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 الوحدة األولى: ماهية الصفقات العمومية

 

 تعريف الصفقة العمومية (1

  التعريف التشريعي 

  التعريف القضائي 

   فقه القانون اإلداري(التعريف الفقهي( 

 المعايير المحددة للصفقة العمومية   (2

  المعيار الموضوعي 

  المعيار العضوي 

  المعيار المالي 

  المعيار الشكلي 

  معيار البند غير المألوف 

 تمييز الصفقة العمومية عن أشكال العقود األخرى  (3

 

 ماهية الصفقة العمومية  األولى: ملخص الوحدة

 تعريف الصفقة العمومية .1

 المعايير المحددة للصفقة العمومية   .2

 العمومية عن أشكال العقود األخرى تمييز الصفقة .3

 

 

 

 

 التعريف التشريعي   

 نتعرف على تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر  .1

(، وما هي 247 – 15إلى ماذا يهدف التنظيم الجديد للصفقات العمومية )المرسوم الرئاسي رقم  .2

 التعديالت التي جاء بها؟ 

 كيف عّرف المشّرع الجزائري ''الصفقة العمومية'' في النصوص المنظمة للصفقات العمومية؟ .3

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15 ماهي اإلضافات التي تضمنها المرسوم .4

 السابقة؟ بالتعريفات المرفق العام مقارنة

 المشّرع على إعطاء تعريف للصفقات العمومية في النصوص المنظمة لها؟ما هي أسباب إصرار  .5

العمومية وتفويضات المرفق المتضمن تنظيم الصفقات  247-15 ما هي المحاور األساسية للمرسوم .6

 العام ؟

 

 العموميةتعريف الصفقة  (1

  التعريف التشريعي 

  التعريف القضائي 

  التعريف الفقهي  )القانون
 اإلداري(

 أو القضائية سواء التعريفات باقي على يقدم التشريعي التعريف -

  الفقهية،

 للتشريع مترجما القضاء(  نظر وجهة من التعريف القضائي ) يعتبر -

 الوضوح، وعدم اإلبهام عند

   التأصيلو تحليلالو التدقيق الفقهي على يقوم التعريف -
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 تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر  .1

 مالحظات النصوص القانونية والتنظيمية المرحلة

 تطبيق القوانين الفرنسية إال ما يتعارض مع السيادة الوطنية  -  57/24مرسوم  (1 االستعمارية

 استحداث لجنة مركزية للصفقات العمومية  -

 أول تنظيم للصفقات العمومية -

 (1964) 103-64مرسوم رقم  (2 الستينات
المتضمن تنظيم  90-67األمر  - (3

 الصفقات العمومية 

 145-82مرسوم رئاسي  (4 الثمانينات
المتضمن صفقات المتعامل 

 العمومي 

 تكريس التوجه االشتراكي للدولة -

مرسوم  343- 91مرسوم رقم  (5 التسعينات
 09/11/1991مؤرخ في 

تكييف المنظومة القانونية مع الظروف السياسية واالقتصادية 

 الجديدة 

األلفية 

 الجديدة

مؤرخ في  02/250مرسوم رقم  (6
 تنظيميتضمن  24/07/2002

 28الصفقات العمومية ج ر 
 مؤرخ 10/236رقم  رئاسي مرسوم (7

 تنظيم يتضمن   2010 أكتوبر 7 في
  58 ) عدد ر ج العمومية، الصفقات

مؤرخ  15/247مرسوم رئاسي رقم  (8
تنظيم الصفقات  16/09/2015في 

العمومية وتفويضات المرفق العام )ج 
 (50ر 

التنظيم الساري المفعول للصفقات العمومية )بموجب المرسوم 

( 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 – 15الرئاسي رقم 

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 

ألغى تنظيم الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم 

 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236 – 10الرئاسي 

 ظر المالحظات أدناه حول ما جاء به المرسوم الجديدأن-

 

( ،وما هي التعديالت 247 – 15إلى ماذا يهدف التنظيم الجديد للصفقات العمومية )المرسوم الرئاسي رقم  .2

 التي جاء بها؟ 

  عقلنة و ترشيد و حماية النفقات العمومية 

  إبرام الصفقات العمومية،التخفيف من حدة اإلجراءات البيروقراطية التي تعرفها عملية 

  ،إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة على مشروعية و مطابقة إجراءات إبرام الصفقات 

  مراجعة العتبات المالية التي تلزم المصالح المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية و االستشارات و سندات

 الطلب، 

 ا في حالة االستعجال الملح، و اإلجراءات المكيفة، أحكام استثنائية مرتبطة باإلجراءات الواجب إتباعه

 و تلك المتعلقة بالصفقات العمومية التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار، 

  أعاد القانون الجديد النظر في أساليب اختيار المتعامل المتعاقد حيث تخلى على نظام المناقصة نهائيا و

ية تبرم وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة استبدله بنظام طلب العروض؛'' الصفقات العموم

 )استثناء( ، مع ضبط حاالت اإلجراءات الخاصة. 39العامة أو وفق إجراء التراضي'' المادة  

 
 
 

طلب العروض

(القاعدة)

إجراء التراضي
(استثناء)

اإلجراءات الخاصة 
حسب السقف )

(المالي
سند الطلب 
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( التي نصت على: تبرم الصفقات 39حسب المادة  )ما هي أساليب اختيار المتعامل المتعاقد : نظام طلب العروض 
 )استثناء(،  إجراء التراضيالذي يشكل القاعدة العامة أو وفق  طلب العروضالعمومية وفقا إلجراء 

  أشكال متعددةيتم طلب العروض حسب: 

 يتم طلب العروض حسب أشكال متعددة )القاعدة(:

 
 ( . 50و  49)المادتين   حصرياحاالت محددة في حين يتم اللجوء إلى التراضي في 

  إلغاء حالة الفصل بين لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييم العروض و أسس لجنة واحدة هي لجنة فتح األظرفة

و تقييم العروض؛ تتولى في إطار الرقابة الداخلية القيام بعمل )إداري و تقني( تعرضه على المصلحة 

الن عن عدم جدوى اإلجراء أو إلغائه، أو إلغاء المنح المؤقت المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة، أو اإلع

 للصفقة، و تصدر في هذا الشأن رأيا معلال 

  في مجال الرقابة على الصفقات العمومية تمت إعادة هيكلة هيئات الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية؛

السابقة، واستبدله باللجان الجهوية مع  اتالتنظيمحيث ألغى نهائيا نظام اللجان الوطنية الذي كان قائما في 

اإلبقاء على اللجان القطاعية و الوالئية والبلدية للصفقات العمومية فضال على اللجان التابعة للمصالح 

 المتعاقدة، و هذا من أجل التخفيف من تركيز الرقابة الذي كان على مستوى اللجان الوطنية. 

  التي تبرمها األشخاص المعنوية العامة الخاضعة للقانون العام من  إدماج عقود تفويضات المرافق العامة(

  أجل تفويض تسيير المرفق العام إلى مفوض له من القطاع الخاص( ضمن تنظيم الصفقات العمومية

 
  على مستوى  (سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام )إحداث هيئة وطنية مستقلة

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، يوم الدراسي حول   ..)  الوزير األول

 .(.2016فيفري   23تفويضات المرفق العام ،تنظيم الجديد للصفقات العمومية و: ال

 

 

طلب العروض المفتوح مع اشتراط 
قدرات دنيا 

طلب العروض المفتوح

المسابقة طلب العروض المحدود 

أساليب اختيار المتعامل 
المتعاقد

عقد اإليجار عقد االمتياز

عقد التسيير  عقد الوكالة المحفزة

أشكال تفويضات 
المرفق العام
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  .الزمني التدرج حسب لها؟ المنظمة النصوص في العمومية للصفقات تعريف .3

 التعريف النصوص القانونية والتنظيمية 

المتضمن تنظيم  90-67األمر  -

 المادة األولى - الصفقات العمومية 

  (1967 لعام ، 52 العدد ر.)ج

 والمكاتب المؤسسات أو البلديات أو العماالت أو الدولة تبرمها مكتوبة عقود -

 المنصوص الشروط ضمن خدمات أو توريدات أو أشغال انجاز قصد العمومية

 القانون هذا في عليها

المتضمن  145-82رئاسي  مرسوم

صفقات المتعامل العمومي )المادة 

4) 

 على الساري التشريع مفهوم حسب مكتوبة عقود العمومي المتعامل صفقات

 أو األشغال إنجاز قصد المرسوم هذا في الواردة الشروط وفق ومبرمة العقود،

 والخدمات المواد اقتناء

مرسوم  343- 91مرسوم رقم 

 المتضمن 09/11/1991مؤرخ في 

 العمومية الصفقات تنظيم

الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود ” 

ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز األشغال واقتناء 

 .“ المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

 

 10/236رقم  سيرئا مرسوم

 يتضمن   2010 أكتوبر 7 في مؤرخ

 عدد ر ج العمومية، الصفقات تنظيم

( 58 –  

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به. تبرم وفق 

الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز األشغال واقتناء 

 المتعاقدةالمواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة 

 

مؤرخ  15/247مرسوم رئاسي رقم 

تنظيم  50ج ر  16/09/2015في 

الصفقات العمومية وتفويضات 

 المرفق العام

 متعاملين مع بمقابل تبرم به، المعمول التشريع مفهوم في مكتوبة عقود "

 حاجات لتلبية المرسوم، هذا في المنصوص عليها الشروط وفق اقتصاديين

والخدمات  اللوازم واقتناء األشغال مجال في المتعاقدة المصلحة

 الثانية المادة ."والدراسات

 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق المتضمن  247-15  ماهي اإلضافات التي تضمنها المرسوم .4

 السابقة ؟  بالتعريفات مقارنة  العام

 .لجانبين والملزمة المعاوضة عقود من فهي ،بمقابل تتم العمومية الصفقات .1
 بخصوص إضافة فهي السابقة، التعريفات له تشر لم ما وهو ن،االقتصاديي لمتعاملينا التعريف ذكر .2

 .العضوي الجانب
 تتمثل العمومية الصفقات تنظيمات في الواردة السابقة التعريفات في وردت قديمة عناصر ثبت كما .3

 :في
 اإلدارية الكتابة بل الموثقين، عند تتم التي الموثقة العقود ليست هنا والكتابة: مكتوبة عقود -

 والمتعامل المتعاقدة اإلدارية الجهة طرف من ومختومة موقعة إدارية ومحررات بوثائق المثبتة
 .االقتصادي

 واقتناء العمومية األشغال صفقة عن يخرج ال فهو: أربعة أنواع في محدد الصفقة موضوع أن -
 .والدراسات والخدمات الوازم

 .بالتفصيل الحقا وسنشرحها الرئاسي، المرسوم في وذلك: بها تتم محددة وإجراءات شروط للصفقة -
 يشر )لم المتعاقدة المصلحة وهي الصفقة في األول الطرف المرسوم هذا في المشرع أغفل : مالحظة

  لها(،
 

  لها؟ المنظمة النصوص في العمومية للصفقات تعريف إعطاء على المشّرع إصرار أسباب هي ما -5

  :يلي لما باألساس يعود
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 إعطاء وجب لذلك التعقيد؛ من غاية في وإلجراءات خاصة إبرام لطرق العمومية الصفقات تخضع   .1

  .األخرى العقود باقي عن لتمييزها لها تعريف

  .وخارجية( )داخلية خاصة رقابية ألطر العمومية الصفقات تخضع    .2

 المألوفة غير االستثنائية واالمتيازات السلطات نم مجموعة اإلدارة جهة العمومية الصفقات تخول   .3

 أخرى عقود في

  العمومية والخزينة العام بالمال العمومية الصفقة عالقة .4

 

 بلغت قيمتها  ، 2000للغاية في اقتصاد البالد. ففي عام  امهم االعمومية في الجزائر دور تشغل الصفقات

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ، وما يقرب 10مليار دوالر(، أي  5.5مليار دينار )ما يعادل  415حوالي 

مليار دج ،وذلك ما يمثل نسبة  3994:  2014في سنة ها من ثلث الميزانية عام الدولة. ليصل مبلغ

 221؛ أي مليار دج  17731في ذات السنة   المقدر )  PIBبالمائة من الناتج الداخلي الخام  22,5

 ( . دوالر مليار
 

  بالمائة من اجمالي النفقات العامة  34نفقات التجهيز )يتم تنفيذها عبر الصفقات العمومية( نسبة مثلت
 . 2015 -2005خالل الفترة بالمائة  50، ونسبة  2004-2001للدولة خالل الفترة 

 

 وتمييز  معرفة من -القانونية النّاحية من -يمّكن حتى العمومية للصفقات تعريف ضبط يالضرور من إذن

 .العمومية الصفقات بقانون المشمولة اإلدارية العقود

 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15 الرئاسي  ما هي المحاور األساسية للمرسوم .7

  ؟المرفق العام 

 
 

 :  1 تطبيق عملي
 

 :   المطلوب

 
  247-15قم بتحميل المرسوم الرئاسي  رقم أوال: 

 عبر الرابط االلكتروني 

 
 

 
بالمحاور والمواضيع أكمل الجدول اآلتي المتضمن محتوياته ، وذلك بتحديد المواد المرتبطة ثانيا : 

أو العكس ؛ أي ذكر المحاور والمواضيع التي تحدثت عنها المواد المدرجة  في نص المرسوم، المذكورة ،
 في الجدول. 

 
 
 
 

 المحور وموضوع المواد المواد

https://www.joradp.dz/TRV/AMPublic.pdf  
 

https://www.joradp.dz/TRV/AMPublic.pdf
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 ..................................... 11إلى  02من  

 اإلجراءات الخاصة ......................

12  ...................... 
 االجراءات المكيفة  22إلى  13من 
23  ...................... 
24  االجراءات المتعلقة بتقديم خدمات خاصة 
25  ...................... 

 دفتر الشروط ......................

 تحديد الحاجات و وكيفيات إبرام الصفقات العمومية و اختيار المتعاملين المتعاقدين 

 تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة ......................

 شكل و موضوع الصفقات العمومية ......................

 المتعاملون المتعاقدون 38إلى  37من 

 إبرام الصفقات العمومية 

 كيفية إبرام الصفقات العمومية 52إلى  39من 

 ...................... 58إلى  53من 

 إجراء االبرام ......................

 حاالت االقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية 75

 ...................... 81إلى  76من 

 الطعون 82

 ترقية االنتاج الوطني و االداة الوطنية لإلنتاج 87إلى  83من 

 مكافحة الفساد ......................

 تنفيذ الصفقات العمومية و األحكام التعاقدية 

 البيانات اإللزامية 95

 األسعار 107إلى  96من 

 كيفيات الدفع ......................

 الضمانات 134إلى  124من 

 ...................... 139إلى  135من 

 المناولة ......................

 الرهن الحيازي 146إلى  145من 

 العقوبات المالية ......................

 االستالم 148

 الفســـــخ ........................

 التسوية الودية للنزاعات 155إلى  153من 

 رقابة الصفقات العمومية 

 مختلف أنواع الرقابة 

 الرقابة الداخلية و لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض .........................

 الرقابة الخارجية 163

164 .......................... 

 هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية 

 االطار العام   168إلى  165من 

 إختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة و تشكيلها 178إلى  169من 

 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية و تشكيلها إختصاص ......................

 أحكام مشتركة 202إلى  191من 

 اإلتصال و التبادل اإللكتروني للمعلومات  

 اإلتصال بالطريقة اإللكترونية ......................

 تبادل المعلومات بالطريقة اإللكترونية ......................

 تفويض المرفق العام ......................
 

 

 

 

 

مقالات%20موزعة%20على%20الطلبة%20للدراسة%20والتلخيص/دفاتر%20الشروط%20كآلية%20لتحقيق%20شفافية%20الإجراءات%20في%20الصفقات%20العمومية.pdf
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 التعريف القضائي : 
 العمومية للصفقة الجزائري اإلداري القضاء تعريف: 

 القول: إلى العمومية للصفقات تعريفه في الجزائري الدولة مجلس ذهب -

 حول بالخواص الدولة يربط عقد بأنها العمومية الصفقة تعرف أنه وحيث… )

 2002 ديسمبر 17 في مؤرخ منشور غير قرار    …(خدمات أداء أو مشروع إنجاز أو مقاولة

 تربط تعاقدية عالقة العمومية الصفقة أن الجزائري، الدولة مجلس من المقدم التعريف هذا خالل من يبدوا -

  الخواص، وأحد الدولة بين

  :اآلتية مالحظاتال تبرز ولكن

 العام القانون أشخاص من شخص يكون قد بل فقط، الدولة أطرافها أحد يكون ال العمومية الصفقة -

  جهة، من وهذا ( اإلدارية المؤسسة أو البلدية أو )الوالية

 ،(أخرى عمومية وهيئة عمومية يئة)ه العام القانون أشخاص بين العمومية الصفقة تجمع أن يمكن -

 .الخاص القانون أشخاص من وشخص العام القانون أشخاص من شخص بين أو

 وإجراءات أشكال وفق تتم العمومية الصفقة أن مع الشكل، لعنصر القضائي التعريف هذا يشر لم -

 قانونا، ومحددة خاصة

 عنه عبر المشرع أن حين في ، مدني( )عقد مدني مدلول ذو مصطلح مقاولة مصطلح استعمال  -

 إداري(. )عقد وهي العمومية األشغال يقصد وهو األشغال؛ بمصطلح

  : العقدين بين وجوهري كبير اختالف هناك -

 وإجراءاته اإلبرام طرق مستوى على  

 العام القانون وأساليب بامتيازات اإلدارة تتمتع حيث ؛ وامتيازاتها اإلدارة سلطات مستوى على  

 طرفين بين التعاقد يتم أين الخاص؛ القانون عقود خالف على ، األطراف كانةم الختالف؛

  . شخصية مصلحة تحقيق منهما كل يهدف متساويين

 إنهاءه. وطرق العقد تنفيذ رقابة مستوى على أو 

  خاصة بأحكام تتميّز ألنها المدني العقد نظرية عن اإلداري العقد نظرية تستقل

 والتونس المصري اإلداري القضاء يؤكده ما وهذا
 بأنّه: اإلداري العقد يعرف مصر في اإلداري القضاء  

 وأن ،تسييره بمناسبة أو عام مرفق إدارة بقصد العام القانون أشخاص من معنوي شخص يبرمه الّذي العقد ”
 في مألوفة غير استثنائية شروطا أو شرطا العقد بتضمين وذلك . العام القانون بأسلوب األخذ في نيته تظهر
 .”الخاص القانون عقود

  اإلداري؟ العقد عناصر هي ما
  :الذي العقد كونه اإلداري العقد عناصر لمجموعة شامال مصر في اإلداري القضاء محكمة تعريف جاء وهكذا

  .اإلدارية والمؤسسة والبلدية والوالية كالدولة ،العام القانون أشخاص من شخص أطرافه أحد يكون  .1
 تحقيق نشاطاته في يستهدف العام المرفق أن القول الطبيعي ومن ،عام مرفق بتسيير العقد يتعلق أن   .2

    .العامة المصلحة
 غير استثنائية شروطا العقد ضّمنت أنّها يعني بما العام القانون بقواعد لألخذ اإلدارة نية فيه تظهر أن    .3

 .الخاص القانون صعيد على مألوفة

 والليبي القضاء اإلداري التونسي ونفس الشيء أكده
 تونس: في اإلدارية المحكمة 

 صنف من العتباره بذاته يكفي ال األفراد وأحد عمومي معنوي شخص بين المبرم العقد أنّ  وحيث”…

 وتحقيق أغراضه خدمة بغية عام مرفق تسيير في المتعاقد تشريك يستهدف أن البدّ  بل اإلدارية العقود

 تنبّئ والتي الخاص القانون في مألوفة غير االستثنائية الشروط من شرطا بنوده نتتضمّ  وأن احتياجاته

   .”العام القانون أسلوب انتهاج في اإلدارة نية عن

 تعريف الصفقة العمومية-1

 التعريف التشريعي  

  التعريف القضائي 

   التعريف الفقهي 
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 1989 جانفي 30 بتاريخ صادر قرار

 بمرفق يتّصالن أنّهما التّداعي موضع العقدين على اإلّطالع من تبيّن أنّه وحيث ”:ليبيا في العليا المحكمة 

 أداء في الّراغبين الليبيين الحجاج تمكين هي عامة مصلحة تحقيق إلى ويهدفان الحجّ  مرفق هو عام

 الخاصة العقود في مألوفة غير شروطا تضّمنا قد وأنّهما …وجه أكمل على المقّدسة الفريضة هذه

 للعقود المميّز الطابعب اتسما قد المذكوران العقدان يكون تقدم ما مقتضى على أنّه حيث ومن…المماثلة

 استثنائية شروط من يتضّمن فيما العام القانون بأسلوب وأخذهما عام بمرفق اتصالهما حيث من اإلدارية

  .إداريين عقدين يكونان ثمّ  ومن
 1976-06-20 في الصادر القرار

 

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

 القضايا خالل من الدولة مجلس )اجتهادات الفرنسي اإلداري القضاء أرسى 

   وأحكامها مبادئها عليه( المعروضة والمنازعات

 النّشاط في جوانب تقنين النّظم غالبية في المشّرعين محاولة + اإلداري العقد لنظرية القضائي الطابع رغم 

 . الدول كل في بارزا النّظرية لهذه المختلفة األجزاء تحليل في الفقه دور ظل لإلدارة، التعاقدي

العقد اإلداري يلتقي مع العقد المدني بالنظر أّن كل منهما يعبّر عن توافق إرادتين بقصد إحداث وإذا كان  -

 .تميّز العقد اإلداري عن العقد المدني، تولّى الفقه اإلداري توضيح وتحليل المترتّب على العقد األثر القانوني

العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد ” ولقد عّرف الفقه العقد اإلداري على أنه:   -

العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في األخذ بأسلوب القانون 

  ”.شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص

 

    ؟عن باقي العقود العقد اإلداري  لتمييزما هي المعايير التي وضعها الفقه التي 
 العام القانون أشخاص من شخص العقدية العالقة أطراف أحد يكون أن : العضوي المعيار  
 عام مرفق وتسيير بإدارة متعلق العقد موضوع يكون أن : الموضوعي المعيار     
 العام القانون أساليب اتباع معيار 

 الشخص هذا يكشف أن أيضا ينبغي بل العقد، في طرفا العام القانون أشخاص أحد وجود يكفي ال -
 ، التعاقد عند العام القانون وأساليب وسائل استخدام في رغبته عن العام

الخاص مثل: الحق  القانون قواعد في مألوفة الغير البنود العقد على النص في ويجسد ذلك عبر -
  غيرها أو المنفردة باإلرادة الفسخ أو لبنوده، المنفرد التعديل في

 العقد العتبار أيضا ذاتها المعايير وهي إداريا، عقدا العقدية الرابطة اعتبار ينبغي المعايير هذه وبتوافر 
 أنواعها حيث من -وبصفة حصرية – محددة العمومية الصفقات أن في يتمثل فارق مع عمومية، صفقة

 إداريا، عقدا يعد ذلك عن خرج وما ، العمومية لصفقاتالتشريع الخاص با في وطرق إبرامها 
  عمومية صفقة هو إداري عقد كل ليس، والعكس غير صحيح ؛ أي إداري عقد هيعمومية  صفقة كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف الصفقة العمومية-1

 التعريف التشريعي  

  التعريف القضائي 

   التعريف الفقهي 

 المعايير المحددة للصفقة العمومية  

 المعيار الموضوعي  .1

 المعيار العضوي  .2
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 ملخص الوحدة األولى: ماهية الصفقة العمومية  

 تعريف الصفقة العمومية .1

 المعايير المحددة للصفقة العمومية   .2

 عن أشكال العقود األخرىتمييز الصفقة العمومية  .3
 

 ؟عمومية الصفقة ي عن العقد اإلدارالتمييز الصفقات العمومية )  التي تميز معايير الهي  ما -2

يمكن حصر المعايير التي على أساسها يكيف العقد اإلداري على أنه صفقة عمومية، حسب مختلف  تنظيمات 

 ( معايير:5( في خمسة ) 247 - 15المرسوم الرئاسي و الحالي )الصفقات العمومية السابقة 

  

  

  
 

 .شكلي المعيار :أوال
 

يتضمن بيانات محددة على سبيل  الصفقة العمومية عقد مكتوب +

 الحصر

 دفاتر البنود اإلدارية العامة دفاتر الشروط

 دفاتر التعليمات التقنية المشتركة

 دفاتر التعليمات الخاصة

 
 العمومية الصفقات عقود أناقبة المتع التشريعات مختلف ة في الوارد العمومية الصفقة اتتعريف ثبتت 

 .مكتوبة عقود
 :أمرين إلى يرجع العمومية الصفقات عقود في الكتابة على وتأكيده المشرع إصرار سبب
 االستثمارية، البرامج لتنفيذ أداة والمحلية، الوطنية التنمية مخططات لتنفيذ أداة العمومية الصفقة أن - 1
 .كتابتها على المشرع أكد لذلك العمومية، والخزينة العام بالمال مرتبطة وهي
 التعاقدي المركز لبيان مكتوبة تكون أن وجب المعاوضة، عقود من العمومية الصفقة أن اعتبار على - 2
 .)والتزاماته حقوقه( العقد في طرف لكل
 

 ؟ماذا نقصد بالعقود المكتوبة 

 ؛(الموثق عند) التوثيقية وليس الكتابة اإلدارية الكتابة هي هنا بالكتابة المقصود  

المعيار الموضوعي *المعيار العضوي

المعيار الشكلي المعيار المالي

معيار البند غير المألوف
امتياز تعديل العقد + الرقابة+ سلطة اإلشراف )

(..حق الفسخ باإلرادة المنفردة+ توقيع الجزاء المالي+ 

 المعيار المالي  .3

 المعيار الشكلي  .4

 معيار البند غير المألوف  .5
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 العمومية للصفقات المنظم 247 - 15 الرئاسي المرسوم ذكرها التي لبياناتا بكل العقد كتابة أي.  

  : من توقيعهاو وكتابتها إبرامها قبل العمومية الصفقة تنفيذ في الشروع إذن يمكن ال :  المبدأمالحظة 
 .    المختصة السلطة

 
 .العضوي المعيار :ثانيا

 العام، وهي  القانون أشخاص من شخص أطرافها أحد يكون أن العمومية والصفقة اإلداري العقد يميز ما
 محددة بالتشريع،

 اإلقتصادي والمتعامل المتعاقدة المصلحة وهما ؛ الصفقة العمومية المشرع طرفي حدد قد. 
 

 
من المرسوم  10و  6صراحة في المادتين  منصوص عليهم الصفقات العامةلتنظيم  الذين يخضعوناألشخاص 

 محل الدراسة. 
 : تغطي نفقات التجهيز العامة للدولة ما يلي

 
    مشاريع الوزارات والمؤسسات التي تتمتع باالستقاللية المالية واإلدارات المتخصصة ؛ 
  مومية ومن قبل أي مؤسسة عأقبل المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري  أو جزئية  من المنفذة بصفة كلية

 أخرى . 
 المشاريع التي تقوم بها السلطات المحلية ؛ 
   الدولة ومية التي تمثل التزامات الخدمة العمالموجهة للتكفل ب من الموازنة العامة للدولة  التجهيزاتمنح وإعانات

 ة أو البرامج الخاصةاإلقليمي التهيئةج أو ذات الصلة بسياسات و / أو برام
  إطارريع المعنية هي تلك المدرجة في البرامج والمشا : 

  ةالمركزي يةبرامج القطاعال  -
 غير الممركزة والبرامج القطاعية  -
  .هادر تمويلابغض النظر عن مص وحسابات التخصيص الخاص ؛  -

 
 وهي:  الجهات هذه  247 - 15 الرئاسي المرسوم من ( 06السادسة ) حددت المادة ، 
 

 الدولة  .1

 الجماعات اإلقليمية  .2

 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري .3
عندما تكلف بإنجاز المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري  .4

 عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات اإلقليمية  

 
 ورئاسة كالوزارات للدولة؛ االعتبارية الشخصية استخدامها بسبب المركزية، اإلدارة أجهزة كل :الدولة .1

  .الجمهورية
 :من تتشكل والتي الالمركزية، اإلدارة في وتتمثل :اإلقليمية لجماعاتا  .2

 الوالية:  
 تتمتع وقانونيا، عضويا انفصاال الدولة عن منفصلة إدارية ووحدة إقليمية مجموعة وهي 

 الصفقات قوانين وكذا االستقالل، منذ الجمهورية دساتير كل في بالذكر المشرع وخصها المعنوية بالشخصية
 .السادسة مادته في 247 - 15 الرئاسي المرسوم وأخرها المختلفة، العمومية

  العمومية الصفقات لتنظيم الوالية  خضوع علىالوالية ( من قانون 135المادة  ( المشرع أكد ، 
 البلدية:  

  القاعدية(  البنية الجزائري، ) اإلداري التنظيم في إدارية وحدة أصغرالبلدية 
  الجمهورية، دساتير كل في ذكرها تم والدولة، الوالية عن وقانونيا عضويا انفصاال منفصلة 
  الصفقات تشريعاتل 247 - 15 الرئاسي المرسوم من السادسة اإلقليمية حسب المادة  الجماعات تخضع 

  العمومية،
  ( على خضوع البلدية ألحكام تنظيم الصفقات العمومية   البلدية قانون من  117كذلك نصت ) المادة من 
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 :  لإلطالع
 
 
 
 
 Etablissements publics à caractère administratifs اإلداري الطابع ذاتمؤسسات العمومية ال - 3- 

EPA  
 ميزانية(   التمويل حيث من العمومية بالخزينة واتصالها الربحي، الهدف على يقوم ال الذي نشاطها طبيعة بسبب

 الصفقات العمومية. لتنظيم تاريخيا اإلدارية العمومية  المؤسسات تخضع.) ؛والتجهيز التسيير
 المؤسسات 

 الصفقات تنظيم في عليها المنصوص بالشروط) حسب  التجاري للتشريع الخاضعة العمومية المؤسسات  - - 4
 :(العمومية

  والتجاري  الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعيEPIC  (Etablissements publics à 

caractère industriel et commercial),  
   مراكز البحث والتطويرles centres de recherche et de développement (CRD)  

   الهيئات ذات التسيير الخاص مثل صناديق الضمان االجتماعي(et les établissements à gestion 
spécifique, tels les caisses de sécurité sociale). 

  مهما كان وضعها القانوني ، عندما تكون هذه المؤسسات مسؤولة عن تنفيذ عملية ممولة كليا أو

 من الدولة أو الجماعات المحلية  1جزئيا بمساهمة نهائية أو مؤقتة
 بشروط االقتصادية العمومية المؤسسات ، 15 - 247 الرئاسي المرسوم في المشرع أدمج ،

  العمومية، الصفقات لتنظيم المؤسسات هذه خضعت توافرت إذا بحيث
 المهام حيث ومن النشاط، طبيعة حيث من اإلدارية موميةالع المؤسسات عن اختالفها من بالرغم 

 من شخص أيك ،الربح على يقوم نشاط ذات مؤسسات فهي عليها، التطبيق الواجب والقانون
 .العامة القاعدة بذلك مخالفا الخاص، القانون أشخاص

 

 خالصة حول مجال التطبيق : 
ال تنطبق أحكام الصفقات العمومية  بشكل منهجي )أوتوماتيكيا( على جميع الجهات العمومية ، وال على جميع 

 تلبية االحتياجات العمومية ، ويمكن توضيح ذلك كما يلي : المرتبطة بعقود ال
 

 (247-15من الناحية العضوية )الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام الصفقات العمومية  حسب المرسوم الرئاسي 
 

التزام الجهات العمومية بتطبيق أحكام الصفقات العمومية  حسب  حسب درجة  مستوياتيمكن التمييز بين عدة 
 (247-15المرسوم الرئاسي 

 
  مباشرة وكليةتنظيم الصفقات العمومية بصفة الجهات العمومية التي تلتزم بنصوص أحكام 

 الدولة  -
 الجماعات المحلية  -
 المؤسسات العمومية اإلداري  -
 ةالتجاريالمنظم لألنشطة العمومية الخاضعة للتشريع المؤسسات  -
  المشرف المنتدب على المشروع مهما كان طابعه القانوني  -

 :  مالحظات

                                                             
لمفتوحة بموجب اوالحسابات القروض  التسبيقاتحسابات لخزينة التالية: لحسابات الخاصة ال المؤقتة ساهمةالمتغطي    1

نوحة من قبل العقود الممولة من خالل القروض المم و بالمقابل ال تخضع إلجراءات الصفقات العمومية  قانون المالية.
 لهذه المؤسسات.  موال الخاصةعند تغطيتها باألوصناديق االستثمار أالبنوك 

 . 12 لرسمية رقما الجريدة ،بالوالية والمتعلق (،  2012فبراير 21 الموافق 1433 األول ربيع 28 في )مؤرخ 07-12رقم  القانون-

 . 37 العدد رقم ةالرسمي الجريدة ،بالبلدية والمتعلق ، 2011 يونيو 22 الموافق 1432 رجب 20 في المؤرخ  10 -11 رقم القانون -
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 بالنص يذكرها فلم وغيرها، والمراكز البحثية كالجامعات المتخصصة العامة المؤسسات ذكر غياب -
 ."عمومية إدارات " بعبارة إليها واالكتفاء باإلشارة  الصريح

 وكان ،...والمجلس الدستوري األمة ومجلس الوطني الشعبي كالمجلس المستقلة الوطنية للهيئات ذكره عدم -
 .236 - 10 الرئاسي المرسوم في بالتفصيل ذكرها قد

 
  بصفة مكيفةالجهات العمومية التي تلتزم بنصوص أحكام تنظيم الصفقات العمومية  

 الهيئات العمومية التي تمول احتياجاتها من أموال خارج األموال العامة  -
 

  وهي:  بصفة مخففةالجهات العمومية التي تلتزم بنصوص أحكام تنظيم الصفقات العمومية 
  المؤسسات العمومية االقتصادية 
 سسات التي ال تخضع لقواعد المحاسبة العمومية ولكن تستعمل أموال عامة المؤ 

 
 لتشريع الصفقات العمومية في الحالة اآلتية:   -استثناءا –تخضع أنها يمكن أن نستنتج 

 االشراف المنتدب على المشروع() الصفقة بإنجاز العمومية السلطات طرف من تكليفها يتم : أن التكليف. 
 الخزينة طرف من نهائية أو مؤقتة وبمساهمة جزئيا أو ممول كليا التكليف محل المشروع : وأن التمويل 
 العمومية

 
 من نهائية أو مؤقتة وبمساهمة جزئيا أو ) أي عندما تنجز عمليات غير ممولة كليا  توفي غير هذه الحاال 

عمليات ممولة من أموالها  المؤسسات العمومية االقتصاديةعندما تنجز ، والخزينة العمومية (  طرف
 إلى ماذا تخضع في إبرام عقودها ؟ ، الخاصة

 
 

 تخضع لقواعد تنظيم الصفقات العمومية ولكن بصفة مكيفة أو مخففة : 08المادة  اإلجابة نجدها في نص 

مع تنظيم الصفقات العمومية، والعمل على إعتمادها من هيئاتها  تكيف إجراءاتهايجب عليها أن  -
 .)مجالس اإلدارة( المؤهلة

يجب على الوصاية لهذه المؤسسات أن :  من هذا المرسوم  05وهي مجبرة على احترام أحكام المادة ) 

 و توافق عليه. تضع جهاز لمراقبة صفقاتها

وضمان  والحرية في الوصول إلى الطلبياتواإلعالن الواسع للصفقات  الشفافيةاحترام مباديء وملزمة ب -

كقاعدة عامة للمشتريات ، وتحديد المواصفات المضبوطة  في شروط المشاركة و كيفية اختيار  المنافسة

 الشركاء ، فتح العروض من قبل لجنة ، ضمان حق الطعن للمتنافسين على الصفقة ، الخ 

 المشرع وليجعل ،وترشيده  العام المال على المحافظة من جهة :  هو ذلك من الهدف ؟ ، هذا اإللزام لماذا  -
  االقتصادية، المؤسسات هذه لعقود العامة المبادئ لتنفيذ مرجعا العمومية الصفقة تنظيم

  وصوره أشكاله بمختلف الفساد محاربة -
في   ذلك اة مراع، وضرورة ) بغض النظر عن كونها عمومية(  اقتصادية كمؤسسة طبيعتها ينكر ال  -

 . ودها )البعد االقتصادي(عق تعامالتها و خصوصية
 
 
 

 .الموضوعي المعيار :ثالثا
 

  العمومية؟ الصفقات لتنظيم كلها هل تخضع  كثيرة، عقودا اإلدارة تبرم
  أما  ، بنفقات عموميةتلتزم من خاللها  تطبق قواعد الصفقات العمومية فقط عند تقديم المصلحة المتعاقدة لخدمات

 فهي مستبعدة  تطبيق هذه القواعد؛  إيراداتالعمليات التي يترتب عليها 
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) وهو إجراء تقوم به الهيئات العمومية ، بشكل عام الجماعات المحلية؛    adjudications    المزاداتمثل       
لبيع أو تأجير أصول ، وفقًا إلجراءات تنافسية عامة وعلى أساس  دفتر شروط. يُمنح العقد عادة ، بعد التأهيل 

 ، ولمن يقدم أكبر مزايدة من ناحية السعر(. المسبق للمترشحين
؛ وهو اإلجراء الذي من خالله تقوم سلطة عامة )تسمى " السلطة  les concessions  االمتيازأو         

ض( ، إما تنفيذ أعمال أو الحصول على سلع  المفِوضة "( بتفويض شخص يحكمه القانون العام أو الخاص )المفوَّ
من  210إلى  207الزمة للخدمة العامة وتشغيلها ، ويدخل االمتياز في فئة تفويض الخدمة العمومية )المواد من 

(. ويخضع لتشريعات األمالك العامة ، وعدة نصوص قطاعية ، ال سيما في قطاعات المياه 247-15المرسوم
 واالتصاالت.

 
 المرسوم للصفقات العمومية وأخرها الرباعي التقسيم على  السابقة، العمومية الصفقات اعتمدت تنظيمات 

 ،29 مادته في 247 - 15 رقم الرئاسي
 
 
 
 
 
 
 

 
  خدمات تقديم الدراسات، إنجاز الوازم، اقتناء األشغال، إنجاز :التالية العمليات العمومية تشمل الصفقات. 
    عند اقتران عقد األشغال بعقد اقتناء اللوازم  مثال ، كيف نكيف العقد ؟ 
 عقدية واحدة عالقةفي  عقد األشغال بعقد اقتناء اللوازم هذا الموضوع بتكييف اقتران 247-15 المرسومعالج 

 .العمومية في الصفقات
 

.. كما نسجل االستثناءات  والتأمين والنقل االمتياز كعقود العمومية؛ الصفقات دائرة من العقود من جملة استبعاد
 االتية 

بعض العقود من الخضوع لتطبيق أحكام الصفقات العمومية  حسب لاستثناءات هناك من الناحية الموضوعية ؛ 
 (247-15المرسوم الرئاسي 

 
وهي  عمومية اعتبارها صفقات من المستثناة من العقود مجموعة هناك  247-15من المرسوم  07 حسب المادة

 :حاالت 09
 فيما اإلداري ذات الطابع العمومية والمؤسسات واإلدارات العمومية الهيئات طرف من المبرمة العقود .1

  (In House) .بينها
  + اإلداري  ذات الطابع مؤسسة عموميةوزارةministère + EPA 
 اإلداري  ذات الطابع اإلداري+ مؤسسة عمومية ذات الطابع مؤسسة عموميةEPA + EPA 

 تزاول هذه التجاري عندما النشاط يحكم الذي للتشريع الخاضعة العمومية المؤسسات مع المبرمة العقود .2
 .للمنافسة خاضعا يكون ال نشاطا المؤسسات
  مثال : العقود المبرمة مع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري المسيرة للمياه 

 
 
 

 .المشاريع على المنتدب باإلشراف المتعلقة العقود .3

 الوزارات ... ( الدولة:   يـقـصـد بــصـاحب المـشـروع( 
  التي  ؤسسة أو الـهيئة العـموميةلما : ـــتــدبلمنبــصـــاحب المــشـــروع ايـــقــصـــد

ـــشــــروع لمـــشــــروع أو الـــــبــــرنـــــامج مـن قــــبـل صــــاحب الميــــفـــــوض لـــــهــــا ا
بـحيـث تكـلف  ، شـروعلمـلى اــنـــتــــدب عــلمعن طـــريـق اتـــفـــاقــــيـــة اإلشــــراف ا

ت 
قا

صف
ال
ت 

يا
مل

ع

ية
وم

عم
ال

 

 انجاز أشغال

 اقتناء لوازم

انجاز 

 دراسات

 تقديم خدمات
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وذلك بــاسم  ؛ــــشــــروع أو الـــبــــرنــــامج لمبـتـنـفـيـذ و/أو بـإنجـاز كل أو جزء مــن ا
 .ـشــروع لمولحــسـاب صــاحب ا

  : نتدب على الخصوصلمشروع المصاحب ايكون 

 والتجاريـؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي لما 
 التكنولوجيوــــؤســـــســــة الـــــعــــمـــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابـع الــــعـــــلــــمي الم  
 مركز البحث والتطوير 
 سسة العمومية االقتصاديةلمؤا 
المتعلق باإلشراف على المشروع واالشراف  2014نوفمبر  20المؤرخ في  320-14رقم  ) المرسوم

 المنتدب على المشروع ( 
 إنجاز برامج التجهيز العمومي عبر عالقات تعاقدية بين الوزارات والوكاالت أو الدواوين : مثال

 الوكالة الوطنية للسدود والتحويالت  وزارة الموارد المائية و(ANBT ، ) 
  وزارة السكن و( الديوان الترقية والتسيير العقاريOPGI)  

 
 . عقارات أو األراضي تأجير أو باقتناء المتعلقة العقود .4

المؤرخ في األول من ديسمبر  30-90تخضع هذه العمليات لتشريعات خاصة: القانون رقم  
 المتعلق بقانون األمالك العامة. 1990

 . الجزائر بنك مع المبرمة العقود .5
، يقوم بعمليات محددة  سياديةمهام باعتبار بنك الجزائر هيئة عمومية ذات مكانة خاصة )مستقلة( ، تتمتع ب

المتعلق بالنقد والقرض )االئتمان((؛ كإصدار   2003أوت  26المؤرخ في  11-03قانونا )األمر رقم 
المالية وعرض النقود،  وتزويد  األوراق النقدية ،أو عمليات البيع أو تحويل العمالت، والتحكم في األدوات

المشترين العموميين برؤوس األموال أو غيرها من العمليات التي تتميز بالسرية والخصوصية ، تجعلها 
 مستثناة من تطبيق القواعد الشكلية للصفقات العمومية. 

 .والتحكيم الصلح خدمات المتعلقة العقود .6

لوائح خاصة تحدد الشروط التعاقدية التي تضبط استخدام عادة ما يكون لمراكز ومؤسسات الصلح والتحكيم 
 خدماتها.

المركزية  بمراكز لشراء )مثال: الصيدلية المؤسسات العمومية لعالقات التعاقدية التي تربط ا -7
هو مركز شراء يقوم بتزويد مؤسسات الصحة  Centrale des Hôpitaux (PCH)للمستشفيات 

 العامة بالمنتجات الصيدالنية(.
مثل االستشارات ، مع مالحظة أن الخدمات القانونية  المساعدة و التمثيلبخدمات المحاماة الخاصة   -8

 ( 24لتنظيم الصفقات العمومية )المادة  ةضعاختبقى والدراسات القانونية 
 عقود المشاريع الممولة من مؤسسات وهيئات دولية  -9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المالي المعيار :رابعا
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 أكثر رقابية أطر واعتماد خاصة، إجرائية وأحكام ألصول الصفقة إخضاع وجب كبيرا المبلغ كان كلما 
 مستلزمات بشراء األمر )بسيطا المبلغ هذا كان إذا ( لكن ومنطقي ضروري أمر) وتدقيقا، شدة

 اإلداري العمل أداءباجراءات معقدة ويؤثر على  إلرهاق اإلدارة داع ال( بسيطة إدارية وتجهيزات
 متغير( يعود ومية )عاملالصفقات العم إلعداد المالية الدنيا الموجبة  العتبة تحديد وفقا لهذ المنظور، تم 

 .صفقة كل يعةوطب ، ( التضخم لنسبة للبالد  )تبعا االقتصادية الظروف الذي يراعي تغير  ، للمشرع
  ألخرى مرحلة من واختلفت المختلفة، العمومية الصفقات تنظيمات في تطورا المالية العتبةشهدت 
 .وتكون العتبة هذه ستختلف وعليه

 1991   :يقل طلب أو عقد كل " :أن على تنص 06 مادته في 434 - 91 التنفيذي المرسوم 
 بمفهوم صفقة إبرام حتما يتطلب ال ،ج.د 2.000.000 جزائري دينار مليونا يساوي أو مبلغه

 ."المرسوم هذا
 1994   :والثامنة السابعة المادتين في 178 – 94 التنفيذي المرسوم في المالية العتبة ليدتع 

 .دج ماليين ثالثة ويجعلها
 1998  : هذه على واستقر ،جزائري دينار ماليين أربعة:    87- 98رقم التنفيذي المرسوم 

 .الخامسة مادته في 250 - 02 الرئاسي المرسوم في العتبة
 2003  : المالية  العتبة حيث من العمومية الصفقات أنواع بين تمييز 

 أنواع بين ليميز ، 250 250-02الرئاسي  للمرسوم والمتمم المعدل  303 -03 الرئاسي المرسومجاء 
) بدافع  المالية العتبات هذه تحيين حق المالية وزير وإعطاء ،المالية العتبة حيث من العمومية الصفقات

 .( التضخم ونسب الوطني االقتصاد وتيرة حركية مراعاة
 ج،.د 6.000.000 دينار ماليين ستة: والتوريد األشغال  
 ج،.د 4.000.000 جزائري دينار ماليين أربعة : والدراسات الخدمات صفقتي 

  338- 08  الرئاسي المرسوم :  2008
   ج.د 8.000.000 ماليين ثمانيةوالتوريد  األشغال صفقة
  ج.د 4.000.000 ماليين أربعة حد عند والدراسات الخدمات صفقة

 2010  236 - 10 رقم الرئاسي : المرسوم ، 
  8.000.000 دينار ماليين ثمانية:   اللوازم أو األشغال

 4.000.000 دينار ماليين أربعةالخدمات:  أو الدراسات 
 2015   صفقة الشكلية لإلجراءات عمومية وفقا صفقة إبرام وجوبا يقتضي ال "   247-15المرسوم 

  المتعاقدة المصلحة لحاجات التقديري  المبلغاال اذا تجاوز  عمومية
 

  للوازم أو لألشغال ج.د 12.000.000 دينار مليون عشر اثني  
 الخدمات أو للدراسات ج.د 6.000.000 دينار ماليين وستة  
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 انجاز أشغال دج 12.000.000

اقتناء    دج 12.000.000

 لوازم

انجاز  دج 6.000.000

 دراسات 

تقديم  دج 6.000.000

 خدمات

 
 
 
 

 .)الخاص القانون قواعد في معروفة غير استثنائية شروط  (مألوف الغير البند :خامسا
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 تسعى إلى تحقيق  سلطة عمومية: اإلدارة تمثل اختالف التمثيل والهدف بين طرفي العقد في الصفقة

يبحث عن  شخص طبيعي أو معنوي ذو طابع تجاري، بالمقابل  يمثل المتعامل المتعاقد المصلحة العامة
  .الفائدة الشخصية

 وتحقيق ا تعاقدها،  وراء من األهداف المرجوة تحقيق من)المصلحة المتعاقدة(   اإلدارة تمكنت لكي 
تضمين العقود اإلدارية عموما وعقد الصفقة  من البد ، لألفراد عامةال لحاجياتا تلبيةعبر عامة ال لمصلحة

تنفرد االدارة بصياغة ؛ حيث الخاص القانون عقود في مألوفة غير استثنائية شروطاالعمومية خصوصا؛ 
 ، دفتر الشروط وبنود الصفقةكل من المواد التي تحقق الهدف من الصفقة ؛ في 

  ال يحق للمتعهد أو المترشح أو المتعامل المتعاقد مناقشة هذه المواد أو االعتراض عليها 
 

 المدنية والتجارية وخاصة العقود من غيرها عن العمومية الصفقات به تتميّز مظهر أبرز 
 السلطات من جملة ممارسةحق ( المصلحة المتعاقدة  ) اإلدارة جهة تخّول العمومية الصفقة أن

 .الصفقة إنهاء وسلطة الجزاءات وتوقيع التعديل وسلطة والرقابة اإلشراف في سلطة تتمثّل

  مثل : معها المتعاقد المتعامل مواجهة في لإلدارة تمنح وسلطات امتيازاتمألوفة  الغير البنود تعتبر ، 
 

 لإلدارة المنفردة باإلرادة الفسخ سلطة   : 
 التعاقدية بالتزاماته ليفي إعذارا المتعاقدة المصلحة له توجه التزاماته المتعاقد ينفذ لم إذا 

  محدد أجل في
 فإن أعاله عليه المنصوص اإلعذار حدده الذي األجل في تقصيره المتعاقد يتدارك لم وإذا 

 واجد جانب من العمومية الصفقة بفسخ تقوم أن يمكنها المتعاقدة المصلحة
  (  149  المادة )."للصفقة جزئي بفسخ القيام كذلك ويمكنها 
  بسبب مبررا يكون عندما جانب  واحد من الصفقة بفسخ القيام المتعاقدة للمصلحة يمكن 

 ( 150 المادةالمتعاقد ) المتعامل خطأ بدون حتى العامة المصلحة

 

 

 

 

 

 

 
 


