسمية تطلق لكن اإلدارية العقود صور صورة من العمومية الصفقات تعد
 لكت على وارد اإلداري  العقد اصطالح ويبقى األهمية ذات العقود على العمومية الصفقات

 يف به معمول هو ما يماثل ماليا وغطاء كبيرة أهمية لها ليست والتي المعتادة العقود
 .العمومية الصفقات

 تعريف الصفقات العمومية  األول:الفرع 
تعدد تعاريف الصفقات العمومية من تعاريف تشريعية وقضائية وكذالك فقهية  

  .مذاهبها باختالف
 التشريعي أوال: التعريف

الصفقة العمومية في مختلف القوانين المنظمة  الجزائري  المشرع عرف لقد
 ت العمومية والتي اصدرها المشرع الجزائري سواء في شكل اوامر او مراسيمللصفقا

 .)تنفيذية، رئاسية(
من  ابتداءوسنتعرض الى هذه التعاريف حسب التدرج الزمني للقوانين التي ادرجت فيها 

المتضمن قانون الصفقات العمومية الى غاية المرسوم الرئاسي رقم  90-67االمر رقم 
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بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المعدل والمتمم المتعلق  15-247
 المتعلق بتفويضات المرفق العام. 199-18بموجب المرسوم التنفيذي 

 90-67تعريف الصفقات العمومية في ظل االمر رقم -1
" ان الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها  90-67االمر  جاء في

يات او المؤسسات او المكاتب العمومية قصد انجاز الدولة او العمالت او البلد
 .1اشغال او توريدات او خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون"

 145-82تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم رقم -2
الصفقات العمومية كاالتي:" صفقات  145-82عرف المرسوم رقم 

هوم التشريع الساري على العقود المتعامل العمومي هي عقود مكتوبة حسب مف
ومبرمة وفقا الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز االشغال او اقتناء المواد 

 .2والخدمات"
 343-91تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي رقم -3

عن سابقيه كثيرا في تعريف  343-91لم يبتعد المرسوم التنفيذي رقم 
يث جاء فيه ان:" الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة حسب الصفقات العمومية ح

التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد 
 .3انجاز االشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة"

 250-02تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم -4
 250-02صفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم جاء تعريف ال

ثم بموجب المرسوم  301-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
على انها:" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع  338-08الرئاسي 

المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد انجاز 
 .4شغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة"اال

                                                           

 .المرجع السابق ،90-67من االمر  01المادة  - 1
 .بقالمرجع السا ،145-82من المرسوم  04المادة  - 2
 .المرجع السابق ،343-91من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 3
 .المرجع السابق ،250-02من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  - 4
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   236-10 الرئاسي تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم-5
 الصفقات ":بقوله 04 المادة المرسوم الصفقة العمومية في هذا عرفها

 الشروط وفق تبرم به، المعمول التشريع مفهوم في مكتوبة عقود العمومية
والخدمات  اللوازم واقتناء األشغال إنجاز قصد المرسوم هذا في عليها صالمنصو 

 .1"المتعاقدة المصلحة لحساب والدراسات
 247-15 الرئاسي تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم-6

 عقود العمومية الصفقات " :يلي ما منه الثانية المادة في جاء والذي 
 وفق اقتصاديين متعاملين مع بمقابل برمت به المعمول مفهوم التشريع في مكتوبة
 في المتعاقدة المصلحة حاجات لتلبية المرسوم هذا في عليها المنصوص الشروط
 ."2والخدمات والدراسات واللوازم األشغال مجال

 القضائي التعريف ثانيا:
 الصفقات، قوانين مختلف في العمومية الصفقات الجزائري عرف المشرع أن رغم

 للصفقات تعريفا قدم المنازعات بعض في فصله حال الجزائري، اإلداري  القضاء أن إال
 بالتعريف ملزم كان وان المنازعات، بعض في يفصل وهو اإلداري  فالقضاء .العمومية

 لطبيعيةا الوظيفة أن غير عنه، يخرج وأال العمومية بالصفقات والمتّعلق التشريع في الوارد
 مصطلحات على ينطوي  كان إن التعريف لهذا ليلوتح تفسير إعطاء عليه تفرض للقضاء
 تتبع علينا وجب هنا ومن محل الدعوى  بالوقائع ربطه ومحاولة غامضة ومفاهيم

 .واضافاته القضاء اجتهادات
قرار له غير  في العمومية للصفقات تعريفه في الجزائري  الدولة مجلس ذهب قدو 

لشعبي لبلدية ليوة ببسكرة اقضية رئيس المجلس  2002ديسمبر  17منشور مؤرخ في 
 الصفقة تعرف أنه "...وحيث:القول إلى 873فهرس  6215ضد )ق. أ( تحت رقم 

 أداء أو مشروع إنجاز أو مقاولة حول بالخواص الدولة يربط عقد بأنها العمومية
 خدمات..."

                                                           

 .المرجع السابق ،236-10من المرسوم الرئاسي  04المادة  - 1
 .المرجع السابق ،247-15سوم الرئاسي ر الممن  02المادة  - 2
 



  ةوميالقواعد العامة في عملية ابرام الصفقات العم:الفصل األول
 

12 
 

 حصر الدولة مجلس أن العمومية الصفقات تعريف من المقطع هذا خالل من يبدو
 أن حين في .الخواص بأحد الدولة يجمع عقدي رباط ّأنها على العمومية الصفقة مفهوم
 واليةال في ممثال الدولة غير آخر طرفا تجمع أن يمكن العمومية الصفقة أو اإلداري  العقد

 العمومية الصفقة حصر أعاله التعريف أن كما ،خاصة اإلدارية المؤسسة أو البلدية أو
 ينب تجمع قد العمومية الصفقة أن حين في الخواص وأحد الدولة بين يجمع عقد ّأنها على
 صفقة كونها المميز بطابعها تحتفظ تظل ذلك ومع أخرى  عمومية وهيئة عمومية هيئة

 .عمومية
 الصفقة أن مثال أشار بأن الشكل لعنصر أهمية أي القضائي التعريف يصرف ولم
 .نبالجا هذا على التشريع يدتأك رغم قانونا محددة وإجراءات ألشكال وفقا تتم العمومية

 أو مقاولة حول " بقوله: مقاولة مصطلح استعمل أيضا التعريف أن اإلشارة تفوتنا وال
 المدني المفهوم ذو المصطلح هذا يستعمل أال الدولة بمجلس حري  وكانمشروع"  إنجاز

 الصفقات تنظيم مع تماشيا إداري  عقد هوو  العامة األشغال عقد عنه عوضا ويستعمل
  .1لعموميةا

 الفقهي ثالثا: التعريف
 قضائي منشأ من نظرية هي اإلداري  العقد نظرية أنّ  اإلداري  القانون  فقه أجمع لقد

 اجتهاداته عبر الدولة مجلس في ممثال الفرنسي اإلداري  القضاء وأحكامها مبادئها أرسى
 .2عليه المعروضة والمنازعات القضايا خالل من

 غالبية في المشّرعين محاولة ومع اإلداري  العقد يةلنظر  القضائي الطابع ورغم
 جزاءاأل تحليل في الفقه دور أنّ  إال لإلدارة، التعاقدي الّنشاط في جوانب تقنين الّنظم

 العقد مع يلتقي اإلداري  العقد كان وإذا الدول. كل في بارزا يظل الّنظرية لهذه المختلفة
 لمترّتبا القانوني األثر إحداث إرادتين بقصد توافق يعّبر عن منهما كل أنّ  بالنظر المدني

 من كثير في واضحا يظلّ  المدني العقد عن اإلداري  العقد تمّيز أنّ  إال العقد، على
 .وتحليله توضيحه اإلداري  الفقه توّلى ما وهو الجوانب واألجزاء

                                                           

 .05ر، الصفقات العمومية وطرق ابرامها، المداخلة الثالثون، جامعة المدية، ص حميدة احمد سرس - 1
 .274، ص1989محمد فؤاد عبد الباسط، اعمال السلطة اإلدارية، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، مصر،  - 2
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 أشخاص من شخص يبرمه الذي العقد " :أنه على اإلداري  العقد الفقه عّرف ولقد
 بأسلوب األخذ في نيته وتظهر تسييره بمناسبة أو عام مرفق إدارة بقصد نون العامالقا

 القانون  عقود في مألوفة غير شروطا أو شرطا العقد بتضمين وذلك العام القانون 
 .1 "الخاص
 العمومية الصفقات أنواع الثاني:الفرع 

 األشخاص من غيرها مع تبرمها التي العقود العامة اإلدارة نشاط وسائل أهم من
 ليست العقود هذهو  الخاص القانون  أشخاص من أو العام القانون  أشخاص كانوا ء سوا
-10 الرئاسي المرسوم من 13و 11و 04المواد  باستقراءو  واحدة قانونية طبيعة من كلها

والمرسوم  23-12 بالمرسوم والمتمم المعدل العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 236
 2.اإلدارة تبرمها التي اإلدارية العقود وبدقة حدد عالمشر  أن نجد 13-03

-15من المرسوم الرئاسي  29كما حدد المشرع الجزائري هذه األنواع في المادة 
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المعدل والمتمم  المتضمن 247

 . 3المرفق العام ضالمتعلق بتفوي 199-18بالمرسوم التنفيذي 
 العامة األشغال انجاز فقاتص أوال:

 وأخضعها اإلدارية العقود في العامة األشغال عقد اعتبر الجزائري  المشرع إن
 .4والقضاء للفقه ذلك تركو  تعريف لها يقر لم أنه إال الصفقات العمومية لتنظيم

إعداد مادي لعقار ينفذ  "بأنه  العامة األشغال عقد لوبا دير دي عرف حيث
 ف تحقيق منفعة عامة" لحساب شخص عام بهد

 من 13 ة والماد 04 المادة من القانوني أساسه األشغال انجاز عقد ويستمد
 29/4في المادة  247-15والتي جاء بها المرسوم الرئاسي  )الملغى(236-10 المرسوم

                                                           

، 1973،االسكندرية فؤاد مهنا، مبادئ واحكام القانون االداري في جمهورية مصر العربية، مؤسسة شباب الجامعة - 1
 .640ص 

كلية  ماجستير،رسالة  بالفساد،جرائم الصفقات العمومية وأليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق  زليخة،زوزو  - 2
  .34، ص 2012/  2011 ورقلة،جامعة  الحقوق،

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  29انظر المادة  - 3
 .85، ص 2011، 03الطبعة  الجزائر، المحمدية ،ريم الصفقات العمومية جسور للنششرح تنظ بوضياف،عمار  - 4
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او  تأهيلبناء او تجديد او صيانة او  ألشغالتشمل الصفقة العمومية  ....منه بنصه "
او اصالح او تدعيم او هدم منشأة او جزء منها، بما في ذلك التجهيزات  تهيئة او ترميم

 العامة األشغال عقد أن نجد النص هذا ومن  .1"....المرتبطة بها الضرورية الستغالله
 :وهي الشروط من مجموعة بتوافر يتميز أنه يتبين
 اردةالو  والصيانة والترميم البناء أعمال ذلك ويشمل :العقار على العقد ينصب أن-1

 الخ ... الطرق  وتعبيد الجسور بناء وكذلك على عقار
 لحساب العام الشغل يكون  أن بمعنى :عام معنوي  شخص لحساب العمل يتم أن-2

 األمر يتعلق أن خاصة ويستوي  ملكية العقار كان لو العامة المتعاقدة اإلدارة
 .مرخص شخص أو أو البلدية الوالية أو كالدولة إقليمي بشخص

 عامة: منفعة تحقيق إلى العقد يهدف أن يجب-3
 فال العام، على عقار تحقيق النفع يرد الذي العامة األشغال عقد يهدف أن

 العقد خدمة موضوع وراء من الهدف كان إذا إال عمومية صفقة وصف يصدق
 .2العامة المصلحة

 :المطلوب المالي الحد العقد في يتوافر نأ-4
 مالية بعتبة اللوازم لعامة وعقد اقتناءا األشغال عقد الجزائري  المشرع خص 
 مكرر 06والمادة  236-10الرئاسي  المرسوم من 6 المادة حملتها خاصة

 8 من المعدل والمتمم والمحددة بأكثر 03-13المضافة جديدة في المرسوم 
 الصفقات باقي عن األشغال عقد بها يتميز خصوصية يشكل وهذا دج ماليين
 .3خدماتوال كعقد الدراسات األخرى 

اللوازم في المادة  واقتناءوكما خص المشرع الجزائري عقد األشغال العامة 
" كل صفقة عمومية يساوي  نصت:حيث  247-15من المرسوم الرئاسي  13

دينار عشر مليون  اثنيالمتعاقدة  فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة

                                                           

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  29المادة  - 1
 .36، ص السابق زوزو زليخة، المرجع - 2
  .88عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 3
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ماليين دينار  دج( أو يقل عنه لألشغال أو اللوازم، وستة 12.000.000)
دج( للدراسات أو الخدمات، ال تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية  6.000.000)

 الباب. هذاوفق اإلجراءات الشكلية المنصوص عليها في 
  .اتتعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية إلبرام هذه الطلب وبهذه الصفة،

ذا المنصوص عليها في ه وعندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد اإلجراءات الكلية،
 المرسوم، فإنه يجب عليها مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا اإلجراء.

تحدد كيفيات تطبيق هذا القسم الفرعي عند الحاجة، بموجب قرار من 
 1الوزير المكلف بالمالية."

ومن خالل نص هذه المادة نستنتج ان المشرع الجزائري رفع الحد االدنى 
ن الصفقة العمومية في مجال االشغال واللوازم م إلبرام من قيمة المبلغ المالي
عليه الحال في المرسوم  ما كاندج( وهذا  8.000.000ثمانية ماليين دينار )

، لتصبح اثني عشر مليون دينار 06في مادته  236-10الرئاسي 
 دج(. 12.000.000)

 جيهوالتو  اإلشراف سلطة تملك اإلدارة أن في العامة األشغال عقد ويتميز
 بما للعقد األصلية الشروط تعدل أن لإلدارة يجوز كما العقد لهذا والتنفيذ والرقابة
 .2العامة المصلحة يحقق

 والتوريدات اللوازم اقتناء ثانيا: عقد
 وأحد العامة المعنوية األشخاص أحد اتفاق بأنه اللوازم اقتناء أو التوريد عقد يعرف

 مقابل عام بمرفق الزمة منقوالت بتوريد الشركة أو ردالف يلتزم بموجبه الشركات أو األفراد
 :يلي ما العقد هذا في يشترط أنه يتبن ذلك ومن  .3ثمن

 العامة األشغال عقد عن يميزه ما وهو دائما منقولة أشياء التوريد عقد موضوع -
 .األخرى  المختلفة والبضائع واألجهزة التموين توريد مواد ومنها

                                                           

 .ابق، المرجع الس247-15من المرسوم الرئاسي  13المادة  - 1

 . 96، ص 2011 عمان، األردن، مازن ليلو راضي، العقود اإلدارية، دار قنديل للنشر، - 2
 . 36مرجع سابق، ص الزوزو زليخة،  - 3
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 .1مألوفة غير استثنائية شروط تضمنهو  عام بمرفق العقد اتصال -
-15من المرسوم الرئاسي  29يجد عقد اقتناء اللوازم اساسه القانوني في المادة 

اما فيما يخص المبلغ المالي المحدد لصفقة اقتناء اللوازم فهو نفسه المبلغ  247
 2"12.000.000المقرر لصفقة انجاز االشغال وهو اثني عشرة مليون دينار "

 الخدمات تقديم عقدثالثا: 
 تقديم بهدف معها متعاقد متعامل مع المتعاقدة المصلحة تبرمها عقود هي و
 العامة األشغال بداية قبل تصميمها و األرض حول أبحاث و دراسات إلجراء الخدمات

 04فتطرقت إليه المادة  ،3اإلدارة تحدده الذي و معين موضوع الدراسات حول تقديم قصد
 المعدل والمتمم وباقي التنظيمات السابقة لهذا 236-10مرسوم الرئاسي من ال 13والمادة 
 يكون  وعادة 4للفقه والقضاء تركه بل النصوص هذه كل في المشرع يعرفه لم و المرسوم
 هو مثلما كبيرة مالية اعتمادات يتطلب وال بسيط اإلداري  العقد محل الخدمة موضوع

 اإلدارة جهة يكلف ال الخدمة فعقد ، التوريد دعق و العامة األشغال لعقد بالنسبة الحال
 الصفقات لقانون  تخضع وال اإلدارة منها تستفيد خدمات هناك إن بل ضخمة اعتمادات
 تنظيم في الجزائري  المشرع به رخص هو ما و بسيط الخدمة موضوع كان إذا العمومية
 .5العمومية الصفقات

من  13والمادة  02نص المادة ويستمد عقد تقديم الخدمات اساسه القانوني من 
 .2476-15 الرئاسيالمرسوم 

ات محيث رفع كذلك من الحد األدنى لمبلغ الصفقة العمومية في مجال الخد
دج( في المرسوم  4.000.000والدراسات بعدما كان مبلغ الصفقة أربعة ماليين دينار )

                                                           

 .97، ص المرجع السابقمازن ليلو راضي،  - 1
 في قانونيال أساسه اللوازم اقتناء عقدويجد  ،سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  13انظر المادة  - 2

 .)الملغى( 236-10من المرسوم الرئاسي  04 المادة في الجزائري  التشريع
على  مطبوعات مخبر االجتهاد القضائي واثاره ، النظام القانوني للصفقات العمومية وأليات حمايتها،نسيغهفيصل  - 3

 .111بسكرة، ص  محمد خيضر مداخلة جامعة حركة التشريع،
 .93-92، ص ع السابقالمرجعمار بوضياف، -5- 4

 سابق.المرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  13والمادة  02انظر المادة  -6 
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 6.000.000) المتعلق بالصفقات العمومية إلى ستة ماليين دينار 236-10الرئاسي 
من المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية  247-15دج( في المرسوم الرئاسي 
 وتفويضات المرفق العام. 

 الدراسات انجاز رابعا: عقد
 ال فكرية خدمات وتحقيق انجاز على موضوعها ينصب الدراسات صفات إن

 مجاالت وتشمل لذلك الالزمة لالوسائ تمتلك ال ألنها بها القيام المتعاقدة اإلدارة تستطيع
   .1وفكرية وأدبية واجتماعية صناعية متنوعة

 نص في وتدعى المتعاقدة اإلدارة بين اتفاق بأنه الدراسات عقد تعريف يمكن
 دراسات إنجاز بمقتضاه يلزم معنوي  أو طبيعي آخر وشخص المتعاقدة بالمصلحة التنظيم
 كأن العامة، للمصلحة بدفعة تحقيق لمتعاقدةا المصلحة تلزم مقابل لقاء العقد في محددة
 هندسية دراسات ومكتب العمومية والتجهيزات السكن مديرية يجمع بعقد األمر يتعلق

 2إقامتها المعنية المتعاقدة المصلحة تريد سكنية لمجموعات هندسية تصاميم إنجاز بغرض
 .العملية غلق غاية لىإ الميدان في والفنية التقنية الناحية من المشاريع هذه ومتابعة

 خصوصياتها، و دراسة كل خصوصيات االعتبار بعين األخذ اإلدارة على ويجب
 من مسبقا تأكدت قد تكون  أن المشروع صاحبة المتعاقدة المصلحة على يفترض و

 بالمنح والتنفيذ المتعلقة باإلجراءات القيام قبل وذلك للبناء، العقاري  الوعاء صالحية
 للمهندس يسمح ما وذلك ( ،...الفنيين والمعماريين )المهندسين ينواختيار المتعاقد

 نتجت التي للمعلومات وفقا للمشروع متابعته وكذا دراسته و خططه إعداد من المعماري 
 المختلفة الشبكات ودراسة 3والدراسات الطبوغرافية التربة كدراسة الدراسات هذه عن

 وغيره والغاز والكهرباء والطرق، لمستعملةا المياه تصريف قنوات و الشرب مياه كشبكات

                                                           

، 2006 الجزائر، قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، - 1
 .61ص 

 .65، ص المرجع السابقعمار بوضياف،  - 2
 .65، ص 2011ي، تسيير المشاريع في إطار الصفقات العمومية، دار الخلدونية، طبعة خرشي النو  - 3



  ةوميالقواعد العامة في عملية ابرام الصفقات العم:الفصل األول
 

18 
 

 توفر أن يجب ذلك عن فضال و المشروع تكلفة تقدير و األرضية اختيار مسألة في
 .1التقنية و الفنية و المادية اإلمكانيات و األرضية

 من 03 للمادة طبقا األخرى  الصفقات ككل للمنافسة الدراسات صفقات وتخضع
 .2ودقيق واضح بشكل ونطاقها موضوعها تحديد يجب لذا 236-10 الرئاسي المرسوم

المعدل  236-10 رقم الرئاسي المرسوم من القانوني وجوده الدراسات عقد يستمد
 منه )ملغى(. 13 والمادة 04 المادة والمتمم في

في  247-15ويستمد حاليا عقد الدراسات اساسه القانون من المرسوم الرئاسي 
ون الحد المالي لصفقة انجاز الدراسات ستة ماليين دينار منه ويك 13والمادة  02المادة 

 236-10، بعدما كان في المرسوم الرئاسي 3( وهو نفسه لصفقة الخدمات6.000.000)
منه قيمة الصفقة العمومية المتعلقة بالدراسات أربعة ماليين دينار  06الملغى في المادة 

(4.000.000.) 
 بحسب إداريا عقدا هو الجزائري  القانون  في الدراسات عقد أن إلى خلص وعليه،

 ةالعمومي الصفقات لقانون  تخضع أن العقد هذا إبرام أرادت إن اإلدارة تلزم حيث النص
 .الرقابة أو واإلجراءات اإلبرام طرق  حيث من

 العمومية الصفقات عليها بنيت التي المعايير: الثاني المطلب
المعيار العضوي والمعيار الشكلي  تبنى الصفقات العمومية على عدة معايير وهي 

 والمعيار الموضوعي والمعيار المالي وسنتناولها بالتفصيل في الفروع التالية.
 العضوي  المعيار: األول الفرع

 البلدية أو الوالية أو الدولة أن العضوي  الجانب حيث من العمومية الصفقة تتميز 
 فيها أساسيا طرفا النص في ورةمذك أخرى  عمومية مؤسسة أي أو المؤسسة اإلدارية أو
 المجال حسب الخاص أو العام القانون  أشخاص من الصفقة شخص أطراف أحد أن أي

-10 الرئاسي المرسوم من 02 المادة المحددة بموجب الجهات أحد تكون  ال الذي فالعقد

                                                           

 .71خرشي النوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .62قدوج حمامة، المرجع السابق، ص  - 2
 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  13والمادة  02انظر المادة  - 3
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 أعدنا وإذا عمومية صفقة اعتباره يمكن ال التشريع حددها التي الجهات أو فيه طرف 236
 –67 )مرحلة إليها المراحل المشار مختلف وفي الجزائر في العمومية الصفقات لتعريف

82–91-2002-2010-2015). 
 وأخرى  تشريعية مرحلة بين الجزائري  المشرع فيه وقع ي الذ الكبير التذبذب مدى بتسجيل

 .1المعنية والهيئات العمومية الصفقات قانون  تطبيق مجال في
 يوسع أخرى  وأحيانا أخرى  ويبعد هيئات فيخص التطبيق لمجا من يضيق فأحيانا 

 ويرجع جديد من يوسع ثم فيضيق يعود ثم العمومية الصفقات قانون  تطبيق مجال من
 .العمومية الصفقات قانون  فيها يبين التي مرحلة لطبيعة كل قطعا ذلك تفسير

 صدور على ابقةالس المراحل إلى تعرج أن والتساؤل الطرح هذا خالل من فيتمكن: أوال
 434-91حيث نجد أن المرسوم التنفيذي رقم  2002قانون الصفقات العمومية قبل 

حيث جاء فيها تحديد المعيار العضوي كما يلي:  145-82والمرسوم  90-67واألمر 
ا غير المؤسسات الصناعية والتجارية أي أنه واستبعدالدولة والوالية والبلدية والمؤسسة 

 ن.معنية بهذا القانو 
 وجميع العمومية اإلدارات جميع على منه 05 المادة نصت فقد 145-82 المرسوم أما

 .العمومية والهيئات المؤسسات
 .االشتراكية المؤسسات جميع-
 .2الصفقات لعقد تفويضا مديرها يتلقى اشتراكية لمؤسسة تابعة وحدة أي-

المتعلق بالقانون  01-88 رقم القانون  صدر إذ طويال تدم لم المرحلة هذه أن نميز
والذي  72-88 رقم المرسوم صدر له وتكريسا واالقتصاديةالتوجيهي للمؤسسات العمومية 

تبرمها  التي العمومية الصفقات من المرسوم هذا أحكام نص في المادة األولى منه "تطبق
 ملالمتعا أدناه والمسماة فقط اإلداري  الطابع ذات العمومية اإلدارات العمومية والمؤسسات

  في أدمج قد كان أن بعد االقتصادية المؤسسات عقود المشرع أخرج وهكذا، 3مي"العمو 
 المرسوم المذكور وبخصوص 145-82 رقم المرسوم بموجب العمومية الصفقات ظل

                                                           

  .44، ص 43، ص 42ص  ،المرجع السابقعمار بوضياف، -2-3- 1
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 خالل يتضح من ما هذا و تطبيقه مجال من المشرع ضيق فقد 434-91 رقم التنفيذي
و  العمومية اإلدارات فذكرت المعنية الهيئات صرالح سبيل على عدلت التي الثانية مادته

 الطابع ذات العمومية المؤسسات و البلديات و الواليات و المستقلة الوطنية الهيئات
 فلم التجاري  و الصناعي الطابع ذات المؤسسات واستبعد المشرع عاد هكذا و اإلداري،

 للبالد جديد دستور قرارإ بعد الجديدة المرحلة طبيعة مئإصالح يال وهذا بالنص، يشمل
 . 19891لسنة

                                                           

 .5-4، ص 2013 الجزائر،مولود ديدان، قانون الصفقات العمومية، دار بلقيس،  - 1
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 المادة نصت فلقد 250-02مرسوم رقم :  2002 لسنة العمومية الصفقات تنظيم: ثانيا
 محل العمومية الصفقات على إال المرسوم هذا أحكام نطبق يلي "ال ما منه على 02

 المؤسسات و اتالبلدي و الواليات و المستقلة الوطنية الهيئات ، اإلدارات العمومية مصاريف
 العمومية المؤسسات و التنمية و البحث مراكز إلى اإلداري باإلضافة الطابع ذات العمومية

 و العلمي الطابع ذات العمومية المؤسسات و و التكنولوجي العلمي الطابع ذات الخصوصية
 العمومية المؤسسات و التجاري  و الطابع الصناعي ذات العمومية المؤسسات و التقني

 ميزانية من جزئيا أو كليا عملية ممولة بانجاز المؤسسات هذه تكلف قتصادية ،عندمااال
 بين المبرمة تخضع العقود ال و ، المتعاقدة المصلحة : النص صلب في تدعى و الدولة

 .1المرسوم" هذا ألحكام عموميتين إدارتين
  236-10 المرسوم في العمومية الصفقات تنظيم: ثالثا  

 محل الصفقات على إال المرسوم هذا أحكام تطبق منه:" ال 02 المادة في جاء حيث 
 تالمؤسسا البلديات، الواليات، المستقلة، الوطنية الهيئات العمومية، اإلدارات نفقات:

 ". الخ.اإلداري، ..... الطابع ذات العمومية
 ما 02 ةالماد أضافت ثم التنظيم لهذا تقليديا تخضع العام القانون  أشخاص كلها وهذه 

 250-02 الرئاسي المرسوم من 02 المادة في ذكرها وورد والتنمية مراكز البحث يلي
-10و 250-02 المرسومين من 02 المادة حسب العمومية المؤسسات من ذلك غير إلى

تتجلى  ومتميزة جديدة نوعية 236-10الجديد  المرسوم في المشرع أضاف أن ونجد .236
 بأن بالمطلق. وردت هكذا العمومية والمؤسسات االقتصادية ةالعمومي المؤسسات إلزامه في

 تعلق ما إال اإلدارية ومجالس االجتماعية هيئات من قبل العمومية الصفقات تنظيم تعتمد
 لكل العمومية الصفقات تنظيم مد في رغبة المشرع تتضح ومنه الخارجية الرقابة بجانب

 بالنسبة والوضوح الشفافية من خفاء المزيدإ هو واضحا ذلك في والسبب العمومية المؤسسات
 الصفقات تنظيم عن المرحلة بعيدا هذه قبل تتم كانت والتي االقتصادي القطاع لصفقات
 .2 العمومية

                                                           

 مرجع السابق.ل، ا250-02من المرسوم الرئاسي  02المادة  - 1
 .47عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 2
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 23-12رقم  الرئاسي المرسوم في العمومية الصفقات تنظيم: رابعا
 اتللمؤسس أصاف عندما وذلك فقط جزئي بشكل ولكن 02 المادة تعديل إلى أشار 

 الصفقات تنظيم مع الخاصة اإلجراءات تكييف مبينا جديدة فقرة العمومية االقتصادية
 الإ المادة على يؤثر لم وتعديل المؤهلة الهيئات طرف من على اعتمادها والعمل العمومية

 .فقط اإلجراءات جانب من
 03-13ظل المرسوم الرئاسي  في العمومية الصفقات تنظيم: خامسا
 العمومية المؤسسات وإبعاد إقصاء إلى أخرى  مرة الجزائري  مشرعال تراجع حيث 

-10من المرسوم  02 المادة في جاء حيث العمومية الصفقات تطبيق أحكام من االقتصادية
 إبرام األحكام االقتصادية العمومية المؤسسات تخضع "ال أنه: 2013 في المعدل 236

 إجراءات إعداد عليها يتعين ذلك ومع مالمرسو  هذا في عليها المنصوص العمومية الصفقات
 والمساواة  الطلب من حرية االستفادة مبادئ أساس على خصوصيات حسب الصفقات إبرام
 .1االجتماعية طرف هيئاتها من اعتمادها على والعمل والشفافية المرشحين مع التعامل في

 هذه كامألح تخضع ال عموميتين إدارتين بين التعاقد أن إلى تشير األخير وفي 
 2012 تعديالت من أعقبه وما 236-10المرسوم  من 02 المادة في والذي جاء المرسوم

 المتعلق القانون  هذا نصوص من إدارتين بين المبرمة العقود أعطى حيث 2013 وتعديالت
 .2العمومية بالصفقات

 247-15سادسا: تنظيم الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 
ع مرة اخرى الى اقصاء وابعاد المؤسسات العمومية االقتصادية من حيث تراجع المشر  

 247-15من المرسوم الرئاسي  06تطبيق احكام الصفقات العمومية حيث جاء في المادة 
 على الصفقات العمومية محل نفقات: احكام هذا الباب االانه:" ال تطبق 

 الدولة،-
 الجماعات االقليمية،-
 الطابع االداري،المؤسسات العمومية ذات  -

                                                           

 .5، ص المرجع السابقمولود ديدان،  - 1
 .58ق، ص عمار بوضياف، المرجع الساب - 2
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المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز -
ماعات عملية ممولة، كليا او جزئيا، بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة او من الج

 .1وتدعى في صلب النص " المصلحة المتعاقدة " االقليمية.
 الشكلي المعيار: الثاني الفرع

المعيار  ويتمثل أسلفنا كما موضوعية ومعايير شكلية معايير العمومية الصفقة حكمت 
 واتخذت هي هذا عصرنا في تطورت الكتابة ولكن مهم عنصر وهو الكتابة في شرط الشكلي
 االلكتروني الشكل إلى المادي شكلها من المطاف آخر في لتخرج أشكاال متعددة نفسها

الجزائر  المشرع نجد حيث. باحتشام ذلك كان وإن الصفقات لفي مجا موقعه يأخذ بدأ الذي2
السادس  الباب في االلكتروني الكتاب 236-10العمومية  قانون الصفقات في مرة ألول أورد
 المادة في وذلك والتوقيع الكتابة دون  فقط النشر المعلومات، وتبادل االتصال ن عنوا تحت

 .174و 173
 العمومية لصفقةا في شكلي عنصر الكتابة: أوال

 شروطه بخاصة العمومية الصفقات تنظيم ميز إذ الكتابة هنا الشكلي بالمعيار ويقصد 
 236-10الرئاسي  المرسوم من 04 المادة عليه نصت ما الكتابة وذلك في شكلية تتمثل
 .3 كتابي عقد أنها أساس على الصفقة عرفت والتي

( ينص على المعيار الشكلي 02ية )في مادته الثان 247-15وجاء المرسوم الرئاسي  
وهو الكتابة حيث نصت:" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، 
تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصادين وفق الشروط المنصوص علها في هذا المرسوم، لتلبية 

ما نص المرسوم ، ك4حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال اال شغال واللوازم والدراسات "
 . 5منه 203االخير على البوابة االلكترونية في المادة 

 سنة من العمومية الصفقات في صدرت التي والمراسيم التنظيمات جميع إلى وبالرجوع 
 236-10والمرسوم الرئاسي  250-02 الرئاسي المرسوم إلى وصوال91 و 82و 67

                                                           

 ، المرجع السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  06المادة  - 1
 .122، ص 121المرجع السابق، ص  النوي، خرشي-3- 2
 ، المرجع السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي   203، المادة 02المادة  -4-5 
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 ثبت الجزائري  المشرع أن نجد 247-15و المرسوم الرئاسي  03-13والمرسوم الرئاسي 
 الجاري  للتشريع طبقا مكتوبة عقود عن عبارة العمومية الصفقات أن هو و أ واحد مبد على

 :رئيسيين لسببين يعود عليها التأثير و الكتابة اشتراط سر لعل و به العمل
 نأ جبو  لذا و المحلية و الوطنية التنمية مخططات لتنفيذ أداة  العمومية الصفقات أن 1- 

  تكون مكتوبة.
 التي الشخصية فالمبالغ العمومية الخزينة المالية أعباءها تتحمل العمومية الصفقات إن 2- 

تضمن  مع مكتوبة العمومية الصفقات تكون  أن وجب لذا العمومية الخزينة تصرف تتحملها
 .التجارية و المدنية العقود في مألوفة استثنائية غير شروط

 04 المادة بمفهوم ويقصد المدنية العقود على العمومية الصفقة يف الكتابة ويشترط 
 الصفقة أطراف قبل من موقع عادي ورق  على العادية الدراية الكتابة 236-10المرسوم  من

 عمومي موثق يد على توثيقي شكل في إلفراغه حاجة دون  معينا ويحمل تاريخا ومختوم
 أو السلطة إلى للجوء حاجة دون التنفيذي.  طابعبال وتتمتع اإلدارية قراراته تصدر فاإلدارة

 مفهوم في مكتوبة عقود العمومية فيها: "الصفقات جاء  04ة الماد أن كما 1أخرى  جهة
 إنجاز قصدالمرسوم.  هذا في عليها المنصوص الشروط وفق تبرم به المعمول التشريع
 .2تعاقدة"الم المصلحة والدراسات لحساب والخدمات اللوازم واقتناء األشغال
 قوانين مختلف في الكتابة على شدد قد نجده الجزائري  المشرع إلى بالرجوع و 

 المادة حددتها– الكتاب قاعدة أي – القاعدة على استثناء أورد فانه قلنا سابقا كما الصفقات
 13 في المؤرخ و المتمم و المعدل 03-13الجديدة في المرسوم  مكرر 7 المادة و 07

 في جاء حيث اإلضافات بعض إليها أضاف و المادتين تين ها عدل حيث 2013 جافني
 وجود حال في و الخدمات تنفيذ في شروع أي العمومية قبل الصفقات "تبرم بقولها 07 المادة
 مسؤول أو الوزير يمكن العمومي أو األمن المتعاقدة للمصلحة ملكا أو استثمارا يهدد خطر
 بداية في بالشروع معلل بموجب مقرر يرخص أن المعني الوالي أو الوطنية المستغلة الهيئة
 الوزير إلى الفقرة السابقة في المذكور المقرر من نسخة الصفقة إبرام الخدمات قبل تنفيذ

                                                           

 .60-59عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 1
 .6ق، ص مولود ديدان، المرجع الساب - 2
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 بإعداد الصفقة الملح االستعجال يسمح ال عندما. المحاسبة مجلس والي بالمالية، المكلف
جعل  المشرع أن لنا يتبين أعاله النص من 1الرسائل" تبادل طريق عن الطرفين اتفاق يثبت

 إال تنفيذ فال بالكتابة مرهون  األخير هذا و اإلبرام على الحقة عملية هو التنفيذ أن األصل
 تنفيذ إجراء من فمكنها المتعاقدة للمصلحة ترخيصا منح المشرع أن غير توقيع الصفقة، بعد

 الوضع تبرر معقولة و وعيةموض حاالت هي و اإلبرام، عملية قبل الصفقة أو العقد
 .2 اإلبرام عملية إتمام قبل الصفقة موضوع الخدمة القاعدة بمباشرة الخروج عن و االستثنائي

 236-10 للمرسوم والمتمم المعدل 23-12 بالرسوم المعدلة 07 المادة نصت كما 
 ةتصحيحي صفقة إعداد عرفت المعدل والمتمم حيث 03-13بالمرسوم  وكذا المعدلة أيضا

 دج ماليين ثمانية 08 يفوق  الصفقة موضوع كان إذ التنفيذ من بدء أشهر 03 مدة خالل
 راساتالد لصفقة دج أربعة ماليين 04 من أكثر للوازم أو االقتناء أو األشغال لعقد بالنسبة

  .والخدمات
 في الترخيص بإصدار المؤهلين األشخاص وسع قد المشرع أن نجد لهذا خالصة 

 .فقةللص اإلبرام عملية إتمام قبل االستثناءات إلى اللجوء حاالت في ثنائيةالحاالت االست
 الفرع الثالث: المعيار الموضوعي )المادي(

ة للحاجيات العامة للجمهور متمثلة في يويتمثل في الخدمات العامة ذاتها المقدمة تلب 
 04 المادة حددتها وقد الصفقة بموضوع أخر بتعبير 3الخ...واألمن التعليم والصحةمجاالت 

 :التالي النحو على عددتها أربع مجاالت في وحصرتها 236-10الرئاسي  المرسوم من
 األربعة العقود هذه عن خرج وما والدراسات والخدمات اللوازم واقتناء األشغال انجاز صفقات

 العقود هذه وردت حيث التشريع بمفهوم عمومية صفقة الموضوعية أمام الناحية من يكون  ال
 .236-10المرسوم الرئاسي  من 13 ة الماد في األربعة

 وعتاد تجهيزات أو وسلع مواد اقتناء موضوعها ويكون : التموين اللوازم أو اقتناء مجال-1
 وحاالتها أصنافها بكافة بمنقوالت تتعلق صفقات وهي .بضمان ومجددة مستعمل أو جديد

                                                           

 .10مولود ديدان، المرجع السابق، ص  - 1
 .62-60عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 2
 .18ص  ،2005 ، الجزائر،عنابة محمد الصغير بعلي، العقود اإلدارية، دار العلوم، - 3
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 عمليات أدخل 236-10الحالي  تنظيمال أن نجد الخ( حيث...إيجار غازية، صلبة، )سائلة،
 .1 منه 04 الفقرة في 13 المادة إليه أشارت ما وذلك التموين صفقات ضمن للعتاد اإليجار

 أو نشأةم تهديم أو تهيئة أو ترميم أو بناء إعادة أو ببناء األشغال تتعلق: األشغال مجال-2
 الوأشغ والتزيين الطالء ماك التكميلية األشغال كل الموضوع ضمن ويدخل ما منشأة جزء من

  وغيرها. المنشأة الستغالل الضرورية المشتركة التجهيزاتو  اللوازم وتنصيب وضعو 
 .فكرية أو عادية خدمات أداء صفقة وهي: الخدمات مجال-3
تحت  تنطوي  كانت بعدما الخدمات مجال من الدراسات خرجت لقد: الدراسات مجال-4

 األهداف من انطالقا الدراسات صفقات 236-10رقم المرسوم عرف حيث سابقا عنوان
أحسن  لضمان برامج أو مشاريع تنفيذ واحتمال النجاعة بدراسات القيام وهي منها المتوقعة
الدراسات  صفقة تشمل أن الرسوم من 13 المادة أشارت حيث واستغاللها النجازها شروط

 األشغال على واإلشراف يةالجيوتقن أو التقنية الرقابة األشغال مهمات صفقة إبرام عند
 .2صاحب المشروع لفائدة التقنية والمساعدة

 المالي المعيار: الرابع الفرع
مالي  حد ضبط حينئذ وجب العامة بالخزينة وثيقة صلة العمومية للصفقات كان لما 

 على اإلدارة جهة إلزام المعقول غير من أنه ذلك و ، 3عمومية صفقة العتبار العقد أدنى
 مبلغ و قيمة كانت أيا و الحاالت كل في العمومية الصفقات أحكام قانون  بموجب التعاقد
 بمبالغ تتعاقد اإلدارة أن نجد و ، طويلة مراحل من إبرام الصفقة عليه ي ينطو بما الصفقة

 إلزامها كان إن و ، بالصفقة توصف ال بمبالغ بسيطة أيضا تتعاقد و ضخمة و كبيرة
 ال األمر فان ضروريا و بل و مطلوبا ا سائغ و مقبوال قاتالصف تنظيم بالخضوع ألحكام

 تحديد صالحية األصل للمشرع حيث من يعود و بسيط بمبلغ األمر تعلق إن كذلك يكون 
 الفترة بين هذا الحد تغيير إمكانية مع العمومية الصفقة إلعداد المطلوب المالي األدنى الحد

                                                           

 .125-124، ص  123-122النوي، المرجع السابق ، ص خرشي -2- 1
 .64عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -3 
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 تتطلبه هذه بما العمومية األشغال لعقد كحد يصلح ال الخدمات لعقد كحد صلح فما أخرى  و
 .1 ضخمة أموال من األخيرة

 :اقتصاديا متغير عنصر المالي السقف-1
 يةمتتال ارتفاعات العمومية الصفقات تنظيم لتطبيق إجبارا الموجب المالي السقف عرف لقد

 هاحدد التي ألفين دج 2000 قيمة العمومية للصفقات الجزائرية التنظيمات ظهور منذ بداية
 مليوني إلى ليصل 145-82المرسوم  ظل في دج ألف 500.000 الى 90-67رقم  األمر
 1991 بين الفترة في ليستقر ثم  434-91دج بموجب المرسوم 2000.000جزائريا دينار

 أربع إلى رفع أن ذلك بعد يلبث لم ثم دج 3.000.000 ماليين ثالثة حدود في 1994 و
 هذه خفض أو رفع إمكانية إلى 301-03أشار المرسوم رقم  ثم دج 4.000.000 ماليين

 التضخم نسبة إلى رجوعا العمومية بالصفقات المعني الوزير من قرار بمجرد األسقف
 .المسجلة

 :الموضوع( )أو المجال حسب متغير عنصر المالي التصنيف-2
 التوريدات و األشغال لصفقات المالية األسقف بين التمييز بدأ 301-03 المرسوم بظهور

 صفقات سقف المرسوم هذا أوصل فقد أخرى  جهة من الخدمات صفقات و جهة من
 و الدراسات صفقات و ، دج 6.000.000 ماليين الستة إلى حدود التوريدات االنتقال،
 لألشغال المالي بالسقف 2008 مرسوم قفز ثم دج 4.000.000ماليين أربعة إلى الخدمات

 لصفقات دج ماليين أربع سقف على أبقى و ماليين دج 8.000.000 التوريدات إلى و
 ،2(6في مادته السادسة ) 236-10المرسوم  عليه أبقى ما هو و و الدراسات الخدمات

 و ، فقط 05 المادة من  301-03به المرسوم  جاء الذي التعديل أو التمييز هذا أن يذكر
 باألسقفايضا مسالة تتعلق والتي تتناول  250-02من المرسوم  06 المادة يعدل أن نسي

 يصل حالما تسوية صفقة بعقد المتعاقدة المصلحة 06 المادة ظلت النسيان بهذا و المالية،
 . دج ماليين 06 دج وليس ماليين 04 إلى به الخاصة المعامالت مبلغ

                                                           

 .64المرجع السابق، ص  عمار بوضياف،- 1
 .128خرشي النوي، المرجع السابق، ص  - 2



  ميةالقواعد العامة في عملية ابرام الصفقات العمو :الفصل األول
 

28 
 

 838-08المرسوم  جاء أن إلى ذلك على المواد بين االنسجام عدم وبقي رفع 
 بالنسبة دج 8.000.000 مبلغ حدود التسوية صفقة إلى اللجوء سقف بأن الوضع فصحح
 الخدمات لصفقة بالنسبة دج 4.000.000 حدود األشغال وفي وصفقة التموين لصفقة

  1الجديد التنظيم ذلك وكرس والدراسات
 إليه أشارت ما ماليا معيارا اعتباره أيضا يمكن: التمويل مصدر حيث من المالي السقف-3

 الرئاسي المرسوم من 02 المادة أيضا و الملغى 250-02الرئاسي  المرسوم من 02 المادة
والمرسوم  2002جانفي  18المؤرخ في  23-12والمعدلة في المرسوم رقم  10-2362

 الرئاسي للمرسوم المتممين و المعدلين 2013 جانفي 13 في المؤرخ 03-13الرئاسي 
 و التجاري  الطابع ذات العمومية المؤسسات حيث نجد ان هذه المادة أخضعت 10-236

 قيامها حالة في العمومية الصفقات التي تنظم االقتصادية العمومية المؤسسات و الصناعي
 األخير التعديل لكن من الدولة و كلية أو جزئية بقروض له ممر استثمارية مشاريع بإنجاز

 الصفقات أحكام من  االقتصادية العمومية المؤسسات أقصى ثم أخرى  مرة عاد 03-13رقم 
 القانون بعنوان في عليها المنصوص الخارجية للرقابة خضوعها مع تنظيمها و العمومية

 .3للمالية العامة المفتشية و المحاسبة مجلس و الحسابات لمحافظة المخولة الصالحيات
نجده نص على المعيار المالي في  247-15وبالرجوع الى المرسوم الرئاسي  

نه حيث ان المشرع رفع من قيمة الحد االدنى لصفقات االشغال واللوازم م 13و 02المادتين 
-10دج( بعدما كانت في المرسوم الرئاسي 12.000.000الى اثني عشر مليون دينار )

دج( كما رفع من قيمة الحد االدنى  8.000.000تقدر بـ ثمانية ماليين دينار ) 236
دج( بعدما كانت في  6.000.000نار )لصفقات الدراسات والخدمات لتصبح ستة مالين دي

 .4دج( 4.000.000)دينار تقدر بـ اربعة ماليين  236-10المرسوم الرئاسي 

                                                           

 .128المرجع السابق، ص  خرشي النوي، -1
 .86-84عمار بوضياف، المرجع السابق،  - 2
 .129خرشي النوي، المرجع السابق، ص  - 3
 ابق.، المرجع الس247-15من المرسوم الرئاسي  13و 02انظر المادتين  - 4
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دئ التي العمومية والمبا الصفقات إبرام واجراءات كيفيات: الثاني المبحث
 تقوم عليها

 في إذ النهائية، صيغتها تتخذ أن قبل عدة بمراحل العمومية الصفقة إبرام عملية تمر
 في متخصصين أيدي في وضعه يتطلب مشروعا لتصبح فكرة من تنطلق األحيان بعض

 اصيةخ العمومية الصفقة تساير تقديمها وإبرامها كما الواجب الصفقة نوع يتحدد حتى الميدان
 أنها العلم مع والتغير، التطور سريع كونه في تتمثل والتي اإلداري  القانون  خصائص من

 .الوطني االقتصاد في بالغة أهمية تكتسي
 ونصب لها مبادئ تحكمها دقيقا تنظيما إبرامها الجزائري كيفية المشرع نظم وقد

م نتطرق إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومية في )المطلب األول( والمبادئ التي تقو وس
 236-10 الرئاسيين علها الصفقات العمومية في )المطلب الثاني( من خالل المرسومين

   247-15وكذا 
 العمومية كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات: األول المطلب

 وفق العمومية الصفقات تبرم 247-15 الرئاسي المرسوم من 39 المادة حسب
 .1إجراءات التراضي وفق أو العروض طلب إلجراء

" تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء  25في مادته  236-10أما المرسوم الرئاسي 
 .2شكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي "المناقصة الذي ي

 236-10الجزائري مصطلح المناقصة الوارد في المرسوم الرئاسي  عالمشر  غير
 دون المساس بأحكام المادة.  247-15بمصطلح طلب العروض في المرسوم الرئاسي 

 المناقصة  –العروض  طلب: األول الفرع
هو إجراء  العروض طلب فإن 247-15سي الرئا المرسوم من 40 المادة حسب

 يقدم الذي العارض الصفقة ويستحق متعهدين عدة من عروض على الحصول يستهدف
فإن  2363-10من المرسوم الرئاسي  26وحسب المادة  ،واقتصادياتقنيا  عرض أحسن

                                                           

  المرجع السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  39المادة انظر   - 1
 ، المرجع السابق. 236-10من المرسوم الرئاسي  26-25المادة انظر  -3- 2
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"المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع 
  1الذي يقدم أفضل عرض. " تخصيص الصفقة للعارض

 دوليا أو وطنيا العروض طلب يكون  247-15 المرسوم من 42 المادة وحسب 
 :2التالية األشكال حسب

 أوال: أشكال طلب العروض 
 :المفتوح العروض طلب  -1

 مترشح أي خالله من يمكن إجراء هو 247-15 المرسوم من 43 المادة حسب
 .3تعهدا يقدم أن مؤهل
 :دنيا قدرات اشتراط مع مفتوحال العروض طلب  -2

 الذين المرشحين لكل فيه يسمح هو إجراء 247-15 المرسوم من 44 المادة حسب
 إطالق قبل مسبقا المتعاقدة المصلحة تحددها التي المؤهلة الدنيا الشروط بعض فيهم تتوفر

 .4المتعاقدة المصلحة طرف من للمرشحين قبلي انتقاء يتم وال تعهد، بتقديم اإلجراءات
 تصنيفوال التأهيل مجال في والمتمثلة المؤهلة الشروط المادة هذه من الثانية الفقرة وحددت

 .ومتطلباته المشروع طبيعة مع المتناسبة والمراجع المهنية
 :المحدود العروض طلب-3

 المرشحون  يكون  أنه إجراء على 247-15 الرئاسي المرسوم من 46و 45 المادة عرفته
 وهنا أولي، انتقاء بعد بذلك للقيام خصيصا المدعوون  هم فيه رضع بتقديم لهم المرخص

 لها السماح خالل من الحرية من واسع قدر لإلدارة منح المشرع الجزائري  أن نالحظ
 الصفقة قيام مبادئ احترام ضرورة على أكد كما حرية، بكل بالمتعاملين وانتقائهم باالتصال
 على إما إليها اللجوء بيان خالل من اإلجرائية للعملية القانوني الحيز وأعطى العمومية
 تبعد بصورة األولي االنتقاء وكيفيات المتطلبات بيان مع واحدة مرحلة على أو مرحلتين
 .5والشك التهمة دائرة من اإلدارة
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 لعددا يحدد ولم المتنافسين عدد لبيانه لالستشارة المغلق المجال حدد ذلك إلى إضافة
 .تساؤال طرحي مما للعارضين األدنى
 :المسابقة-4

اإلجراء  هيو  247-15من المرسوم الرئاسي  48 المادة ودعمتها 47 المادة عرفتها
 اقتصادية أو تقنية جوانب على تشتمل عملية إنجاز قصد منافسة في الفن رجال يضع الذي

 47 المادة بموجب من اإلجراءات المنظمة جملة بموجب تتم وهي خاصة، فنية أو جمالية أو
 دون  الطبيعيين لألشخاص المسابقة إجراء مخصص خالل استقراءها بان من يتبن تيال

 المرجو بالغرض مقارنة جدا مقيدة المادة يجعل مما الفني الجانب على يركز ألنه المعنويين
 أو طبيعيين أشخاص طرف من تتم قد التي والمتمثل في إبرام المناقصة إجراء من

 .1معنويين
 قصة ثانيا: أشكال المنا

ة كانت وطني سواء 236-10من المرسوم الرئاسي  28أشكال متعددة بينتها المادة  للمناقصة
  يلي:أو دولية يمكن إجمالها فيما 

  المفتوحة:المناقصة  -1
إجراء يمكن من خالله أي مترشح مؤهل أن  236-10من المرسوم  29وهي حسب المادة 

 .2يقدم تعهدا
 المحدودة:المناقصة  -2

إجراء ال يسمح فيه بتقديم تعهد إال للمترشحين الذين تتوفر فيهم  30/1دة وهي حسب الما
عض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا وحددت الفقرة الثانية من ب

المادة أعاله هذه الشروط والمتمثلة في مجال التأهيل والتصنيف والمراجع المهنية المتناسبة 
  .3ع ومتطلباتهمع طبيعة المشرو 

 

                                                           

 ، المرجع السابق.247-15الرئاسي من المرسوم  48-47انظر المادة  - 1
 ، المرجع السايق. 236-10من المرسوم الرئاسي  30-29انظر المادة  -3- 2
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  االنتقائية االستشارة -3
 23-12من المرسوم الرئاسي  06المعدلة والمتممة بموجب المادة  31حيث عرفتها المادة 

بأنها إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام 
 .1ت فقطأولي وهذا التعديل لم يمس التعريف بل اإلجراءا انتقاءبذالك بعد 

 المزايدة  -4
من ذات المرسوم إجراء لمنح الصفقة للمتعاهد الذي يقدم العرض  33وهي حسب المادة 

ة األقل ثمنا، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي وال تخص إال المؤسسات الخاضع
 للقانون الجزائري. 

ء اللوازم ذهب البعض إلى القول بأن اللجوء إلى هذه الطريقة نادر ويتعلق بشرا
رب والخدمات البسيطة والمحددة، ألنه رغم ما يتضح من سرعتها إال عادة أنها ما تكون أق

 . االقتصاديللجانب 
 ا يعنيللعارضين بمراعات تقديم أقل األثمان وهذا م اختيارهافالمزايدة تقيد اإلدارة في 

 التقيد بالمعيار المالي وحده وإهمال بقية المعايير األخرى.
 قة المساب -5

بأنها  23-12من المرسوم الرئاسي  06المعدلة والمتممة بموجب المادة  34عرفتها المادة 
ذالك اإلجراء الذي يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية 

 .2أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة
اله التي يتبين من وهي تتم بموجب جملة من اإلجراءات المنضمة بموجب المادة أع

خالل استقراءها بأن المسابقة إجراء مخصص لألشخاص الطبيعيين دون المعنونين ألنه 
مثل يركز على الجانب الفني مما يجعل المادة مقيدة جدا بالغرض المرجو من اإلجراء والمت

 في إبرام المناقصة التي تتم من طرف أشخاص طبعيين أو معنونين  
                                                           

يعدل ويتمم  2012يناير  18الموافق لـ  1433صفر  24المؤرخ في  23-12من المرسوم الرئاسي  06المادة انظر  - 1
الصفقات من تنظيم والمتض 2010أكتوبر  07لموافق لـ ا 1431شوال عام  27المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم 

 العمومية.
التعديل هنا أيضا لم يمس التعريف بل اإلجراءات التي أصبحت تتسم بالدقة أكثر من السابقة، والهدف دائما هو تقييد  - 2

 عرض لها.وصور الفساد التي تت االعتداءاتاإلدارة قدر اإلمكان بهدف تفعيل حماية الصفقات العمومية من 
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 يالتراض: الثاني الفرع
 المختلفة للصفقات التشريعية المراحل عبر التراضي بتعريف الجزائري  المشرع اهتم لقد
 اإلجراء الهادف ذلك بأنه 236-10 المرسوم من 27 المادة في عرفه حيث العمومية،
 بحاالت مقيد وهو ،الشكلية باإلجراءات المرور دون  واحد متعاقد لمتعامل الصفقة لتخصيص

 .1المرسوم نفس من 43 المادة في حصرا محددة
 بأصل، وليس استثناء التراضي أن على صريحة بصورة أكد 247-15 المرسوم أما

 :نوعان وهو .512-50-49 المواد في وحدده
   البسيط التراضي أوال:

اشكال اسلوب التراضي، يجعل المصلحة المتعاقدة تستبعد مبدا  أحدالتراضي البسيط  
 ذاإافساح المجال الى جميع االفراد واتاحة الفرصة لهم  التنافس الذي كان من خالله يتم

توفرت فيهم الشروط لتقديم عروضهم، ويكون من حق كل شخص استوفى الشروط ان ترسو 
 عليه الصفقة.

 بإبرامفمن خالل هذا فان اسلوب التراضي البسيط تقوم من خالله المصلحة المتعاقدة  
طابق ارادتيهما وفقا لدفتر شروط معد مسبقا من الصفقة العمومية مع متعامل وحيد بمجرد ت

طرف المصلحة المتعاقدة، دون اللجوء الى أي نوع من انواع االشهار او الدعوة الى 
 .3المنافسة
ازيل كل الغموض الذي شاب هذا النوع من  236-10وبصدور المرسوم الرئاسي  

 ستثنائيا.التراضي، وذلك من خالل توضيح ادق جوانبه بدءا بجعله اجراء ا
على ذلك:" ان اجراء التراضي  236-10من المرسوم  27/2وقد نصت المادة  

 43الى في الحاالت الواردة في المادة  اعتمدتهاالعقود ال يمكن  إلبرامالبسيط قاعدة استثنائية 
غير انا  247-15عليه المرسوم الرئاسي  أبقى، وهوا نفس التعريف الذي 4من هذا المرسوم"

                                                           

 ، المرجع السابق.236-10من المرسوم الرئاسي  43-27 تينانظر الماد - 1
 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  51-50-49 وادانظر الم - 2
شروقي محترف، الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا  - 3

 .10، ص 2006-2005، 16الدفعة  ائر،اء، الجز للقض
 ، المرجع السابق.236-10من المرسوم الرئاسي  27المادة  - 4
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تنص:" ان  02منه الفقرة  41من نفس المرسوم طبقا للمادة  49اردة في المادة الحاالت و 
العقود ال يمكن اعتمادها الى في الحاالت  إلبرام استثنائيةاجراء التراضي البسيط قاعدة 

 .1من هذا المرسوم" 49الواردة في المادة 
غم انه قد سبق يالحظ اعادة تأكيد المشرع على الطابع االستثنائي للتراض البسيط ر  

من نفس المرسوم، فهذه  25وجعل من التراضي قاعدة استثنائية في االبرام في نص المادة 
على التراضي في صورته  التأكيداالعادة لم تكن في رغبة المشرع في التكرار وانما اراد 

البسيطة، ايضا يعد استثناء على استثنائية التراضي بصفة عامة الى تقييد المصلحة 
 .2اقدة في اعتمادهالمتع

المرسوم الرئاسي  من 49 المادة حسب البسيط التراضي إلى المتعاقدة تلجأ المصلحة
 في 43في المادة  236-10وهذا ما كانا عليه سابقا في المرسوم الرئاسي  15-247

 :فقط اآلتية الحاالت
 وضعية يحتل وحيد اقتصادي متعامل يد على إال الخدمات تنفيذ يمكن ال عندما -

 (ةوفني ثقافية العتبارات أو العتبارات تقنية أو حصرية حقوق  لحماية احتكارية، أو
 (.الثقافة ووزير المالية وزير بين قرار مشترك بموجب

 متعمد( وغير متوقع وغير مفاجئ أو بخطر )داهم المعلل الملح، االستعجال حالة في -
 المصلحة يسع وال مي،العمو  أو األمن المتعاقدة للمصلحة ملكا استثمارا أو يهدد

 .العمومية الصفقات إبرام آجال التكيف مع المتعاقدة
 .ةاألساسي السكان حاجات بتلبية والمتعلق المتوقع وغير المستعجل التموين حالة في -
 مجلس موافقة وبعد وطنية وأهمية أولوية ذو متوقع وغير استعجالي مشروع حالة في -

ماليين  دج )عشرة 10.000.000.00 يفوق  أو يساوي  الصفقة مبلغ كان الوزراء إذا
 غالمبل عن الصفقة مبلغ قل إذا الحكومة اجتماع أثناء المسبقة أو الموافقة ،) دج

 السابق 
                                                           

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  41المادة  - 1
معمري،  تياب نادية، اليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، مذكرة دكتوراه، فرع قانون عام، جامعة مولود - 2

 .301-300، ص 2013تيزي وزو، 
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 وتجاري  صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة تنظيمي أو تشريعي نص يمنح عندما -
 كل المؤسسة هذه تنجز عندما أو العمومية، الخدمة بمهمة للقيام حصريا حقا

 وتنظم اإلداري، الطابع ذات والمؤسسات واإلدارات العمومية الهيئات مع شاطاتهان
 .المالية وزير من بقرار العملية

 :أن إجراء التراضي البسيط، إطار في المتعاقدة المصلحة على يجب
 الرئاسي  المرسوم من 27 المادة في المحددة والكيفيات الشروط حسب حاجاتها تحدد -
 المرسوم. ذات في المحددة االستثنائية الحاالت ةمراعا مع ،15-247

 المرسوم. ذات من 54 المادة في محددة هي كما االقتصادي المتعامل قدرات من تتأكد
 ددةمح هي كما ،االقتصادية الناحية له مزايا من عرضا يقدم اقتصاديا متعامال تختار -

 المرسوم. ذات من 72 في المادة
 من 52 المادة من 6 الفقرة في عليها لمنصوصا الشروط حسب المفاوضات تنظم -

 المرسوم. ذات
 .مرجعية أسعار على المالي بالعرض المتعلقة المفاوضات تؤسس -
 االستشارة بعد التراضي ثانيا:

من المرسوم الرئاسي  41كل من اشكال التراضي المنصوص عليه في المادة شهوا  
البسيط او شكل التراضي بعد ".... يمكن ان يكتسي التراضي شكل التراضي 15-247

سابقا من  236-10االستشارة ..." هو نفس االمر المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي 
 .271 خالل نص المادة

الترضي بعد االستشارة، غير انه يمكن القول بان ذلك  إلجراءلم يرد تعريف محدد  
رة مسبقة تسمح لها بدراسة االجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة المتعاقدة الصفقة بعد استشا

 .2وضعية السوق وامكانيات المتعاملين االقتصادين المتقدمين لها
 بإقامةاحدى صفقاتها وذلك  إلبرامكما انه يعد اسلوب تلجأ اليه المصلحة المتعاقدة  

المنافسة بين عدة مترشحين مدعوين خصيصا، فتقوم بعرض موضوع الصفقة المزمع ابرامها 

                                                           

 .سابقالمرجع ال 206-10من المرسوم الرئاسي  27انظر المادة  - 1
 .11سابق، ص المرجع الشروقي محترف،  - 2
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ت والمؤسسات المتخصصة بواسطة الوسائل المكتوبة المختلفة دون اللجوء على كافة الجها
 الى االجراءات الشكلية المعتمدة في اجراء طلب العروض.

كان المشرع الجزائري ومنذ صدور اول قانون للصفقات العمومية يؤكد على ضرورة  
، وجاء 90-67من االمر رقم  60، حسب نص المادة 1اللجوء الى االستشارة المسبقة

المعدلة من خالل  27ليؤكد نفس االتجاه في نص المادة  236-10المرسوم الرئاسي رقم 
او شكل التراضي بعد االستشارة وتنظم هذه االستشارة بكل الوسائل  ....نصها على:"

المكتوبة المالئمة "، كذلك تما التطرق الى التراضي بعد االستشارة في المرسوم الرئاسي 
 منه. 41المادة  من خالل 15-247

ومن هنا يمكن التوصل الى انا التراضي بعد االستشارة هو استثناء يرد على القاعدة  
 2ان التراضي البسيط هو االصل

 من 51 المادة ما أكدتهوهذا  236-10من المرسوم الرئاسي  44بينت المادة  
 راضي بعدالت إلى تلجأ أن المتعاقدة للمصلحة يمكن أنه 247-15الرئاسي  المرسوم

 :اآلتية الحاالت في االستشارة
الثانية والذي كان في المرسوم الرئاسي  للمرة العروض طلب جدوى  عدم يعلن عندما -

ينص على ما يلي " ... عندما يتضح أن الدعوى إلى المنافسة غير  10-236
عرض واحد فقط، أو إذا تم التأهيل األولي التقني لعرض  استالممجدية، وذلك إذا تم 

  3احد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة ..." و 
 جوءالل طبيعتها تستلزم ال التي الخاصة والخدمات الدراسات واللوازم صفقات حالة في -

 مستوى  بضعف أو بموضوعها الصفقات هذه خصوصية وتحدد عروض إلى طلب
 .للخدمات السري  أو بالطابع المنافسة

 .الدولة في السيادية العمومية مؤسساتلل مباشرة التابعة األشغال صفقات حالة في -

                                                           

 .310-309سابق، ص المرجع التياب نادية،  - 1
 للنشر والتوزيع، الجزائر،عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور - 2

 .2007 ،01الطبعة 
 .سابقالمرجع ال 236-10من المرسوم الرئاسي  1/ 44المادة  - 3
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 آجال مع تتالءم ال آجالها وكانت فسخ، محل كانت التي الممنوحة الصفقات حالة في -
 .جديد طلب عروض

قات اتفا إطار في أو الحكومي التعاون  إستراتجية إطار في المنجزة العمليات حالة في -
عندما  هبات أو تنموية مشاريع إلى الديون  وتحويل االمتيازية بالتمويالت تتعلق ثنائية
 المتعاقدة المصلحة يمكن الحالة هذه وفي ذلك على المذكورة التمويل اتفاقات تنص

 قدمالم البلد أو األولى الحالة في فقط المعني البلد مؤسسات في االستشارة أن تحصر
 .األخرى  الحاالت لألموال في

 المكلف الوزير من قرار بموجب الحاجة عند المادة هذه أحكام تطبيق كيفيات تحدد 
 .1بالمالية

 العمومية الصفقة إجراءات عليها تقوم التي المبادئ: الثاني المطلب
 عرفتها حيث األقل، على عام شخص طرفها عقد هي العمومية الصفقات أن القاعدة

 الصفقات ":أنها على العمومية الصفقات 247-15 الرئاسي المرسوم من الثانية المادة
بمقابل مع متعاملين اقتصاديين  تبرم به المعمول التشريع مفهوم في مكتوبة عقود يةالعموم

 لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال المرسوم هذا في عليها المنصوص الشروط وفق
 مكتوبة العمومية الصفقة فإن القاعدة أن يتضح ."2والدراسات والخدمات اللوازمو  األشغال
 المؤسسات أحد أو البلدية أو الوالية أو الدولة المتعاقدة الجهة تعاقدةالم بالمصلحة ونعني

 .العمومية
 كما العمومية، الصفقة الستكمال مراعاتها وجب أساسية الجزائري مبادئ المشرع أبرز

 الطلبات نجاعة لضمان ":أنه على العمومية الصفقات تنظيم قانون  من 05 المادة تنص
 مبادئ العمومية الصفقات في تراعى أن يجب العام، للمال الحسن واالستعمال العمومية

 ضمن اإلجراءات وشفافية المرشحين معاملة في والمساواة  العمومية للطلبات الوصول حرية
 .3"المرسوم هذا أحكام احترام

                                                           

 المرجع السابق. ،247-15 الرئاسي المرسوم من 51- انظر المادة - 1
 ، المرجع السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  05-02المادة  -3- 2
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 :ياآلت النحو فروع على ثالثة في نتناولها مبادئ، ثالثة على المنافسة قانون  يقوم
 اإلجراءات ةشفافي: األول الفرع

 مراأ العمومية الصفقات مجال في المتعاقد المتعامل واختياراإلجراءات شفافية  تعتبر
 جميع مستوى  وعلى بفعالية والمالية منها اإلدارية سواء الرقابة بممارسة يسمح ألنه جوهريا

 على الجزاءات المختلفة تسليط يمكن ال أنه والواقع العمومية مراحل إجراءات إبرام الصفقة
 وال ومرئيا، ظاهريا الصفقة إبرام كان إذا إال العمومية بالصفقات الخاص بالتنظيم اإلخالل

  .1المتعاقد المتعامل باختيار وتبني إجراءات خاصة إال بوجود ذلك يأتي
 هب يعترف الذي ديمقراطي مبدأ من نابع العمومية إجراءات الصفقات في الشفافية تكريس إن

 .الفساد نسبة قلت كلما الشفافية نسبة زادت وكلما الدستور
 ادالمو  في تنظر التي القضائية والسلطات اإلدارية السلطات بين الفصل على يدل كما

 تنظيم واجراءات بشروط إخالل وجود حالة في مختص اإلداري  القضاء أن باعتبار اإلدارية
 القيام بداية من جريمة ارتكاب حال الجزائي في القاضي اختصاص أو العمومية، الصفقة

 وال جريمة ال ":أنه على العقوبات قانون  من 01 المادة بنص عمال تنفيذها وبعد بإجراءاتها
  .بيهاومرتك الجريمة إظهار في الشفافية أهمية تبرز لهذا ،" نص بدون  أمن تدابير وال عقوبة

 تلفمخ عبر تكرسه أن المتعاقدة اإلدارة على يجب أساسية حتمية المبدأ هذا يعد 
  .2الراشد الحكم آليات من آلية المبدأ هذا يعد كما العمومية الصفقة بها تمر التي احلمر ال

 ةحماي ذاته حد في هو المترشحين بين والمساواة  الترشح وحرية بالشفافية العمل إن
ا وإشراكه .للقانون  والخضوع وحكمة بمرونة تتعامل التي الراشدة، اإلدارة قبل من وضمان
 ريةنظ أساس على قانونية لمسألة تتعرض وإال العملية، هذه في الفاعلين تعاملينالم لجميع
 ثمة ومن السلطة، استعمال في االنحراف أو السلطة استعمال إساءة أو اإلجراءات في عيب
 .للقانون  وفقا جديد من وتعاد الصفقة تلغى

                                                           

 ، المرجع السابق.247-15لرئاسي من المرسوم ا 02المادة انظر  - 1
 العلومو  الحقوق  كلية .أفريل25 و 24 يومي العمومية الصفقات في الفسادو  الوقاية حول الدولي الملتقى محمد، بودالي - 2

 .35 ص ،2013،بلعباس سيدي ليابس جياللي السياسية، جامعة
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 المناقصة على المرور دون  أو إعالن دون  العامة األشغال بعقد القيام :ذلك ومثال
 وفقا العمومية الصفقات تبرم ":أنه على العمومية الصفقات قانون  من 25 المادة نصت التي

 .1"التراضي إجراء وفق أو العامة القاعدة يشكل الذي المناقصة إلجراء
 الترشح في الحرية: الثاني الفرع

 حدة في للتخفيف الجزائر، والصناعة التجارة حرية مبدأ 1996 سنة دستور كرس
 المحروقات، أسعار جراء انخفاض 1986 سنة من ابتداء عرفتها التي االقتصادية األزمة
 سنة دستور بموجب المعتمد السوق  اقتصاد أسس مع المبدأ هذا تعايش مع تماشيا ذلك وبعد

 حرية أية مباشرة بمبدأ أسوة والصناعة التجارة حرية مباشرة في المبدأ هذا أن إال 1989
 فوضى إلى الحرية تحولت إال قيد، كل من خاليا يكون  أن يمكن وال لقامط ليس أخرى 

 عليها كثيرة قيودا أوردت االقتصادية الحرية التي أقرت مبدأ والنصوص لالضطراب، مصدراو 
  .2العامة والصحة واآلداب العام واألمن العامة المصلحة حماية تستهدف

 الفرصة إتاحة به ويقصد منافسةلل الخضوع قانون  هو العمومية الصفقات تنظيم إن
 .اإلعالن طريق عن وذلك بعطائه يتقدم أن الشروط فيه تتوفر من لكل

 اولالمق مثال والمتعاقد المتعاقدة المصلحة بين عقد العمومية الصفقة المشرع اعتبر
 افإذ تعاقدي، كمركز المدني القانون  وكذلك الئحي كمركز اإلداري  القانون  أحكام وتنطبق

 ،بالتعويض المطالبة إمكانية مع العقد فسخ اآلخر للطرف جاز بااللتزامات متعاقدالل أخ
 على العمومية الصفقات قانون  من 149 المادة من02 و 01 الفقرتين عليه نصت ما وهذا
 التعاقدية تزاماتهبال ليفي إعذارا المتعاقدة المصلحة له توجه ،التزاماته المتعاقد ينفذ لم إذا ":أنه
 ". محد أجل في

 

                                                           

 المرجع السابق. ،247-15من المرسوم الرئاسي  25المادة - 1
 .35 ص، المرجع السابق محمد، اليبود - 2
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 أعاله، عليه المنصوص اإلعذار حدده الذي األجل في تقصيره المتعاقد يتدارك لم إذ
 كذلك ويمكنها واحد جانب من العمومية الصفقة بفسخ تقوم أن المتعاقدة المصلحة يمكن
 .1ة"للصفق جزئي بفسخ

 العقد في عليه المنصوص الشروط دفتر بموجب للرقابة العمومية الصفقات تخضع
 وسائل القانون العام المتعاقدة المصلحة تستخدم حيث الالئحي، المركز على يحتوي  الذي

من المرسوم  156 المادة عليها نصت األخيرة هذه الرقابة، العقد، تعديل الجزاء، كتوقيع
 تبرمها التي الصفقات تخضع"  أنه على العمومية الصفقات المتعلق 247-15الرئاسي 
 .2"وبعده تنفيذها وقبل التنفيذ حيز دخولها قبل ةللرقاب المتعاقدة المصالح

 ما وهذا مركزية رقابة أو القطاع من أو نفسها المؤسسة من رقابة من الرقابة وتتنوع
 على العمومية الصفقات من نفس المرسوم المتعلق 156 المادة من 2 الفقرة عليه نصت

 خارجية ورقابة داخلية رقابة شكل في الصفقات لها تخضع التي الرقابة عمليات تمارس" :أنه
 ".3الوصاية ورقابة
 المترشحين بين المساواة: الثالث الفرع

ودراستها  المطلوبة الشروط يستوفون  من جميع إلى العروض تقديم حق كفالة وهو
 عارض أي تهميش دون  به المعمول القانون  حددها التي نفس اإلجراءات واألشكال وفق

 طبيعة مع تتناسب معينة شروط تضع أن اإلدارة على ويفرض المشرع يتدخل وأحيانا
 بدأم يقلص ما وهو المسابقة أو االنتقائية لالستشارة بالنسبة مثال الحال هو كما المشروع
  الصفقة ونوع خصوصية إلى راجع وهذا العارضين من معينة فئة في ويحصره المنافسة

 ابه يتحلى أن يجب التي بطبالضوا األخذ يعني ال المترشحين بين المساواة  مبدأ إن
 75 المادة به ما قضت وهذا القانونية، والشروط والصفة واالقتصادي التقني ملفه يخص مافي

 مؤقت بشكل يقصى، " :أنه على 247-15العمومية  للصفقات المرسوم الرئاسي المنظم من
 :االقتصاديون  المتعاملون  العمومية، الصفقات في المشاركة من نهائي، أو

                                                           

 كلية ،أفريل25 و 24 وميي العمومية، الصفقات في الفساد و الوقاية حول الدولي الملتقى  حليم، عمروش -2- 1
 .38-37ص  ،2013 ،بلعباس سيدي ليابس جياللي السياسية، جامعة العلومو  الحقوق 
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 وأ القضائية التسوية أو النشاط عن التوقف أو التصفية أو اإلفالس حالة في هم ذينال -
 .الصلح

 أو التسوية أو النشاط عن التوقف أو التصفية أو اإلفالس عملية إجراء محل هم الذين -
 .الصلح

 بنزاهتهم تمس مخالفة بسبب فيه المقضي الشيء حجية له قضائي حكم محل كانوا الذين -
 .المهنية

 .الجبائية شبه و الجبائية واجباتهم يستوفوا ال الذين -
 شركاتهم. لحسابات القانوني اإليداع يستوفون  ال الذين -

  1"كاذب بتصريح قاموا الذين- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي  75المادة  - 1
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 خالصة الفصل

المرسوم السابق  ألغىالذي  ،247-15نستخلص مما سبق ان المرسوم الرئاسي  
فالتعريف الجديد للصفقات العمومية اضاف كلمة  ،قد جاء بعدة تعديالت ،10-236

في  عنه كما نجده اختلف ،في المرسوم السابق امتعاملين اقتصادين وهذا لم يكن مذكور 
المعيار المالي حيث رفع من الحد االدنى لقيمة الصفقات العمومية في مجال االشغال 

 .واللوازم والخدمات والدراسات

قد استبدل كلمة المناقصة المذكورة في  ،العمومية اما فيما يخص اجراءات الصفقات 
اما فيما  ،247-15بطلب العروض في المرسوم الرئاسي  ،236-10المرسوم الرئاسي 

على خالف المرسوم القديم في يخص التراضي بعد االستشارة حيث جاء المرسوم الجديد 
القديم اين كانت حالة استالم عرض وحيد يؤهل تقنيا، وهذا اجراء صحيح عكس المرسوم 

     تعلن حالة عدم الجدوى.
على مبادئ التي تقوم عليها الصفقات  247-15ونص تنظيم الصفقات العمومية  

 .236-10العمومية وهيا نفسها المذكورة في المرسوم الرئاسي 



 
 الفصل الثاني
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 يهاعل الفصل الثاني: تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة اإلدارية
ّعدیدة تمرّ  العمومیة الصفقة أنّ  األول الفصل في رأینا كما  تنفذ حتى بمراحل

ّبذلك  ظل في وذلك الفصل، هذا في دراستنا محل هي والتي التنفیذ مرحلة وتدخل
 .236-10و247ّ-15 المرسومینّالرئاسیین

ّالمرسوم ّّباستقراء  القانونیة اآلثار من الكثیر هناك أنّ  نجد247ّ-15الرئاسي
 حقوّق من لها وما المتعاقدة، للمصلحة بالنسبة سواء العمومیة، الصفقة تنفیذ عن المترتبة

 للمتعامل بالنسبة أو الجزاءات، وتوقیع والرقابة االشراف ،كالتوجیه وكذلك وسلطات،
 یقع وما التعویض، في وحقه مالي مقابل تقاضي في كحقه حقوق،ّمن له وما المتعاقد

 لمبالغا وتسدید علیها المتفق الخدمات كأداء المتعاقدة، المصلحةّاتجاه التزامات من علیه
 .بها المدین

 فقد الطرفین، من لكل والمصالح الحقوّق حمایة على الجزائرّي المشرع من حرصا
 سواء أشكال ختلفبم التنازع حق247ّ-15الرئاسيّ المرسوم أحكام ضمن خولّلهم

 العمومیة یئةواله الوزارة في للنزاعات الودیة التسویة لجنة أمام النزاعات بتسویةّاألمر تعل ق
 .الوالیة أمام للنزاعات الودیة التسویة لجنةّأمام التسویة أو

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
 
ّ

ّ
ّ

ّ
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 العمومية الصفقة لتنفيذ القانونية اآلثار :األول المبحث
 آثار التنفیذ هذا عن ونجم تنفیذها، هو العمومیة الصفقة ابرام من الغرض إنّ 

 .معها للمتعاقد بالنسبة وكذلك المتعاقدة، للمصلحة بالنسبة سواء قانونیة
 لمتعاملا فإن ذلك وبمقابل المتعاقد، المتعامل اتجاه والتزامات بحقوّق تتمتع فاإلدارة

 كما نفسه، العقد أحكام من یستمدها المتعاقدة اإلدارة على حقوّق لدیه اآلخر هو المتعاقد
 عقدا العمومیة الصفقة باعتبار اإلداریة العقود تحكم التي العامة القواعد من یستمدها

 1إداریا
 بها تتمتع التي السلطات مختلف لدراسة المبحث هذا أعددنا األساس هذا على

 به ختصا ام سواء المتعاقد المتعامل والتزامات حقوّق وكذا المتعاقد المتعامل تجاهّاإلدارة
 .رّياإلدا القانوّن في الواردة العامة المبادئ تلك أو العمومیة للصفقات المنظم اإلطار

 سلطات إلى األول المطلب في نتطرّق مطلبین، إلى المبحث هذا قسمنا قد
 ّقحقّو إلى نتطرّق سوف الثاني المطلب وفي المتعاقد، المتعامل تجاه المتعاقدةّالمصلحة
 .تعاقدالم المتعاملّوالتزامات

 امعه المتعاقد المتعامل تجاه المتعاقدة المصلحة سلطات :األول المطلب
ّعلى نیتعی والتزامات حقوقا التنفیذ حی ز ودخولها العمومیة الصفقة ابرام عند ینشأ

 تجاه واسعة بسلطات المتعاقدة المصلحة تتمتع نفسه الوقت وفي احترامها، االطراف
 متعتت حیث الخاص، القانوّن عقود في له مثیل ال تعاقدي وبمركز معها المتعاقدّالمتعامل

 تحقیق في رغبة وذلك معها، المتعاقد مواجهة في متمیز بمركز صفقاتّمن تبرمه فیما
  .العامة المرافق سیر على الحفاظ خالل من العامة المصلحة
 الفردیة المصلحة على المصلحةّالعامة تغلیب یتم الغایة تلك تحقیق سبیل وفيّ

 المصلحة بتلك لتضحیةاّالمتعاقدة للمصلحة یسوغ ال ذلك كان ٕوان للمتعاقد، خاصةال
ّ 2كل یا. الفردیة

                                                           

 .140،ّص2010ّلبنان،ّ ،1طبعةّ ،الحقوقیة الحلبي تامنشوّر ،العمومیة الصفقات الطیف، عبد قطیشّ- 1
ّلنیلّ مذكرة العمومیة، الصفقات مجال في معها المتعاقد المتعامل إتجاه المتعاقدة المصلحة سلطات ،ربیحة سبكي -2ّ

 .10 ص ،2013ّوزو، تیزّي جامعة ،اإلداریة االجراءات قانوّن فرع القانون، في الماجستیر شهادة .
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 معها أشركت ٕوان حتى المرافق ازاء مسؤولیتها عن تتخلى أن تستطیع ال فاإلدارة
 القانوّن فإنّ  وبالتالي لمشاریعها، إدارتها أو تنفیذها في الخاص القانوّن أشخاص بعض
ةّ منحها  بالمرافق المتصلة بمهامها االضطالع من بواسطتها تتمكن وسلطات حقوّقعد 

 1العامة.
ّفي اإلدارة سلطات إلى األول الفرع في نتعرض فرعین إلى المطلب هذا قسمنا وقد

 وضمان الصفقة استمرار منها الغرض وقائیة سلطات وهي العمومیة الصفقة تنفیذ مجال
 ءالجزا توقیع مجال في اإلدارة سلطات صهّلدراسةسنخص ّ الثاني الفرع أما تنفیذهاّحسن
 .الصفقة تنفیذ إمكانیة عدم حالة في تتخذ عالجیةّسلطات وهي

 العمومية الصفقة تنفيذ مجال في المتعاقدة المصلحة سلطات :األول الفرع
ّانوّٕ حتى معها المتعاقد مواجهة في بسلطتین العمومیة الصفقات تنفیذ عند اإلدارة تتمتع

 التعدیل سلطة وكذا والمراقبة االشراف سلطة :وهما الصفقة بنود ضمن ادراجها یتم لم
 .الصفقة( )ملحق

 والمراقبة االشراف سلطة :أوال
 من وذلك وتوجیهه معها مرافقةّالمتعاقد لإلدارة یخول امتیاز االشراف سلطة تعتبر

  2علیها المتفق الشروط على الصفقة تنفیذ حسن ضمان أجل
یق المعنى ابهذ والرقابة ّیمكن لما األدنى الحدّ  تمثل االشراف حق في المتمثل الض 

 من إذ العمومیة، الصفقات تنفیذ على رقابتها مجال في المتعاقدة للمصلحة به االعتراف
 للبنود طبقا العقد بتنفیذ قیامه من تتأكد حتى معها المتعاقد على االشراف تتولى واجبهاّأن

 .3علیها والشروطّالمتفق
ّمكتب مع بالتنسیق عادة وتمارس اإلنجاز صفقات في خاصة السلطة هذه هرتظ
 من 03 فقرة 36 المادة إلیه أشارت ما وهذا الصفقة تنفیذ متابعة إلیه المعهود الدراسات

                                                           

ّ.73 ص ،2005ّعنابة، ،والتوزیع للنشر العلوم دار اإلداریة، العقود بعلي، الصغیر محمد -1ّ
صّّ،1991ّ،5 ط مصر،القاهرة،ّ العربي، الفكر دار ،اإلداریة لعقودل العامة األسس الطماوي، محمد سلیمان - 2

257.ّ
ّكلیة ،واالقتصادیة القانونیة العلوم مجلة اإلداري، العقد تنفیذ على الرقابة في اإلدارة سلطة السعود، أبو محمودّ- 3

  .20صّ،مصر1997ّالشمس، عین جامعة الحقوق،
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ّ ّالرئاسي ها:"...كلّ 247ّ-15المرسوم تنفیذّ حسنّعن مسؤولة متعاقدة مصلحة بنص 
 .1ّالجزءّمنّالصفقةّالتيّیعنیها...."

 تباشرها التي المادیة األعمال طریق عن االشراف بمعنى الرقابة سلطة مارست
 وجودتها المستعملة المواد سالمة من والتحقق العمل ورشات كزیارة المصلحةّالمتعاقدة،

 مراقبة أو ،2وفحصها علیها لإلطالع الوثائق بعض استالم أو واالختبار،ّالفحص بواسطة
ص رةالخب حیث منّالمستخدمین نوعیة  تتطلب التي األشغال بعض انجاز في والتخص 
 كما الصفقة، موضوع األعمال طبیعة تتطلبها معینة وخبرةّدرایة لهم أشخاص وجود

 أو تعلیمات أو تنفیذیة أوامر اإلدارة تصور كأن أعمالّقانونیة، طریق عن أیضا تمارس
  .3معها للمتعاقد انذارات

 حق الصفقة صاحبة باعتبارها معها متعاقدال مواجهة في المتعاقدة المصلحة تملك
 ابرامّالصفقة تمّ  أجلها من التي الغایات إلى الوصول بقصد وذلك صفقاتها تنفیذّمراقبة
 سواء علیها، االتفاق یتم التي الشروط من مجموعة عبر تنفیذها یتمّ  األخیرةّهذه أنّ  وحیث

 خالل من سلطاتها تمارس المتعاقدة المصلحة فإن المالیة، أو التقنیة أوّالفنیة الناحیة من
 مراقبة على دوما تعمل فهي علیها، المتفق الشروط وتنفیذ األعمالّانجاز أثناء الرقابة
  .4الصفقة شروط بتنفیذ التزامه مدىّمن والتحقق معها التعاقد

 ٕوانما علیها المراقبة سلطة تمارس حتى الصفقة انتهاء انتظار لإلدارة یمكن فال
 المتعاقد من كل یرسلها التي التقاریر طریق عن سواء وتتم التنفیذ مع المراقبة هذهّتتزامن

 والتقنیة المادیة والعراقیل األشغال تقدم لنسبة تتعرض والتي اإلدارة إلى الدراساتّومكتب
یرّتعوّق التي  إداریة فرّق بها تقوم المیدانیة الخرجات طریق عن ٕوام ا لألشغال، الحسن الس 

  5التنفیذ. معاینة جلأّمن متخصصة
                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي36ّّالمادةّّ- 1
الجزائر  الهدى، دار ،وقضائية فقهية ،تشریعية دراسة ،اإلداریة للقرارات العقود العامة النظریة عادل، بوعمران - 2

 .10 ص ،2010

االبرام والتنفيذ في ضوء احكام مجلس الدولة وفقا  االسس العامة للعقود االداریة، خليفة، المنعم عبد العزیز عبد - 3

256ّ ص مصر، مناقصات والمزایدات مناة المعارف، االسكندریة،لقانون ال
ّ.13ص سبكيّربیحة،ّالمرجعّالسابق،- 4
ّ.32 ص ،1973 القاهرة، الحقوق، في دكتوراّه رسالة ،اإلداریة العقود في العامة السلطة مظاهر عثمان، عباد - 5
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 الوسائل أیضا تشملوانماّ فحسب وآجالها التنفیذ طریقة على المراقبة تقتصر وال
 قادرة المتعاقدة المصلحة أن من التأكد وكذا الصفقة، لتنفیذ المستعملة والمنتجات والمواد

 المالیةّو والمهنیة التقنیة والمتعهدین المرشحین قدرات من التأكد وكذا الصفقةّتنفیذ على
-15الرئاسيّ المرسوم من 54و 53 المادتین في جاء ما وهذا العروضّبتقییم القیام قبل

2471. 
منهّعلىّانهّیجببّعلى92ّّفيّالمادة236ّّ-10بالرجوعّالىّالمرسومّالرئاسيّّ

ّ ّتتیح ّالتي ّالضروریة ّالضمانات ّایجاد ّعلى ّتحرص ّان ّالمتعاقدة ّأحسنالمصلحة
ّ.2ذّالصفقةلتنفیّوأحسنّالشروطالعروضّ

 التعدیل سلطة :ثانيا
ّشریعة العقد بأنّ  تقتضي التي الخاص القانوّن مبادئ خالف وعلى لإلدارة إنّ 

 موافقة إلى الحاجة دوّن المنفردة بإرادتها العقد شروط بعض تعدیل حق المتعاقدین،
 اإلطار ضمن التعدیل كان طالما یعترض أو یحتج أن الحق له لیس فهو اآلخر،ّالطرف

 .3العام المرفق تسییر وحسن العامة المصلحةّواستراتیجیةّللصفقة مالعا
والمرسوم23ّّ-12المعدلّوالمتممّبالمرسوم236ّّ-10وبالرجوعّالمرسومّالرئاسيّ

المتعاقدةّابرامّّلإلدارةوردتّتحتّعنوانّالملحق106ّّالى102ّّوحسبّالمواد13-03ّّ
ّ.4بتحسینّاالسعارّومراجعتهاّمالحقّللصفقةّضمنّاحكامّالتنضیمّوانّتقدمّاالدارة

 المادةّنصتّبحیث، الحق هذا لإلدارة یعطي نجده247ّ-15الرئاسيّ والمرسوم
 إطارّفي للصفقة ابرامّمالحق إلى تلجأ أن المتعاقدة للمصلحة یمكن" :أن ه على منه 135
247ّ-15 الرئاسي المرسوم من 136 للمادة وفق الملحق ویشكل ."المرسوم هذا أحكام
 أو الخدمات زیادة هدفه كان إذا الحاالت جمیع في ویبرم لصفقة تابعة تعاقدیة وثیقة

ة أو بند تعدیل أوّتقلیلها  أن نستنتج الن صین هذین ومن الصفقة، في تعاقدیة بنود عد 
 :التالیة بالشروط مقروّن یكوّن التعدیل أوّالملحق

                                                           

ّ .بقالسا المرجع ،247-15ّالرئاسي المرسوم منّ  54و 53 المواد أنظرّ- 1
ّ،ّالمرجعّالسابق.236-10منّالمرسومّالرئاسي92ّّانظرّالمادةّّ- 2
ّ،ّنفسّالمرجع.247-15منّالمرسوم139ّّ-183-136-135انظرّالموادّّ- 3
ّنفسّالمرجع.236ّ-10منّالمرسومّالرئاسي106ّّوالمادة102ّّانظرّالمادةّّ- 4
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 .قةوثی أنه للملحق المشرع وصف خالل من وذلك الكتابة عنصر توفر-
 مادةال إلیه أشارت ما وهذا وتوازنها بالصفقة الجوهرّي المساس إلى التعدیل یؤدي ال أن-
 .247-15 الرئاسي المرسوم من 136ّ

138ّ المادة في مكرس شرط وهو الصفقة، تنفیذ آجال حدود في للملحق اللجوء یتم أن-
ّ ّالمرسوم ت والتي247ّ-15من  على رضهوع الملحق ابرام یمكن ال" :أنه على نص 

ّ".التعاقدیة... التنفیذ آجال حدود في إال المختصة، للصفقات الخارجیة الرقابة هیئات
فيّ جاء لما وفقا وذلك عام كأصل المعنیة الصفقات لجنة لرقابة الملحق یخضع ال أن -

ت والتي 247-15منّالمرسومّالرئاسي139ّّالمادةّ  في الملحق یخضع ال"أن ه: على نص 
 موضوعه كان إذا القبلیة، الخارجیة الرقابة هیئات فحص إلى أعاله، 136 المادة مفهوم

ّمبلغه وكان التعاقد، وأجل والمالیة التقنیة والضمانات المتعاقدة االطراف تسمیة یعدلّال
 (المائة في عشرة نسبة نقصانا، أو زیادة یتجاوز ال المالحق، لمختلف اإلجمالي المبلغ أو

ّ"1فقةللص األصلي المبلغ من%)10
 الجزاء توقيع مجال في المتعاقدة المصلحة سلطات الثاني: الفرع

صنا لقد  الجزاء توقیع مجال في المتعاقدة المصلحة سلطات لدراسة الفرع هذا خص 
 ىعل المالیة العقوبات توقیع سلطة وكذاّالعقد( )فسخ الصفقة إنهاء سلطة وهيّالسلطات

ّ.المتعاقدّالمتعامل
 العقد( )فسخ فقةالص   إنهاء سلطة: أوال

ّعلى عاقدالمت المتعامل وبین بینها العالقة وقطع التعاقدیةّالرابطة إنهاء حق لإلدارة
 .السلطة هذه ممارسة لإلدارة یخول جسیم خطأ ارتكاب

 ممارستها قبل اإلدارة فإن وآثارها لخطورتها وبالنظر العقد، فسخ سلطة أنّ  غیر
  2باألمر. المعني بإعذارهاّتلزم

ّااللتزامات بتنفیذ سواء الطبیعیة، بالطرّق تنقضي العمومیة الصفقات أنّ  لفاألص
 الفسخ حالة في مبتسرة نهایة تنتهي قد أنها إال القانونیة مدتها بانتهاء أو القائمة، التعاقدیة

                                                           

ّابق.، المرجع الس247-15 الرئاسي المرسوم من 139و 138 الموادّ- 1
ّ.176 ص ،2003 ،رالجزائ ،والتوزیع للنشر ریحانة دار اإلداري، القانوّن في الوجیز ،بوضیاف عمار - 2
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 المنظمة النصوص إلى استنادا بنفسها المتعاقدة المصلحة توقعها التي الجزاءاتّكأحد
  1العامة اإلداریة الشروط دفترّو للصفقاتّالعمومیة

ّ نجدها منه 149 المادة وبالتحدید247ّ-15 الرئاسي المرسوم إلى وبالرجوع  تنص 
 اعذارا المتعاقدة المصلحة له توجه ،التعاقدیةالتزاماتهّ المتعاقد ینف ذ لم إذا" :یلي ماّعلى
د......" أجل في التزاماتهّالتعاقدیةّلیفي  .2محد 

ده الذي األجل في تقصیره تعاقدالم یتدارك لم وإذا  علیه المنصوص اإلعذار حد 
 ،واحد جانب من العمومیة الصفقة بفسخ تقوم أن یمكنها التعاقدیة المصلحة فإنّأعاله،

 .للصفقة جزئي بفسخ القیامّكذلك ویمكنها
ّالمصلحة على االعتراض یمكن وال  تطبیقها عند الصفقة بفسخ المتعاقدة قرار

 ببسب لحقها الذي الضرر إصالح إلىالرامیةّ والمتابعات الضمان، في التعاقدیةّالبنود
 .معهاّالمتعاقد خطأ

247ّ-15ّ الرئاسي المرسوم من 151 المادة أجازت األحادي الفسخ جانب والى
ت بحیث الصفقة في المدرجة الشروط حسب التعاقدي للفسخ  زیادة أنه على المادة نص 
 القیام یمكن أعاله، 150 و 149 المادتین في المذكور واحد جانب من الفسخّعلى

ّ یكوّن عندما العمومیة، للصفقةّالتعاقدي بالفسخ ارادةّ عن خارجیة بظروف مبرارا
 حالة وفي الغرض، لهذا صراحة علیها المنصوص الشروطّحسب المتعاقد، المتعامل

 تنصب أن یجب التي الفسخ وثیقة الطرفان یوقع مشتركّباتفاق التنفیذ جاریة صفقة فسخ
ة الحسابات تقدیم على  تطبیق وكذلك تنفیذها الباقیة واألشغال المنجزة تبعاّلألشغال المعد 

 .3عامة بصفة الصفقة بنود مجموع
للصفقة،ّ الجزئي الفسخ سلطة لإلدارة أعطى247ّ-15الرئاسيّ فالمرسوم وبالتالي

 من خطأ دوّن نم حتى الصفقة، فسخ قرار اتخاذ في التقدیریة السلطة لها أعطىّكما

                                                           

ّ.140 ص السابق، المرجع ،ربیحة سبكيّ- 1
ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي151ّّالمادةّ-149ّالمادة-3- 2
ّ



 يهاعل الفصل الثاني: تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة اإلدارية
 

50 
 

-15 الرئاسي المرسوم من 150 المادة علیه نصت ما وهذا ذلك، تبریر المتعاملّبشرط
247. 

112ّنجدهّنصّعلىّفسخّالعقدّفيّالمادة236ّّ-10للمرسومّالرئاسيّّوبالرجوعّ
ّ.1منه،ّبعدّتوجیهّالمصلحةّالمتعاقدةّاعذاراّللمتعاملّالمتعاقد113ّوالمادةّ

 المتعاقد المتعامل على المالية وباتالعق توقيع سلطة :ثانيا
 واءس بالتزاماته یخلّ  الذي معها المتعاقد على جزاءاتّمتعددة توقیع حتى لإلدارة

 ورةبص به القیام في أو فیه، التأخیر في أو التنفیذ عن االمتناع في اإلخالل هذاّتمثل
ر الحق وهذاّمرضیة، غیر  .العقد في احةصّر علیه الن ص یرد لم ولو أیضا لإلدارة مقر 

 إنذار علیها یجب كما معها، المتعاقد على الجنائیة العقوبات توقیع لإلدارة ولیس
ّ أو االستعجال حاالت في إالّ  الجزاءاتّعلیها قبلّتوقیع المتعاقد  خالف على العقد نص 

 .2ذلك
ّإلى توقیع سلطة تأسیس ویعود  بانتظام العامة المرافق سیر تأمین فكرة الجزاء

 بممارسة التعاقد مجال في واالعترافّلها اإلدارة جهة تزوید تفرض األخیرة فهذهّواطراد،
 معها المتعاقد على أكثر الجزاءاتّللضغط توقیع سلطة بینها من السلطاتّمن جملة

 اللجوء إلى الحاحة دوّن التنفیذ وكیفیات بآجال والتقیید العقد احترامّشروط على ٕواجباره
 .3للقضاء

ّاإلداریة العقود جمیع في كما تتمتع العمومیة الصفقات في مالیةالجزاءاتّال إنّ 
 الخاص، القانوّن قواعد في المعروفة الجزاءاتّالمالیة من مثیلتها عن تمی زها بخصوصیة

 التي الغراماتّالمالیة االختالف هذا مظاهر فمن المدنیة، العقود مجال في تطبقّالتي
 تمنح وعلیه التعاقدیة، الشروط أحد خالف إذا امعه المتعاقد بحق إیقاعهاّاإلدارة تملك

                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.236-10ّمنّالمرسومّالرئاسي113ّوالمادة112ّّانظرّالمادةّّ- 1
ّ.150صّ ،2009ّ،اإلسكندریة ،الجدیدة الجامعة دار ،اإلداریة العقود الحلو، راغب ماجدّ-2ّ
ّ.210صّ سابق، مرجع ،العمومیة الصفقات تنظیم شرح ،بوضیاف عمارّّ-3
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 عقودها تنفیذ ضمان بغیة معها المتعاقد بحق مالیة عقوباتّفرض صالحیة لإلدارة
 .1العقد في علیها المتفقّوالمواعید الشروط وفق اإلداریة

 المتعاقد المتعامل والتزامات حقوق  :الثاني المطلب
ّلربح،ا تحقیق إلى وراءّتعاقده من یسعى دارةاإل مع المتعاقد أنّ  هو فیه شك ال مم ا

 .الغالب وهو الخاص القانوّن أشخاص من شخصا كان إذا خاصة
 المتعاقد حق ومن طرفیه، مصالح بین المالي التوازّن من نوعا اإلدارّي العقد یقیم

 حتى علیه، كان ما إلى إلعادته بالتعویض یطالب أن التوازّن هذا اختل إذا اإلدارةّمع
 النص إلى حاجة دوّن به معترف الحق وهذا الئقة، بطریقة العقد تنفیذ مواصلةّیستطیع

 اإلدارة به قامت جراءّعمل ضررا المتعاقد المتعامل أصاب وإذا العقدّصراحةّفي علیه
 .2بالتعویضّالمطالبة له جاز

 المتعاقد المتعامل حقوق  :األول الفرع
تهّتزامالمصلحةّالمتعاقدةّمقابلّتنفیذّالیتمتعّالمتعاملّالمتعاقدةّبجملةّمنّالحقوقّمعّا

ّوسنتناولهاّفیماّیلي:
 المالي المقابل اقتضاء في الحق: أوال

 بلالمقا على الحصول هو اإلدارة مع المتعاقد للمتعامل واألساسي األول الحق إنّ 
 .اإلدارّي العقد نوع حسب المقابل هذا صورة وتختلف العقد في علیه الماليّالمتفق

ّ المرسوم لىإ وبالرجوع ّأولى المشرع أن نجد247ّ-15الرئاسي المسألةّ هذه الجزائري
 حیث الدفع كیفیات على تنص التي 108 المادة خالل من ذلك ویظهر كبیرة، أهمیة
 الحساب، على الدفع أو/و التسبیقات بدفع للصفقة المالیة التسویة تتم " أن هّعلى تنص

 ."3الحساب رصیدّعلى وبالتسویات

                                                           

جامعة  ،1 ع ق،الحقو مجلة معها، المتعاقد بحق غرامة التأخير فرض في اإلدارة صالحية شطناوي، خطار عليّ-1

ّ.68-67ص  ،2000الكویت، 
ّ.173 ص السابق، المرجع الحلو، راغب ماجدّ- 2
ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي108ّّانظرّالمادةّّ- 3
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ّّبالرجوعّ ّالرئاسي ّالمرسوم ّعلى236ّّ-10الى ّنص ّالجزائري ّالمشرع ّان نجد
مرّفهيّالمشرعّبالجدیدّفيّهذاّاالّیأتيمنه،ّولم74ّّوالمادة73ّّكیفیاتّالدفعّفيّالمادةّ

ّ.247-15نفسهاّالمذكورةّفيّالمرسومّالرئاسيّ
 المالي التوازن  في الحقثانيا: 

ّالتوازّن اختل إذا وذلك بالتعویض یطالب أن اإلدارة مع المتعاقد المتعامل حق من
ّأمر إلى المالیة للمتعاقد أعباء وزیادة للعقد المالي التوازّن اختالل .ّویرجع1للعقد المالي

 :العقد تنفیذ أثناء التيّتحدث المتعددة األسباب
 متفق غیر خدمات بأداء لقیامه نفسه المتعاقد فعل إلى األعباء زیادة ترجع فقد

 في الخصوص وجه على ذلك ویحدث تنفیذه، في مفیدة أو ضروریة هالكن العقدّفي علیها
  .2سبب االثراءّبال أساس على الحالة هذه في التعویض ویقوم األشغالّالعامة عقود

 عن التزاماتهاّالناشئة بتنفیذ قیامها عدم في لإلدارة عمدي خطأ هناك یكوّن وقد
ّتكوّن بتنفیذ اإلدارة تقم لم فإذا إهماال، أو عمداّالعقد  عمدي خطأ ارتكبت قد التزاماتها
 .3التعویض طلب للمتعاملّیحق وهنا
 التعويض في الحق: ثالثا

ّضرر إحداث في تسببت إذا اإلدارة فإن المدني القانوّن في المقررة للقواعد طبقا
 إخاللها حالة في وكذلك بالتعویض، مطالبتها األخیر لهذا جاز المتعاقد للمتعامل

ّ  یثبت أن المختص القضاء إلى اللجوء وفي الحاالت كل وفي ،اقدیةالتعبالتزاماتها
 العقد في علیها المنصوص البنود ألحد تجاوزها أو اإلدارة خطأّإم ا المتعاقد المتعامل
 .4إضافیة أعباء تحمل أو ثانویة بأعمال القیام عندّحتى أو بالتعویض للمطالبة

ّ
ّ

                                                           

ّ.153 ص سابق، مرجع اللطیف، عبد قطیشّ- 1
،2010ّ اإلسكندریة، الجدیدة، ةالجامع دار ،2 ط اإلداري، العقد ضمانات الحمادي، المالك عبد جعفر هللا مالّ- 2

ّ.354ّصّ
ّ.228 ص سابق، مرجع العمومیة، الصفقات تنظیم شرح ،بوضیاف عمارّ- 3
ّ.247-15منّالمرسومّالرئاسي140ّّانظرّالمادةّّ- 4
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 المتعاقد المتعامل التزامات :الثاني الفرع
العدید247ّّ-15 الرئاسي المرسوم في المتعاقد الجزائريّللمتعامل المشرع أعطى

 المال على المرافقّالعامةّوحفاظا ودیمومة سیر على وحرصا المقابل وفي الحقوّقمنّ
 :إلیها التطرّق النوع هذا خالل من سنحاول االلتزامات من بجملة قیدهّفقد العام
 للخدمة الشخصي األداء: أوال

 تم الذي المتعاقد المتعامل قبل من یكوّن العمومیة الصفقة تنفیذ أنّ  هو لاألص إن
 في بالغیر لالستعانة یلجأ بأن له اإلدارة فیها ترخص حاالت هناك ولكن معه، اجراءّالعقد

 حسب وذلك سماهّبالمناولة15/247ّالرئاسيّ والمرسوم الثانوّي ماّیسمىّبالتعاوّن إطار
 من جزء تنفیذ منح المتعاقدة للمصلحة المتعاقد لمتعاملا فبإمكانیة منه 140 المادة

 المناولة تتجاوز أن یمكن فال أمر، من یكن ومهما المناولة، عقدّبواسطة لمناول الصفقة
 محل العادیة اللوازم صفقات تكوّن أن یمكن ال كما للصفقة،ّاإلجمالي المبلغ من ٪(40)

 المتعاقدة المصلحة تجاه الوحید المسؤول وه المتعاقد فالمتعاملّاألحوال كل وفيّ.1مناولة
 .2بالمناولة فیهاّالمتعامل الصفقة جزء تنفیذ عن

 العقد في عليها المتفق الكيفيات حسب الخدمة أداء: ثانيا
ّهذه بأداء ملزما كان العقد، في معینة شروط على اإلدارة مع المتعاقد المتعامل اتفق إذا

 دفتر وضع على محیدة تكوّن اإلدارة ألن علیها، قالمتف والكیفیات الشروط حسب الخدمة
 نتیجة یتحمل أن علیه وجب المنطق هذا ومن علیها، االطالع من المتعهد وتمكنّشروط
 یتعلق األمر كان فإن علیه، التعاقد تم ما حسب الصفقة موضوع ینفذ والتزامهّبأنّتعهده
 وهو علیها، المتفق اییسوالمق األوصاف حسب یكوّن أن فوجب عتاد أو تجهیز أوّبتورید
 .3باألشغال الصفقة موضوع تعل ق إذاّكذلك األمر

 
 

                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي141ّّانظرّالمادةّّ- 1
ّ.355 ص بق،السا المرجع الحمادي، مالك عبد جعفر هللا مالّ- 2
ّ.239 ص السابق، المرجع العمومیة، الصفقات تنظیم شرح ،بوضیاف عمارّ- 3
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 الخدمة ألداء عليه المتفق الوقت باحترام: االلتزام ثالثا
ّالصفقات من األساسي الهدف إن ّوالمستمر الحسن السیر ضمان هو العمومیة ابرام

 مجبر المتعاقد المتعامل فإن المنطق هذا ومن للجمهور، الخدمات وتقدیم للمرافقّالعامة،
  .1العقد موضوع الصفقة أو المشاریع إلنجاز علیها المتفق وملزمّباحترامّاآلجال

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 

 

 

 
                                                           

مداخلةّقدمتّضمنّاعمالّالیومّالدراسيّحولّ، التسویةّالودیةّلنزاعاتّالصفقاتّالعمومیة""فاضليّسیدّعلي،ّّ-1
ّ.1معةّالمسیلة،ّص،ّجا2016فیفري23ّّ"التنظیمّالجدیدّللصفقاتّالعمومیةّوتفویضاتّالمرفقّالعام"،ّفيّ
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 قدالمتعامل المتعا اختيارالمبحث الثاني: الرقابة اإلدارية على 

منّأشكالّالرقابةّفيّمجالّالصفقاتّالعمومیةّنجدّالرقابةّاإلداریةّعلىّعملیةّّ
ّّاختیار ّالمادة ّجاءت ّحیث ،ّ ّالمتعاقد 156ّّالمتعامل ّالرئاسي ّالمرسوم 247ّ-15من

ابةّعلىّأنهّ"ّتمارسّعملیاتّالرقابةّالتيّتخضعّلهاّالصفقاتّفيّشكلّرقابةّداخلیةّورق
ّ ّمن ّالمواد ّكذلك ّسابقا ّعلیه ّنصت ّكما "ّ ّوصائیة ّورقابة 121ّّخارجیة من125ّّإلى

ادةّتّالعمومیةّ،ّعلىّالرقابةّالداخلیةّوالمالمتعلقّبالصفقا236ّ-10المرسومّالرئاسيّ
ّمنّنفسّالمرسومّعلىّالرقابةّالخارجیةّ،ّوهذاّماّسنوضحهّفيّ)ّالمطلبّاألولّ(126ّ

ّمنّرقابةّداخلیةّ،ّورقابةّخارجیةّفيّ)ّالمطلبّالثانيّ(ّ

 المطلب األول: الرقابة الداخلية

ماّيّتقییمّالعروضّوهذاّتتمثلّأكالّالرقابةّفيّاللجان،ّاللجنةّاألولىّمختصةّفّ
ّاني(فيّ)الفرعّاألول(ّواللجنةّالثانیةّوهيّاللجنةّالتقنیةّوهذاّفيّ)الفرعّالثّنوضحه

 الفرع األول: لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض 

ّ ّالمادة ّعلیها 160ّّنصت ّالرئاسي ّالمرسوم 2471ّّ-15من من121ّّوالمادة
مومیةّعلىّأنّتنأّالمصلحةّالمتعاقدةّالمتعلقّبالصفقاتّالع2362ّ-10المرسومّالرئاسيّ

ّوتحلیلّ ّاألظرفة ّفتح ّمهمة ّلها ّتسن ّأكثر ّأو ّدائمة ّلجنة ّالداخلیة ّالرقابة ّإطار في
ّ.االختیاریةالعروضّوالبدائلّواألسعارّ

 

                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي160ّّانظرّالمادةّّ- 1
ّ،ّالمرجعّالسابق.236-10منّالمرسومّالرئاسي121ّّانظرّالمادةّّ- 2
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 م العروض ييأوال: تشكيلة لجنة فتح األظرفة وتق

ّیتّ ّالمتعاقدة ّللمصلحة ّتابعین ّمؤهلین ّموظفین ّمن ّاللجنة ّهذه ّتتشكل ّاختیارهمم
ّلنصّالمادة1ّعلىّأساسّالكفاءة والمادة247ّّ-15منّالمرسومّالرئاسي162ّّ،ّوطبقا

121/2ّّ ّالرئاسي ّالمرسوم ّمسؤول236ّّ-10من ّیقوم ّالعمومیة، ّبالصفقات المتعلق
ّإطارّ ّفي ّوذالك ّالمذكورة ّاللجنة ّتشكیلة ّبتحدید ّمقرر ّبموجب ّالمتعاقدة المصلحة

ّوالتنظیم ّالقانونیة ّالمشكلینّّاإلجراءات ّاألعضاء ّعدد ّإلى ّاإلشارة ّتتم ّلم ّبه. المعمول
ّوالهدفّمنّذلكّضمانّإحترامّ ّالمتعاقدة ّإلىّمسؤولّالمصلحة ّحیثّتركّاألمر للجنة

ّأجالّفتحّاألظرفةّوتقییمهاّوكذاّحسنّسیرّالمرفقّالعام.ّ

إلى121ّّفيّالمواد236ّّ-10تجدرّاإلشارةّإلىّأنهّفيّضلّالمرسومّالرئاسيّّ
وّنتّهذهّالمهمةّتقومّبهاّلجنتانّمستقلتانّعنّبعضهماّسواءّمنّحیثّالتمثیلّأكا125ّ

روضّمّالعمنّحیثّالمهامّالمسندةّلكلّمنهاّفاألولىّتقومّبفتحّاألظرفةّوالثانیةّتقومّبتقیی
ّوحدّهاتینّاللجنتین247ّّ-15وتحلیلها،ّوبصدورّالمرسومّالرئاسيّ

 العروض ثانيا: صالحيات لجنة فتح األضرفة وتقييم 

ّّ ّالمادة ّنصي ّمن ّصالحیاتها ّاللجنة ّالرئاسي161ّّو160ّتستمد ّالمرسوم من
15-247ّّ 122ّّوالمادة ّالرئاسي ّالمرسوم ّالعمومیة236ّّ-10من ّبالصفقات المتعلق

ّّاالستشاري.المتمثلةّفيّثالثّأدوارّهمّالدورّاإلداري،ّالدورّالتقییمي،ّوالدورّ

 الدور اإلداري: -1

ّالعملّفيّ فتحّاألظرفةّفيّاألجلّالمنصوصّعلیهّفيّدفترّالشروطّوالذيّیتمثلّهذا
ّالعملیةّفيّجلسةّعلنیةّیحضرهاّ یوافقّتاریخّوأخرّساعةّإلیداعّالعروضّوتجرىّهذه

                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي160ّّانظرّالمادةّ-1
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المترشحینّأوّالمتعهدینّحسبّالحالةّالذيّتكونّالمصلحةّالمتعاقدةّعملتّعلىّدعوتهمّ
ّرس ّطریق ّمنهماعن ّواحد ّلكل ّموجهة ّشأنه1ّئل ّمن ّوهو ّالشفافیةّّ، ّمبدا ّیكرس أن

ّیقودّفيّنهایةّاألمرّإلىّمحاربةّ ّالتسییرّالجماعيّللصفقةّبما ویساهمّفيّتثبیتّمبدأ
،ّتتمثلّمهامّلجنة247ّّ-15منّالمرسومّالرئاسي71ّّ،ّالمادة2ّّالفسادّالماليّوالحدّمنه

 فتحّاألظرفةّوتقییمّالعروضّبمناسبةّفتحّاألظرفةّفیماّیلي:

ّلىّسجلّالخاصّتثبتّصحةّالعروضّع -
ّأو - ّالمترحین ّقائمة ّملفاتّّتعد ّأظرفة ّوصول ّتاریخ ّترتیب ّحسب المتعهدین

 عروضهمّمعّتوضیحّمحتوىّومبالغّالمقترحاتّوالتخفیضاتّالمحتملةّ
 تعدّقائمةّالوثائقّالتيّیتكونّمنهاّكلّعرضّ -
ّطلبّ - ّمحل ّتكون ّال ّالتي ّالمفتوحة ّاألظرفة ّوثائق ّعلى ّاألولى ّبالحروف توقع

 ّ.إستكمال
ّالحاضرینّ - ّاللجنة ّأعضاء ّجمیع ّیوقعه ّالذي ّالجلسة ّإنعقاد ّأثناء ّمحضر تحرر

 والذيّیجبّأنّیتضمنّالتحفظاتّالمحتملةّالمقدمةّمنّقبلّأعضاءّاللجنةّ
- ّ ّأو ّالمرشحین ّّالمتعهدین،تدعوا ّعروضهمّاالقتضاءعند ّإستكمال ّإلى ّكتابیا ،

ّأوّغ ّالناقصة ّبالوثائق ّتحتّطائلةّرفضّعروضهم ّالمطلوبة،ّالتقنیة یرّالكاملة
ّوالمتعلقّباستثناء ّالمتعهد ّعن ّالصادرة ّوالوثائق ّالتبریریة ّالتقنیة ّبتقالمذكرة ییمّة

 منّتاریخّفتحّاألظرفةّّابتداءأیام10ّّالعروض،ّفيّأجلّأقصاه
- ّ ّعند ّالمتعاقدة، ّالمصلحة ّعلى ّجدوىّاالقتضاءتقترح ّعدم ّإعالن ّمحضر، ّفي ،

 .اإلجراءّفيّحالةّعدمّتسلمّأيّعرض

                                                           

ّالمرجعّالسابق.247ّ-15منّالمرسومّالرئاسي70ّّوالمادة66/5ّّانظرّالمادةّّ-1
ّ.252ّعمارّبوضیاف،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
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ّمنّ - ّأصحابها ّإلى ّمفتوحة ّالغیر ّاألظرفة ّالمتعاقدة ّالمصلحة ّطریق ّعن ترجع
 ."ّّاالقتضاء،ّعندّاالقتصادیینالمتعاملینّ

لقدّتمّإعفاءّالمترشحینّأوّالمتعهدینّفيّالصفقةّمنّكلّالوثائقّاإلداریةّفلمّتعدّّ
ّبالصفقة ّالضفر ّبعد ّإال ّإداریة ّملفات ّمنهم 1ّّتطلب ّعلى ّجاءخالفا ّالّما مرسومّبه

سابقاّأینّكانّیدرجّالملفّاإلداريّضمنّالعرضّالتقنيّوكانّیستلزم236ّّ-10الرئاسيّ
ّالسوابقّ ّصحیفة "ّ ّالتقني ّالعرض ّمنها ّیتكون ّالتي ّللوثائق ّوصفا ّتقدم ّأن ّاللجنة على
ّهیئاتّ ّوشهادات ّالجبائیة ّالشهادات ّبالنزاهة، ّالتصریح ّالمصرفیة، ّالمراجع العدلیة،

2ّّ."ّالضمانّاإلجتماعيّ..

ّ:الدور التقييمي -2

حیثّتقومّاللجنة247ّّ-15منّالمرسومّالرئاسي72ّّتقییمّالعروضّطبقاّلنصّالمادةّ
بإقصاءّالترشیحاتّوالعروضّغیرّالمطابقةّلموضوعّالصفقةّأوّمحتوىّدفترّالشروط،ّ
ّفيّ ّعنها ّالمعلن ّالمعاییر ّوفق ّمرحلتین ّعلى ّالمتبقیة ّالعروض ّتحلیل ّعلى ّتعمل كما

ّال ّعلىّروطشدفتر ّیكون ّما ّعادة ّالذي ّالتنقیط ّأساس ّعلى ّحینئذ ّالعرض ّتقییم ّفیتم ،
ّویكونّذلكّعلىّمرحلتین:3ّنقطة100ّ

ّ

ّ

ّّ

                                                           

ّالمرجعّالسابق247ّّ-15منّالمرسومّالرئاسي69ّّالمادةّّ- 1
ّ،ّالمرجعّالسابق.236-10منّالمرسومّالرئاسي51ّّأنضرّالمادةّّ- 2
22ّّفرقانّفاطمةّالزهراء،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ- 3
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 المرحلة األولى: التقييم التقني  -أ

ّفيّ ّالمحددة ّالدنیا ّالعالمة ّعلى ّتحصل ّلم ّالتي ّالعروض ّوتقصى ّالعروض تترتب
نقطةّمثالّوالعالمة75ّّّدفترّالشروطّمنّمجموعّالمعاییرّالمشترطةّفإنّكانتّأقلّمن

نقطةّیتمّإقصاءّالمتعهدّمن75ّّنقطة،ّفإنّكانتّالعالمةّالنهائیةّأقلّمن160ّّالقصوىّ
 1فإنّالعرضّالتقنيّیؤهلّإلىّالمرحلةّالثانیة75ّالمنافسةّوإنّكانتّأكبرّأوّتساويّ

 المرحلة الثانية: دراسة العروض المالية-ب

لشروطّبإقتناءّأحسنّعرضّمنّحیثّالمزایاّتقومّالمصلحةّالمتعاقدةّطبقاّلدفترّاّ
ّوذلكّمنّخاللّإختیارّالعرض:ّاالقتصادیة

ّاألقلّثمناّمنّبینّالعروضّالمالیةّللمرشحینّالمختارینّّ-

ّیةّالعرضّاألقلّثمناّمنّبینّالعروضّالمؤهلةّتقنیاّإذاّتعلقّاألمرّبالخدماتّالعادّ-

رجیحّعدةّمعاییرّمنّبینهاّمعیارّالعرضّالذيّتحصلّعلىّأعلىّنقطةّإستناداّإلىّتّ-
ض(ّالسعرّإذاّكانّاإلختیارّقائماّأساساّعلىّالجانبّالتقنيّللخدماتّ)حالةّطلبّالعرّو

ّفيّهذهّالحالةّالّیختارّاألقلّثمنّبلّاألحسنّعرضّ.ّ،

ّشحّعنكماّیجبّعلىّاللجنةّالتأكدّمنّالكفاءةّالفنیةّوالمالیةّوالسمعةّالمهنیةّلكلّمتّر
ّ ّالوثائق ّالمهنطریق ّوالتصنیف ّالتأهیل ّوشهادات ّسابقا ّالمنفذة ّالمشروعات يّالمقدمة،

ّالمدرجةّفيّملفّالعرض.

ّ

                                                           

علىّالصفقاتّالعمومیةّفيّالجزائر،ّمجلةّالندوةّللدراساتّالقانونیةّتصدرّعنّلطیفةّبهى،ّألیاتّالرقابةّاإلداریةّّ- 1
ّّ.197،ّص2013ّكلیةّالحقوقّوالعلومّالسیاسیة،ّجامعةّالوادي،ّالجزائر،ّالعددّاألولّ
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 الدور االستشاري -3

المتعلقّبالصفقاتّالعمومیة247ّّ-15منّالمرسومّالرئاسي72ّّوهذاّطبقاّلنصّالمادةّ
ّالعّر ّتقییم ّبعد ّالمتعاقدة، ّالمصلحة ّعلى ّاللجنة ّتقترح ّأن ّالعام ّالمرفق وضّوتفویضات

 1ّمایلي:

رفضّالعروضّالمقبول،ّإذاّثبتّلدیهاّأنّبعضّممارساتّالمتعهدّالمعنيّتشكلّتعسفاّ-
يّفيّوضیفةّهیمنةّعلىّالسوقّأوّقدّتتسببّفيّإختاللّالمنافسةّفيّالقطاعّالمعني،ّبأ

ّرفضّ ّفي ّاإلدارة ّحق ّتبیان ّأوجب ّقد ّالمشرع ّنجد ّالحالة ّهذه ّولخطورة ّكانت طریقة
فيّدفترّالشروطّحتىّیتسنىّللمتعهدینّاإلطالعّعلیه،ّوهذاّطبقاّعرضّمنّهذاّالنوعّ

ّ.247ّ-15منّالمرسومّالرئاسي72/9ّّللمدةّ

-ّ ّالمتعاقد ّللمتعامل ّاإلجمالي ّالمالي ّالعرض ّكانّاالقتصاديرفض ّإذا ّمؤقتا ّالمختار
ّلمرجعّ ّبالنسبة ّعادي ّغیر ّبكل ّمنخفضا ّیبدو ّالمالي ّعرضه ّمن ّأكثر ّأو ّواحد سعر

ّمنّالتبریراتّالمقدمة.ّّذلكّبعدّالتحققاألسعار،ّّو

ّفیهّّاالقتصاديرفضّالعرضّالماليّللمتعاملّ- ّكانّمبالغا ّإذا ةّبالنسبالمختارّمؤقتا،
ّةّتقومّالمصلحةّالمتعاقدةّبرفضّالعرضّبمقررّمعلل.الحلمرجعّاألسعارّفيّهذهّال

ّلموضوع- ّعرض ّأي ّمطابقة ّعدم ّحالة ّفي ّالعروض، ّطلب ّجدوى ّعدم ّعن ّاإلعالن
2ّالصفقةّولمحتوىّدفترّالشروط،ّبعدّتقییمّالعروض

بدورینّدورّإعدادي3ّّو123/2ّالسابقّجاءّفيّالمادة236ّّ-10أماّالمرسومّالرئاسيّ
ّّاستشاري.ودورّ

                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي40ّّالمادةّ-72المادةّّانظر-2- 1
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 الفرع الثاني: اللجنة التقنية 

علىّأنهّ"ّیمكنّللمصلحة247ّّ-15منّالمرسومّالرئاسيّرقم160ّّتنصّالمادةّّ
ّمسؤول ّتحت ّالعروض،ّالمتعاقدة، ّتحلیل ّتقریر ّبإعداد ّتكلف ّتقنیة ّلجنة ّتنشئ ّأن یتها،

ّ.1لحاجاتّلجنةّفتحّاألظرفةّوتقییمّالعروضّ"

المتضمنّتنظیمّالصفقات247ّّ-15هذهّاللجنةّإستحدثتّبموجبّالمرسومّالرئاسيّرقمّ
ّالمصلحةّ ّإنشاء ّأن ّأعاله ّالمادة ّنص ّمن ّلیتضح ّالعام، ّالمرفق ّوتفویضات العمومیة

ّالمصلحّالمتعاقدة ّلتقدیر ّعدمه ّمن ّإنشائها ّأمر ّیعود ّحیث ّإلزاما، ّلیس ّاللجنة ةّلهذه
ّالمتعاقدة،ّوالدلیلّعلىّذلكّإستعمالّالمنظمّلمصطلحّ"یمكن".

ماّتضطلعّالمصلحةّالمتعاقدةّبتحدیدّتشكیلةّهذهّاللجنةّمادامّالمشرعّسكتّعنّذلك،ّوب
ّأسّبهاذینّیمتلكونّالمؤهالتّالّبأنّأعضائهاّهمّمنّالخبراءّالّفالّشكأنهاّلجنةّتقنیة،ّ

ّفيّمیدانّمعین،ّوهوّماّیتضمنّدراسةّوافیةّودقیقةّللعروض.

یة،ّإنّدورّاللجنةّالتقنیةّینحصرّفيّتحلیلّالعروضّوتقدیمّتفاصیلّعنّمحتویاتهاّالتقن
ثّ،ّحیبماّینیرّلجنةّتقییمّالعروضّویساعدهاّفيّإعدادّمهمتها،ّوالّیزیدّعنّهذاّالحد

لجنةّفتحّاألضرفةّوتقییمّّاختصاصتبقىّصالحیةّترتیبّالعروضّوالمفاضلةّبینهاّمنّ
ّالعروضّوحدهاّودونّسواها.

إنّمهمةّهذهّاللجنةّتقفّعندّدراسةّالعروضّتقنیا،ّوإعدادّتقریرّتحلیلّالعروضّلفائدةّ
ّیرمي ّفإنشائها ّمحظ، ّتقني ّعملها ّأن ّبمعنى ّالعروض، ّوتقییم ّاألظرفة ّفتح إلىّّلجنة

ّ إختیارّّیتضمنتحقیقّاألهدافّوالمبادئّالتيّتحكمّعملیةّإبرامّالصفقاتّالعمومیةّبما

                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15ّمنّالمرسومّالرئاسي60ّالمادةّّ- 1
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ّلجنةّفتحّاألظرفةّوتقییمّّاالقتصادیینأحسنّالمتعاملینّ لتنفیذّالصفقة،ّوأيّقرارّتتخذه
ّالعروضّبناءاّعلىّهذهّاللجنةّیجعلّمسؤولیةّالمصلحةّالمتعاقدةّقائمة.ّّّ

 ة الخارجيةالرقاب المطلب الثاني:

ّالمتعاقد، ّالمتعامل ّاختیار ّعملیة ّفي ّالخارجیة ّالقبلیة ّالرقابة ّلتنظیمّّتتمثل وفقا
ّالوصائیة ّوالرقابة ّالعمومیة ّالصفقات ّلجان ّرقابة ّفي ّالعمومیة، ّالصفقات ّاألخیرةّ، هذه

تختلفّعنّرقابةّلجانّالصفقاتّالعمومیة،ّوكنهاّمنّاختصاصّالسلطةّالوصیةّعلىّ
ّالمتعاق ّحیثّالمصلحة ّمن ّعنها ّتختلف ّكما ّخارجیة، ّهیئة ّاختصاص ّمن ّولیست دة

الهدفّالمتوخىّمنهاّوالمتمثلّفيّالتأكدّمنّانّالعملیةّالتيّهيّموضوعّالصفقةّتدخلّ
ّ.1فعالّفيّاطارّالبرامجّواالسبقیاتّالمرسومةّللقطاع

ّاماّ ّمتعاقدة ّمصلحة ّكل ّمستوى ّعلى ّالمنشاة ّللجان ّاألول ّالفرع ّفي وسنتطرق
ّالثانيّفخصصناهّللجانّالصفقاتّالقطاعیةّوالوصاة.الفرعّ

 المتعاقدة  للمصلحةرقابة لجنة الصفقات العمومية  الفرع األول:

المعدلّوالمتممّعلىّانه247ّّ-15منّالمرسومّالرئاسيّرقم165ّّتنصّالمادةّ
لجنةّللصفقاتّّمنّهذاّالمرسوم،6ّ"تحدثّلدىّكلّمصلحةّمتعاقدةّمذكورةّفيّالمادةّ

2ّالرقابةّالقبلیةّالخارجیةّللصفقاتّالعمومیة...."تكلفّب

ّالصفقاتّ ّلتنظیم ّوفقا ّالعمومیة ّالصفقات ّعلى ّبالرقابة ّتختص ّعلیه، وبناء
ّعلىّ ّمنها ّواحدة ّلكل ّاالختصاص ّاسناد ّفي ّاعتمدت ّمختصة، ّلجان ّعدة العمومیة

ّواحدّعضويّواألخرّمالي.ّمعیاران،

                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي165ّّالمادةّ-164/1المادةّّانظر-1-2
ّ
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 الجنة الجهوية للصفقات أوال:

منّالمرسومّالرئاسيّرقم170ّّنةّالجهویةّللصفقاتّبموجبّالمادةّاستحدثتّاللج
تقدیمّمساعدتهاّفيّمجالّتحضیرّالصفقاتّالعمومیةّّألجلّالمعدلّوالمتمم،15-247ّ

ومعالجةّالطعونّالتيّیقدمهاّالمترشحونّضدّاختیارّالمصلحةّالمتعاقدةّّ،تراتیبهاواتمامّ
دفاترّالشروطّوالصفقاتّوالمالحقّالخاصةّّالمتعاملّالمتعاقدّمعها،ّوكذاّدراسةّمشاریع

ّ ّالجهویة ّالخارجیة ّالمدیریة1ّالمركزیةّلإلداراتبالمصالح ّللمیزانیة، ّالجهویة ّكالمدیریة ،
ّوالتعمیر......الخ.ّلإلسكانالجهویةّللضرائب،ّوالمدیریاتّالجهویةّ

ّكلّ ّفي ّالخارجیة، ّالرقابة ّمجال ّفي ّالعمومیة، ّللصفقات ّالجهویة ّاللجنة تفصل
ّمشروعّدفترّشروطّاوّصفقة،ّتخصّالمصالحّالخارجیةّالجهویةّلإلدارةّالمركزیة،ّوذلك

ّ ّالمادة ّفي ّالمنصوص ّالمالي ّالسقف ّحدود 184ّّفي ّالرئاسي ّالمرسوم 247ّ-15من
فقاتّلهذهّاللجنةّبممارسةّرقابتهاّعلىّصّاالختصاصینعقدّّحتى.ّوبالتاليّوالمتمالمعدلّ

ّالمّر ّلإلدارة ّالخارجیة ّالمصالح ّللحاجات ّاإلداري ّالتقدیر ّمبلغ ّیكون ّان ّیجب وّاكزیة،
ّالصفقةّیساويّاوّیقلّعنّالمستویاتّالمالیة:

ّدج(ّبالنسبةّلصفقاتّاالشغال،1.000.000.000ّ)دینارّملیارّ-

ّدج(ّبالنسبةّلصفقاتّاللوازم،3.00.000.000ّ)ملیونّثالثمائةّ-

ّالخدمات،ّدج(ّبالنسبةّلصفقات200.000.000ّمائتيّملیونّدینارّ)-

ّدج(ّبالنسبةّلصفقاتّالدراسات.100.000.000ّمائةّملیونّدینارّ)-

                                                           
ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي169ّّ-82انظرّالمادتینّّ- 1
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نّكاّذاإاماّبالنسبةّلمشاریعّالمالحق،ّفالّیمكنّللجنةّالجهویةّممارسةّالرقابةّاالّ
ّ ّنسبة ّیتجاوز ّالمالحق ّلمختلف ّاإلجمالي ّالمبلغ ّاو ّالملحق ّالمبالغ10ّمبلغ ّمن ٪

ّذاّطبقاّلنصّالمادةّمنّنفسّالمرسوم.االصلیةّللصفقاتّالمذكورةّأعاله،ّوه

 سساتثانيا: لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤ 
ّالعمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري.

ّبهذهّ ّالخاصة ّوالمالحق ّوالصفقات ّالشروط ّدفاتر ّبدراسة ّاللجنة، ّهذه تختص
ّ.1فقاتّالعمومیةّواتمامّتراتیبهاوقدیمّمساعدتهاّفيّمجالّتحضیرّالصّالمؤسسات،

كماّتختصّأیضاّبمعالجةّالطعونّالتيّیقدمهاّالمتعهدونّضدّالمنحّالمؤقتّللصفقةّاوّ
ّ.2الغائهّاوّاعالنّعدمّجدوىّاوّالغاءّاجراءّطلبّالعروضّاوّالتراضيّبعدّاالستشارة

ّ ّالرئاسي ّالمرسوم ّظل ّعلىّّ،236-10في ّبالرقابة ّتختص ّاللجنة ّهذه كانت
اتّالتيّیبرمهاّالمركزّالوطنيّللبحثّوالتنمیة.ّغیرّانهّبصدورّالمرسومّالرئاسيّالصفق

تنظیمّّألحكام،ّتمّاخراجّهذاّالمركزّمنّقائمةّالهیئاتّوالمؤسساتّالخاضعة15-247ّ
ّالجهازّلیستّلهاّّ،3الصفقاتّالعمومیة وهوّقرارّصائبّمنّالمنظمّالنّنشاطاتّهذا

ّالطابعّاإلداري.

ّلنصّالمادة ،ّینعقدّاختصاصّلجنة247ّ-15منّالمرسومّالرئاسي172ّّّطبقا
ّالطابعّ ّذات ّالوطنیة ّللمؤسسات ّالممركز ّغیر ّوالهیكل ّالوطنیة ّالعمومیة الصفقات

ّ ّالمادتین ّفي ّعلیه ّالمنصوص ّالمالي ّالمعیار ّبتوافر ّنفس184ّّو139ّاإلداري، من
ّعل ّالرقابة ّبممارسة ّاللجنة ّهذه ّاختصاص ّینعقد ّحتى ّوعلیه ّصفقاتّالمرسوم. ى

                                                           

ّنفسّالمرجع.247ّّ-15منّالمرسومّالرئاسي82ّّالمادةّ-172-169المادتینّّانظر-2- 1
ّالمرجعّالسابق.236ّ-10منّالمرسومّالرئاسي2ّّنفسّالمرجع،ّوكذاّالمادة6ّّدةّانظرّالماّ-3ّ
ّ
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ّمبلغّ ّیكون ّان ّینبغي ّلها، ّالتابع ّالممركز ّغیر ّوالهیكل ّالوطنیة ّالعمومیة المؤسسات
من184ّّالتقدیرّاإلداريّللحاجاتّاوّالصفقةّیساويّالمبالغّالمنصوصّعلیهاّفيّالمادةّ

ّنفسّالمرسوم.

باإلضافةّالىّذلك،ّتختصّاللجنةّالمذكورةّأعالهّبالرقابةّعلىّكلّمشروعّملحقّ
ّبالصفقة ّّإذا، ّنسبة ّیتجاوز ّالمالحق ّلمختلف ّاإلجمالي ّمبلغه ّالمبلغّ%10كان من

ّ.1ّاألصليّللصفقة

ّ ّعلیه، ّفانّّإذاوبناء ّالمالیة ّالمستویات ّهذه ّیفوق ّالصفقات ّهذه ّمبلغ كان
ّالقطاعیةّ ّاللجان ّاختصاص ّمجال ّعن ّیخرج ّعلیها، ّالرقابة ّبممارسة االختصاص

ّللصفقات.

 تثالثا: اللجنة الوالئية للصفقا

اوكلّالمنظمّمهمةّرقابةّالصفقاتّالعمومیةّعلىّالمستوىّالوالئيّللجنةّالوالئیةّ
ّّللصفقات، ّالمواد ّلنصوص 82ّطبقا ،169ّ ،173ّّ ّالرئاسي ّالمرسوم ،247ّ-15من

ّمعها ّالمتعاقد ّللمتعامل ّالمتعاقدة ّالمصلحة ّاختیار ّضد ّالموجهة ّالطعون ّوكذا2ّدراسة .
ّتّوالمالحق.دراسةّمشاریعّدفاترّالشروطّوالصفقا

 دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والمالحق-1

تختصّالجنةّالوالئیةّللصفقاتّبدراسةّمشاریعّدفاترّالشروطّوالصفقاتّوالمالحقّ
المركزیة،ّّلإلداراتالتيّتبرمهاّالوالیةّوالمصالحّالغیرّالممركزةّللدولةّوالمصالحّالخارجیةّ

                                                           

ّالمرجعّالسابق.247ّ-15منّالمرسومّالرئاسي82ّّالمادة-139ّانظر-2- 1
ّ
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اّالبلدیةّوالمؤسساتّالعمومیةّالمحلیةّفيّحدودّوكذاّدفاترّالشروطّوالصفقاتّالتيّتبرمه
ّ.247-15منّالمرسومّالرئاسي173ّّسقفّماليّمعین،ّوهذاّطبقاّلنصّالمادةّ

 عهادراسة الطعون المقدمة ضد اختيار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد م-2

باإلضافةّالىّدراسةّمشاریعّدفاترّالشروطّوالصفقاتّوالمالحق،ّتختصّاللجنةّ
ّللمتعاملّ ّالمتعاقدة ّالمصلحة ّاختیار ّضد ّالموجهة ّالطعون ّبدراسة ّللصفقات الوالئیة

عیارّالمتعاقدّمعها،ّغیرّانهّیشترطّلذلكّتوافرّثالثةّمعاییرّهي:ّالمعیارّالعضوي،ّالم
ّالمالي،ّوالمعیارّالجغرافي.

 اللجنة البلدية للصفقات  رابعا:

ّتتأسسعلّانه1ّّانونّالبلدیةالمتضمنّق10ّ-11منّالقانون190ّّنصتّالمادةّ
ّاللجنةّالبلدیةّللصفقاتّطبقاّللتنظیمّالساريّالمفعولّالمطبقّعلىّالصفقاتّالعمومیة.

لتيّمنهّعلىّانّابرامّصفقاتّاللوازمّواألشغالّاوتقدیمّالخدماتّا189ّكماّنصتّالمادةّ
ّالمطب ّالمفعول ّالساري ّالتنظیم ّالى ّیخضع ّاإلداري ّالطابع ّذات ّالبلدیة ّعلىّتقوم ق

ّالصفقاتّالعمومیة،ّوهيّإحالةّمباشرةّعلىّتنظیمّالصفقاتّالعمومیة.

 السقف المالي المحدد الختصاصات اللجنة البلدية للصفقات-1

ّ ّالمادة ّلنص 174ّّطبقا ّالرئاسي ّالمرسوم ّالبلدیة247ّ-15من ّاللجنة ّتختص ،
حقّالخاصةّللصفقاتّفيّمجالّالرقابةّبدراسةّمشاریعّدفاترّالشروطّوالصفقاتّوالمال

ّبالبلدیة.

 اللجنة البلدية للصفقات  صالحيات-2

                                                           

ّالمتضمنّقانونّالبلدیة،ّالمرجعّالسابق.10ّ-11القانونّرقمّّ- 1
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ّ ّمهام، ّبعدة ّللصفقات ّالبلدیة ّاللجنة ّمنّّأبرزهاتضطلع ّالمقدمة ّالطعون دراسة
ّدراسة ّوكذا ّمعها، ّالمتعاقد ّللمتعامل ّالمتعاقدة ّالمصلحة ّاختیار ّضد ّالمترشحین ّطرف

ّا ّضمن ّتدخل ّالتي ّوالمالحق ّوالصفقات ّالشروط ّدفاتر ّماّمشاریع ّوذلك ختصاصاتها،
ّ.247-15منّالمرسومّالرئاسي82ّّنصتّعلیهّالمادةّ

كانتّدراسةّمشاریع236ّّ-10وتجدرّاإلشارةّالىّانهّفيّظلّالمرسومّالرئاسيّ
ّالىّصدورّمقررّوهي45ّّتؤدىّخاللّّدفاترّالشروطّمنّطرفّلجنةّالصفقات، یوما

بروهاّمنّاألسبابّالمؤدیةّالىّمدةّطویلة،ّاثارتّحفیظةّوانتباهّبعضّالباحثین،ّحیثّاعت
ّ.1إطالةّعمرّالصفقةّوعرقلةّعجلةّالتنمیة

یوماّالمخصص45ّّ،ّتمّالغاءّاجل247ّ-15غیرّانهّبصدورّالمرسومّالرئاسيّ
ّبموجبّنصتّالمادةّ ّكما ّلذلك. ّأيّمیعاد ّنجد ّنعد ّفلم لدراسةّمشاریعّدفاترّالشروط،

رةّةّلجنةّالصفقات،ّحیثّاستبدلّعبامنّهذاّالمرسوم،ّتداركّالخللّالمتعلقّبتأشیّر195ّ
ّاوّترفضها".ّالتأشیرة"صدورّمقررّتأشیرةّ"ّبعبارةّ"یمكنّللجنةّانّتمنحّ

سسة لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤ  خامسا:
 العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري 

ّ ّالمادة ّبموجب ّاللجنة ّهذه ّال122ّأنشات ّمن ّمكرر ّالرئاسي 338ّ-08مرسوم
،ّحیثّنصتّهذهّالمادةّعلىّاستحداثّلجنةّللصفقاتّعلىّمستوى2008ّالصادرّسنةّ

ّتنظیماتّ ّفي ّبقائها ّعلى ّالمشرع ّوحرص ّوالبلدیة. ّالوالیة ّمن ّلكل ّالمحلیة المؤسسات
175ّو138ّالصفقاتّالعمومیةّالعمومیةّالتيّتلتّهذاّالمرسوم،ّوهذاّماّأكدتهّالمادتانّ

ّ.247-15و،236ّ-10الي،ّمنّالمرسومینّالرئاسیینّعلىّالتّو

                                                           

ّ.390خرشّالنوي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ- 1
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ّالنّ ّطبیعي، ّامر ّوهو ّاللجان ّباقي ّعن ّباالستقالل ّأعاله ّالمذكورة ّاللجنة تتمتع
المؤسساتّالعمومیةّالمحلیةّتتمتعّبالشخصیةّاالعتباریةّولهاّوجودّذاتيّمنفصلّعنّكلّ

فتشریعّاإلدارةّالمحلیةّفيّمنّالوالیةّوالبلدیةّبالرغمّمنّانهاّقدّتكونّمنشاةّمنّطرفها.ّ
مؤسساتّعمومیةّمحلیةّلتلبیةّالحاجاتّّبإنشاءالجزائرّاعترفّلكلّمنّالوالیةّوالبلدیةّ

ّ.1العامة

 المالي المحدد الختصاص اللجنة السقف-1

ّ ّالمادة ّلنص 175ّّطبقا ّالرئاسي ّالمرسوم ّلجنة247ّّ-15من ّاختصاص ینعقد
نیةّلّغیرّالممركزّللمؤسساتّالعمومیةّالوطالصفقاتّللمؤسساتّالعمومیةّالمحلیةّوالهیك

139ّو173ّذاتّالطابعّاإلداري،ّضمنّحدودّالسقفّالماليّالمبینّفيّنصيّالمادتینّ
ّمنّنفسّالمرسوم.

وّاحدثّوانّكانّالمبلغّالتقدیرّللحاجاتّاوّالصفقةّحسبّالحالة،ّیساويّّإذااماّ
ّفانّاالخ ّنصتّعلیهّالمادتینّالمذكورتینّأعاله، تصاصّبالرقابةّعلىّصفقاتّیزیدّما

داريّالمؤسسةّالعمومیةّالمحلیةّوالهیكلّغیرّالممركزّللمؤسسةّالعمومیةّذاتّالطابعّاإل
ّالقطاعیةّ ّاو ّالوالئیة ّاللجنة ّصالحیات ّفي ّویدخل ّاللجنة، ّهذه ّاختصاص ّعن یخرج

ّللصفقات.

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

ّ.279سابق،ّصّّعمارّبوضیاف،ّمرجعّ- 1
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 اللجنة صالحيات-2

كلّغیرّالممركزةّللمؤسسةّتختصّلجنةّالصفقاتّللمؤسسةّالعمومیةّالمحلیةّوالهیا
العروضّوالصفقاتّّشروطّطلباتالعمومیةّالوطنیةّذاتّالطابعّاإلداري،ّبدراسةّدفاترّ

ّضمن1ّوالمالحق ّوهذا ّوالوالیة ّالبلدیة ّمستوى ّعلى ّالمتواجدة ّبالمؤسسات ّالخاصة ،
،ّبحیثّینتجّعن247ّ-15منّالمرسومّالرئاسي173ّّالسقفّالماليّالمبینّفيّالمادةّ

ّاوّرفضّمنحها.ّالتأشیرةراسةّمقررّمنحّهذهّالد

ّلهاّ ّینعقد ّال ّالمحلیة ّالعمومیة ّللمؤسسات ّالصفقات ّلجنة ّالى ّاإلشارة وتجدر
ّللصفقةّ ّالمؤقت ّالمنح ّضد ّالمترشحین ّطرف ّمن ّالموجه ّالطعن ّبنظر االختصاص
ّاوّ ّالصفقاتّالبلدیة ّلجنة ّالطعنّامام ّهذا ّتقدیم ّیتوجب ّاذ ّالمؤسسة، ّهذه الصادرّعن

ئیةّاوّالقطاعیةّحسبّالحالة،ّوهذاّوفقاّللسقفّالماليّالمحددّالختصاصّكلّواحدةّالوال
ّ.2منها

 الفرع الثاني: الرقابة على المستوى المركزي 

ّنظامّ ّالمشرع ّاقر ّفقد ّالعمومیة ّالصفقات ّلبعض ّالمالیة ّاألغلفة ّلضخامة نظرا
طةّأوال(ّوكذاّالسلرقابيّیمارسّعلىّالمستوىّالمركزي،ّبواسطةّلجانّقطاعیةّللصفقاتّ)

ّالوصائیةّعلىّالمصلحةّالمتعاقدةّثانیاّ)ثانیا(.

 أوال: اللجنة القطاعية للصفقات 

 ّ ّالرئاسي ّالمرسوم ّبموجب ّمرة ّألول ّللصفقات ّالقطاعیة ّاللجنة 23ّ-12أنشات
ّ.236-10المعدلّوالمتممّللمرسومّالرئاسي2012ّّینایر18ّّالمؤرخّفيّ

                                                           

ّالمرجعّالسابق.247ّ-15منّالمرسومّالرئاسي82ّّالمادةّ-175المادةّّانظر-2- 1
ّ
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ّّوّ ّالعمومیة ّالصفقات ّتنظیم ّوجاء ّالعام ّالمرفق ّبدوره247ّّ-15تفویضات مؤكدا
ّودراسةّ ّبرقابة ّتعنى ّللصفقات ّقطاعیة ّلجنة ّوزاریة، ّدائرة ّكل ّلدى ّإنشاء ّضرورة على
مشاریعّدفاترّالشروطّوالصفقاتّوالمالحقّوالطعونّالموجةّمنّطرفّالمترشحینّضدّ

ّ.1اختیارّالمصلحةّالمتعاقدة

ةّتعدیالتّفیماّیخصّالرقابةّالخارجیةّمتضمناّعد247ّ-15لقدّجاءّالمرسومّالرئاسيّ
ریةّعلىّالصفقاتّالعمومیةّالممارسةّعلىّالمستوىّالمركزي،ّحیثّتمّالغاءّاللجنةّالوزا

وابقىّّللصفقاتّولجانّالرقابةّللهیئاتّالوطنیةّالمستقلة،ّوكذاّاللجانّالوطنیةّللصفقات.
ّدائّر ّكل ّمستوى ّعلى ّالمنشأة ّللصفقات ّالقطاعیة ّاللجنة ّعلى ّتمّفقط ّكما ّوزاریة، ة

ّاإلداراتّ ّلبعض ّالجهویة ّالخارجیة ّالمصالح ّصفقات ّلدراسة ّجهویة ّلجان استحداث
ّالمركزیة.

 اللجنة القطاعية للصفقات  إختصاص-1

ّالعضويّّ ّالمعیارین ّبتوافر ّالرقابة، ّمجال ّفي ّللصفقات ّالقطاعیة ّاللجنة تفصل
ّ.سواءوالماليّعلىّحدّ

ّالّالمعيار العضوي:-أ ّاللجنة ّتختص ّالمادة ّلنص ّطبقا ّللصفقات من182ّّقطاعیة
ّ ّالرئاسي ّالشروط247ّّ-15المرسوم ّودفاتر ّوالمالحق ّالصفقات ّمشاریع ّودراسة بنظر

والطعونّالموجهةّضدّاختیارّاإلدارةّللمتعاقدّمعها.ّغیرّانّاختصاصهاّهذاّالّیتحققّ
المحلیةّاوّكانّالطرفّصاحبّالصفقةّهوّاحدىّاألجهزةّاوّالمؤسساتّالعمومیةّّإذااالّ

ّاإلقلیمیة،ّ ّالجماعات ّللدولة، ّالممركزة ّغیر ّالمصالح ّالمركزیة، ّاإلدارة ّالتالیة: الوطنیة
ّالذيّ ّللتشریع ّالخاضعة ّالعمومیة ّالمؤسسات ّاإلداري، ّالطابع ّذات ّالعمومیة المؤسسات

                                                           

ّالمرجعّالسابق.247ّ-15منّالمرسومّالرئاسي179ّّانظرّالمادةّّ- 1
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یحكمّالنشاطّالتجاريّعندماّتكلفّهذهّاألخیرةّبإنجازّعملیاتّممولةّكلیاّاوّجزئیاّمنّ
ّلةّاوّمنّالجماعاتّاإلقلیمیة.الدّو

ّاخر،ّّ ّلقطاع ّالتابعة ّالملفات ّبدراسة ّللصفقات ّالقطاعیة ّاللجنة ّتختص واستثناء
ّ.1صالحیاتهاّلحسابّدائرةّوزاریةّاخرّىّإطارعندماّتتصرفّالدائرةّالوزاریةّالمعنیة،ّفيّ

لىّةّعالّینعقدّاختصاصّاللجانّالقطاعیةّللصفقاتّفيّمجالّالرقابّالمعيار المالي:-ب
نّم184ّدفاترّالشروطّوالصفقاتّاالّبتوافرّالمستوىّالماليّالمنصوصّعلیهّفيّالمادةّ

ّ.247-15المرسومّالرئاسيّ

منّنفسّالمرسوم،ّتختصّاللجنة139ّّاماّبالنسبةّللمالحق،ّفطبقاّلنصّالمادةّّ
يّفالقطاعیةّبالرقابةّعلىّكلّمشروعّملحقّبالصفقاتّضمنّالمستویاتّالمالیةّالمذكورةّ

ّ٪10ّأعاله،ّشرطّانّیكونّمبلغهّاوّالمبلغّاإلجماليّللمالحقّیفوقّنسبة184ّّالمادةّ
ّمنّالمبلغّاألصليّللصفقة.

 صالحيات اللجنة القطاعية للصفقات -2

ّاألولّ  ّاألهمیة، ّفي ّغایة ّدوران ّبممارسة ّللصفقات ّالقطاعیة ّاللجنة تضطلع
ّتنظیميّوالثانيّرقابي.

 التنظيمي الدور-أ

ّال  ّیتمثل ّالمادتین ّلنصي ّطبقا ّللصفقات ّالقطاعیة ّللجان من183ّّو180ّدور
ّفيّممارسةّالصالحیاتّالتالیة:247ّ-15المرسومّالرئاسيّ

ّالمتعاقدةّفيّمجالّتحضیرّالصفقاتّالعمومیةّواتمامّابرامها،ّمساعدةّالمصالحّ-

                                                           

ّالمرجعّالسابق.247ّ-15منّالمرسومّالرئاسي181ّّانظرّالمادةّّ- 1
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ّالمساهمةّفيّتحسینّظروفّمراقبةّصحةّإجراءاتّابرامّالصفقاتّالعمومیة،ّ-

ّالعمومیة،ّالصفقاتتراحّالتدابیرّالتيّمنّشأنهاّتحسینّظروفّمراقبةّابرامّاقّ-

ّاقتراحّالنظامّالداخليّالنموذجيّالذيّیحكمّعملّلجانّصفقاتّالمصالحّالمتعاقدة.ّ-

 الرقابي  الدور-ب

يّتتولىّاللجانّالقطاعیةّللصفقاتّفيّمجالّالرقابةّعلىّالصفقاتّالعمومیة،ّطبقاّلنص
ّ،ّالمهامّالتالیة:247-15ّمنّالمرسومّالرئاسي182ّو180ّالمادتینّ

ّمراقبةّصحةّإجراءاتّالصفقاتّالعمومیة، -
 دراسةّمشاریعّدفاترّالشروطّالتيّتندرجّضمنّاختصاصاتها، -
 دراسةّمشاریعّالصفقاتّوالمالحق، -
نظرّالطعونّالتيّترفعّلدیهاّمنّطرفّالمترشحینّالذینّیعارضونّاالختیارّالذيّ -

طلبّعروضّّإطارمتعاقدةّتابعةّللقطاعّالمعني،ّسواءّفيّّقامتّبهّكلّمصلحة
 .1اوّالتراضيّبعدّاالستشارة

ّّ ّالرئاسي ّللمرسوم ّللصفقات236ّّ-10بالرجوع ّالقطاعیة ّاللجنة ّان نجد
ّالمحددّ ّالمالي ّالسقف ّبنفس ّللصفقات، ّالوطنیة ّاللجان ّصالحیات ّنفس منحت

ّالق ّاللجنة ّاختصاص ّان ّعلى ّنص ّكما ّمنها، ّكل ّللصفقاتّالختصاص طاعیة
یكونّمانعاّالختصاصّاللجنةّالوطنیةّللصفقات،ّمنّدونّانّیتمّإیضاحّحدودّ

 اختصاصاتها،ّمماّجعلّالغموضّواللبسّیلفّهذهّالمسالة.
ّهیكلةّّ ّوإعادة ّاالمر ّاستدراك ّالى ّالمشرع ّبالمشرع ّأدت ّالوضعیة، هذه

ومّالرئاسيّالرقابةّالخارجیةّعلىّالمستوىّالمركزي،ّحیثّعملّمنّخاللّالمرس
ّنهائي15-247 ّبشكل ّالثالثة ّالوطنیة ّاللجان ّالغاء ّعلى ّالوزاریةّّ، )اللجنة

                                                           

ّالمرجعّالسابقّ،247-15منّالمرسومّالرئاسي182ّّو180المادتینّّ-1ّ
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ّالمستقلة(،ّ ّالوطنیة ّالهیئة ّصفقات ّلجنة ّللصفقات، ّالوطنیة ّاللجان للصفقات،
واإلبقاءّعلىّاللجانّالقطاعیةّالمنشأةّعلىّمستوىّكلّدائرةّوزاریة.ّغیرّانهّماّ

ّللصفقا ّالقطاعیة ّاللجان ّعلى ّمستوىّیؤخذ ّعلى ّالمسجل ّالضعف ّهو ت،
،ّمقارنةّعماّكانتّعلیهّالحالّبالنسبةّللجانّالوطنیةّللصفقاتّحسب1ّتشكیلتها

ّ ّالرئاسي ّضمت2362ّ-10المرسوم ّحیث ّتشكیلتها، ّبثراء ّتمیزت ّاألخیرة ّفهذه .
ّأعضاءّمنّمعظمّالوزارات،ّمعّتمثیلّمعتمرّلوزارةّالمالیة.

 ثالثا: رقابة الوصاية
 ّ ّرقابة ّتعد ّالخارجیة، ّالرقابة ّقبیل ّمن ّخارجّّألنهاالوصایة ّمن تمارس

ّ.ّتمارسّمنّقبلّهیئاتّإداریةّألنهاالمصلحةّالمتعاقدةّوهيّأیضاّرقابةّإداریةّ
 المقصود بالرقابة الوصائية-1

مصطحّالوصایةّمدنيّالمنشأ.ّففيّالقانونّالمدنيّتخصّالقصرّوعدیميّّ
ّّر ّفهي ّاإلداري، ّالقانون ّفي ّاما ّالّاالهلیة ّتنظیم ّلكل ّالعامة ّاألركان ّمن كن

ّعلى3ّمركزّي ّعلیا ّلسلطة ّالقانون ّیقررها ّالتي ّالسلطات ّمجموع ّبها ّیقصد ،
.ّوبالتالي،ّفهيّرقابةّتمارسّعلىّاعمالّالمصلحةّالمتعاقدة4ّالهیئاتّالالمركزیة

ّ.5بقصدّالتأكدّمنّمطابقتهاّللقوانینّواللوائحّالساریةّالمفعولّوعدمّخروجهاّعنها

                                                           

ّ،ّالمرجعّالسابق.247-15منّالمرسومّالرئاسي185ّّانظرّالمادةّّ- 1
ّ،ّالمرجعّالسابق.236-10منّالمرسومّالرئاسي151ّّ-150-149انظرّالموادّّ- 2
رسالةّمقدمةّلنیلّدرجةّّ،الصفقاتّالعمومیةّفيّالجزائرّاالداري:علیواتّیاقوتة،ّتطبیقاتّالنظریةّالعامةّللعقدّّ- 3
ّ.156،ّص2009ّ-2008كتوراهّدولةّفيّالقانونّالعام،ّكلیةّالحقوق،ّجامعةّمنتوري،ّقسنطینة،ّالجزائرّد
ّ.47فرقانّفاطمةّالزهرة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ- 4
ّ.156علیواتّیاقوتة،ّنفسّالمرجعّالسابق،ّص- 5



 يهاعل الفصل الثاني: تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة اإلدارية
 

74 
 

ّّ ّانّان ّكون ّالرئاسیة، ّالرقابة ّعن ّتختلف ّالمعنى ّبهذا ّالوصائیة الرقابة
األولىّتمارسّمنّقبلّالسلطةّالمركزیةّعلىّاعمالّالسلطاتّالالمركزیةّاإلقلیمیةّ

ّ.1والمرفقیة،ّفيّحینّانّالثانیةّتمارسّداخلّاإلدارةّنفسهاّوفقّالتسلسلّالهرمي
 قات العموميةالرقابة الوصائية في مجال ابرام الصف تكريس-2

ّللرقابةّالوصائیة،ّبحیثّّ ّكبیرا لمّیخصصّتنظیمّالصفقاتّالعمومیةّحیزا
فيّمادةّواحدة.ّوتكمنّالغایةّاألساسیةّمنها،247ّّ-15تناولهاّالمرسومّالرئاسيّ

ّ ّالمصلحةّالمتعاقدة الفعالیةّّألهداففيّالتأكدّمنّمطابقةّالصفقاتّالتيّتبرمها
ّإطارعملیةّالتيّهيّموضوعّصفقةّتدخلّفعالّفيّواالقتصادیة،ّوفیماّاذّكانتّال

مثالّعنّالرقابةّالوصائیةّفيّّأبرز.ّولعل2ّالبرامجّواالسبقیاتّالمرسومةّللقطاع
ّ ّجاءتّبهّالمادة ،10ّ-11منّقانونّالبلدیة194ّّمجالّالصفقاتّالعمومیةّما

ّعنّ ّالعمومیة ّوالصفقة ّالمناقصة ّمحضر ّعلى ّیصادق "ّ ّانه ّعلى ّنصت حیث
ولةّالمجلسّالشعبيّالبلدي،ّیرسلّمحضرّالمناقصةّوالصفقةّالعمومیةّطریقّمدا

ّالىّالواليّمرفقّبالمداولةّالمتعلقةّبهما".
ّللصفقةّّ ّالكامل ّالملف ّارسال ّالبلدیة ّعلى ّدائما ّیتوجب ّالنص، ّلهذا وفقا

ّالىّالواليّحتىّیتمكنّمنّفرضّرقابتهّعلىّالصفقةّالعمومیة.
ّالصالحّ ّعلى ّالرقابة ّهذه ّقانونّتعتمد ّبموجب ّللوصایة، ّالموكلة یات

ّالشرعیةّ ّرقابة ّممارسة ّصالحیة ّالوالیة ّوالي ّمنح ّالذي ّالخیر ّهذا البلدیة،
ّ:3والمشروعةّعلىّمداولةّالمجلسّالشعبيّالبلدي.ّفیتمّحینئذّالتأكدّمن

ّعدمّاتخاذّمداولةّمخالفةّللقوانینّوالتنظیمات،-

                                                           

ّ.382خرشيّالنوي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ- 1
ّالمرجعّالسابق.247ّ-15سيّمنّالمرسومّالرئا164/1ّانظرّالمادةّّ- 2
ّ.384خرشيّالنوي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ- 3
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-ّ ّكأن ّالمداولة، ّبشأن ّالمتداولین ّاختصاص ّامضاءّمدى ّعدم ّمن ّالتحقق یتم
ّتناولّالمداولةّ ّالتداولّاو ّهیئة ّمن ّترخیصا الصفقةّمنّطرفّشخصّالّیملك

ّلموضوعّخارجّاالختصاص،
ّ،عدمّاتخاذّإجراءاتّاحتیالیةّللتهربّمنّالخضوعّالىّتنظیمّالصفقاتّالعمومیة-

ّبصددّانجازّمشروع،
-ّّ ّوذلّاالنحرافعدم ّالمتعاقدة، ّالمصلحة ّطرف ّمن ّبالسلطة ّباستعمالهاك

ألغراضّغیرّتلكّالتيّحددّلهاّكإعالنّعنّعدمّجدوىّطلبّالعروضّبطریقةّ
ّ ّبغیة ّشرعیة ّاألقلّّاستبعادغیر ّصیغة ّإلى ّالمرور ّمن ّوالتمكن ّمعیین متعامل

ّ(ّاالستشارةتنافسیةّ)التراضيّبعدّ
ّالمتعاملّالمتعاقدّالختیارّعدمّإستعمالّمعاییرّغیرّموضوعیةّّ-
ّعملیاتّفتحّاألضرفةّوتقییمهاّعدمّسوءّتسییرّّ-
ّعدمّوجودّنقائصّتمسّبمبدأّالمنافسةّّ-
ّإخضاعّالصفقةّإلىّرقابةّاللجنةّالمختصةّّ-

ّالمصادقةّّ ّبإمكانه ّالوصائیة ّالرقابة ّممارسته ّلدى ّالوالي ّفإن ّلذلك، تبعا
ّطلبّإدراجّ ّعنّذلك، ّفضال ّیحقّله ّكما ّمعلل. ّبقرار ّأوّإلغائها علىّالمداولة

ّالضرورةّذلك.ّاقتضتیهاّإذاّتعدیالتّعل
ّ ّتتمیز ّالوصائیة ّالرقابة ّمصالحّّبمحدودیتها،وتبقى ّحمایة ّتتعدى ّال ألنها

المتعهدینّالطاعنینّفيّصحةّإبرامّالصفقةّالعمومیةّوالمتعلقةّبسالمةّاإلجراءاتّ
ّ.1ّوالقرارات

وعلىّالرغمّمنّذلك،ّتبقىّالرقابةّالوصائیةّأداةّمنّأدواتّالرقابةّالقبلیةّ
تيّوضعتّخصیصاّلتمكینّالصلطةّالوصیةّمنّمتابعةّأعمالّالسلطةّاألدنى،ّال

                                                           

ّ.99مانعّعبدّالحفیظ،ّالمرجعّالسابق،ّصّ- 1
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اإلجراءاتّالتعاقدیةّومطابقتهاّللتنظیمّوالتشریعّالمعمولّبهما،ّّاحتراموالتحققّمنّ
حیثّینتجّعنّتدخلّالسلطةّالوصیةّأثناءّممارستهاّلدورهاّالرقابيّإماّالمصادقةّ

ّضرورةّالمصلحةّالعامةّذلك.ّاقتضتاّعلىّالصفقةّأوّتصحیحهاّوإماّإلغائهاّإذ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 خالصة الفصل
منّخاللّماّسبقّیتضحّلناّجلیاّأنّالمشرعّالجزائريّقدّحددّسلطاتّالمصلحةّّ

ّفيّمجالّتنفیذّالصفقةّالعمومیة، ّوذلكّمنّاجلّمتابعةّحسنّسیرّالمشاریعّالمتعاقدة
ّسلطةّا ّفلها الشرافّوالرقابةّوسلطةّتعدیلّبعضّالتيّتهدفّالىّتحقیقّالصالحّالعام

،ّ ّالمالیة ّالعقوبات ّوتوقیع ّالعقد ّفسخ ّسلطة ّلها ّكما ّالصفقة ّحقوقّّشروط ّحدد كما
ّوالحقّمقابلّتنفیذّالصفقةّمنّالحقّفيّاقتضاءّالحقّالماليّالمتعاقدالمتعاملّّوالتزامات

ّالش ّباألداء ّااللتزام ّمقابل ّالتعویض ّفي ّوالحق ّالمالي ّالتوازن ّإعادة ّللخدمةفي ّخصي
ةّإلداریكماّبینّالمشرعّالرقابةّاّ،وحسبّالكیفیاتّالمتفقّعلیهاّواحترامّاآلجالّالمحددةّ

جوعّبالّرّعلىّالصفقاتّالعمومیةّوالمتمثلةّفيّالرقابةّالداخلیةّوالخارجیةّوالوصائیة،ّوذلك
ّ ّالرئاسیین ّمن236ّّّ-10و247ّ-15للمرسومین ّالعام ّالمال ّحمایة ّاجل ّمن وذلك

ّ ّلتفالفساد ّاإلدارة ّوتقیید ّالجمهور ّمنها ّیستفید ّالتي ّالمشاریع ّفي ّاستغالله اديّوحسن
 .ّالتالعبّباالموالّالعامةّ

ّ
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-15 المرسومينوفي الختام وبعد دراستنا للنظام القانوني للصفقات العمومية في ظل  
تنظيم الصفقات العمومية فإن هذه الدراسة تمحورت حول  المتضمنين 236-10و 247

رقابة إلى ال باإلضافةعمليات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية واألثار المترتبة على تنفيذها 
 جزائري ، فالمشرع الوالعودة إلى التنظيمات السابقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك عليها،اإلدارية 

من حيث الجودة والسعر  ينالمتعامل احسن  قيد االدارة بإجراءات صارمة من اجل اختيار
حماية دارية و لتحقيق األهداف العامة لإل التقنية والفنيةواالمكانيات المادية والبشرية والمؤهالت 

 .من الفساد المال العام

من خالل دراستنا لهذا الموضوع نجد المشرع قد إعتمد على نفس المعايير التي تم و  
ي عليها في التنظيمات السابقة في إعداد الصفقات العمومية مع إحداث تعديالت ف االعتماد

شر ع اثنيففي المعيار المالي تم الرفع من قيمة الحد األدنى للقيمة المالية إلى  مضمونها،
دراسات دينار بالنسبة لصفقات ال وستة ماليين واللوازم،ليون دينار بالنسبة لصفقات األشغال م

حيث  247-15أما المعيار الموضوعي فقد تم توضيحه أكثر في المرسوم الرئاسي  والخدمات،
تم تحديد أكثر لمفهوم صفقة االشراف على انجاز االشغال من خالل تحديد المهام التي 

 .تتضمنها

ا بالنسبة للمعيار العضوي تم حذف هيئات كان منصوص عليها في التنظيمات أم 
مي ع العلمنها الهيئات الوطنية المستقلة، ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات ذات الطاب السابقة

والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات االقتصادية 
أما المعيار الشكلي فالمشرع أكد  ،236-10من المرسوم  02ادة المنصوص عليها في الم

  مكتوبة.بأن الصفقات العمومية عقود  2في المادة  247-15الشكلية في المرسوم 

من حيث عملية إبرام الصفقات العمومية فإن األحكام التي جاء بها المرسوم الرئاسي  
-10من طريقة المناقصة التي تضمنها المرسوم الرئاسي  انتقلنالحظ أن المشرع  15-247
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 كاستثناءإلى طريقة طلب العروض وجعلها كأصل في إبرام الصفقات العمومية والتراضي  236
وأضاف طلب العروض مع اشتراط قدرات وحذف المشرع الجزائري في المرسوم الجديد المزايدة 

 .دنيا

على مبادئ وذلك من اجل ضمان المساواة  الصفقات العمومية إجراءاتويجب ان تقوم  
 دأومبة، بين المتعاملين فقانون المنافسة يقوم على مبدا شفافية اإلجراءات فتكون ظاهرية ومرئي

ن مفكل  المساواة بين المترشحين ومبدأي كفلته الدساتير الجزائرية، الحرية في الترشح الت
    االجراءات القانونية. يستوفي الشروط له الحق في تقديم العرض وتدرس وفق

أما فيما يخص النظام القانوني للصفقة العمومية بين السلطات التي تتمتع بها السلطة  
ة حيث تشرف على اختيار المتعامل المتعاقد وذلك باتباع إجراءات صارمة ومعقد المتعاقدة،

 ه،المتعاقد مع وذلك ما جعل المركز القانوني للمتعامل المتعاقد اقل من مركز الشخص العام
فنضم حقه في اقتضاء الثمن والحق في  المتعامل المتعاقد والتزاماتوحرص على ضبط حقوق 

 .المتفق عليها واآلجالالتوازن المالي كما يلتزم بتنفيذ الصفقة وفق الشروط 

 واحترامهاولضمان عمل المصلحة المتعاقدة بالقواعد القانونية للصفقات العمومية  
مصلحة فقد أخضع ال وحماية المال العام من الفساد المتعامل المتعاقد اختيارفي  اللتزاماتها

الة ا وإز وتفعيل دوره المتعاقدة لمختلف أنواع الرقابة اإلدارية من رقابة داخلية ورقابة خارجية
 ي لجنةالعوائق التي تعرقل التنمية االقتصادية وتم ادماج لجمة فتح االظرفة وتقييم العروض ف

 .ةواحد

والمالحظ انا المشرع الجزائري عدل تنظيم الصفقات العمومية في كثير من المرات وذلك  
نفقات من اجل االستجابة للمتطلبات االقتصادية الراهنة، والحفاظ على المال العام وترشيد ال

 ريس الحكم الراشد. كالعامة، وت
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