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الملخص:
تعد الصفقات العمومية عقودا إدارية وباعتبارها تصرفات قانونية ،وضعها املشرع يف يد املصلحة
املتعاقدة من اجل تنفيذ الربامج واملخططات التنموية الوطنية واحمللية ،فهي ذات صلة وثيقة باخلزينة
العمومية ،ولضمان جناعتها واحلفاظ على املال العام ،كفل املشرع ضرورة سري املرفق العام بانتظام
واطراد لتقدمي النفع العام ،بإرغام اإلدارة على إتباع إجراءات اإلبرام والتنفيذ ،مع احترام مبادئ
الصفقات العمومية ،وخوهلا نظام قانوين بامتياز يتضمن توقيع اجلزاءات اإلدارية كبنود غري مألوفة يف
القانون اخلاص .جند من بينها الغرامة التاخريية واليت تستخدمها ملواجهة املتعامل املتعاقد يف حالة
اإلخالل والتراخي ،فطبيعتها هي فرض العقاب كجزاء ضاغط وتعويض اإلدارة ال إرهاقه ،على أساس
انه شريك ومعاون للنهوض بالتنمية ،وبالتايل ال بد ان حتصلها بأساليب قانونية وضوابط شرعية وفق
شروط اخلطأ وحتقق الضرر.
الكلمات المفتاحية :الصفقات العمومية -الضرر – املتعامل املتعاقد.
Resume :
Les marchés publics sont des contrats publics, ainsi comme des actions en justice, et le
législateur a placé entre les mains de l'intérêt contractant pour la mise en œuvre des programmes et
plans de développement nationaux et locaux est étroitement lié au Trésor public. Afin d'assurer
l'efficacité et maintenir les fonds publics ont assuré le législateur a besoin pour la conduite d'utilité
publique régulièrement et de façon constante pour fournir le bien public, ce qui oblige
l'administration à suivre les procédures de conclusion et la mise en œuvre, tout en respectant les
principes des marchés publics et l'autorisation d'un système juridique avec distinction comprend de
infliger des sanctions administratives que les articles est monnaie courante dans le droit privé.
Parmi eux, on trouve l'amende et utilisé par le partenaire cocontractant pour rencontrer le client en
cas de violation et laxiste, la nature de la peine est imposée comme un compresseur de pénalité et
une compensation de gestion ne sont pas un dérangement, sur la base d'un partenaire cocontractant
et associé pour promouvoir le développement. Et il doit donc être recueillie par des méthodes
juridiques et des contrôles en fonction de la légitimité des conditions d'erreur et vérifier les
dommages.
Mots clés: - marchés publics- dommages- le partenaire cocontractant.
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مقدمة:
متلك املصلحة املتعاقدة من اجل حتقيق أهداف الصفقة العمومية ومواجهة حاالت
اإلخالل بااللتزامات العقدية من قبل املتعامل املتعاقد ،سلطات واسعة لتغليب املصلحة العامة
واحلفاظ على املال العام.فقد خوهلا تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام سلطات
وام تيازات استثنائية غري مألوفة يف القانون اخلاص ،منها حق الرقابة والتوجيه ،سلطة
اإلشراف والتعديل وكذلك فكرة وامتياز فرض اجلزاءات دون اللجوء أحيانا إىل القضاء .وإزاء
هذه األمهية البالغة ،كوهنا تعد ضمان لتنفيذ الصفقات العمومية ،فقد برر الفقه ذلك على
أساس فكرة ا لسلطة العامة وذهب رأي آخر إىل فكرة املرفق العام على غرار ما هو موجود يف
القانون اخلاص ،من نظام التهديد املايل إللزام املدين بتنفيذ التزاماته بدفع الغرامة
التهديدية.
أسباب اختيار املوضوع:
متثل الصفقات العمومية جماال خصبا لالستثمار وللمتعاملني االقتصاديني وتوفر هامشا
واسعا للمصلحة العامة ،كما شكلت نظرية العقد اإلداري القواعد األساسية لسري املرافق العامة
بانتظام واطراد مع تامني التدابري وكفلت التوازن املايل ألطراف الصفقة ،نظرا للمتغريات
االقتصادية وسرعة التنفيذ.
ونظرا لتداخل اإلجراءات الواقعية -اإلبرام والتنفيذ -مع الصعوبات املادية وإعمال
امتياز السلطة العامة ،ظهرت احلاجة إىل العمل على هذه الورقة البحثية ،من اجل استجالء
الغموض عند توقيع الغرامات التاخريية دون إهدار حق املتعاقد الذي هو شريك ومعاون يف
اغلب صورة له.
أمهية البحث:
انطالقا مما سبق ،جاءت هذه الدراسة لتبيان معامل وشروط إعمال سلطة توقيع غرامة
التأخري باعتبارها جزاء مايل ميس الذمة املالية للمتعاملني ،ويدفع هبم إىل التنفيذ على أحسن
وجه أعماهلم واحترام آجال ومواعيد االستالم ،حىت ال يتضرر املنتفعني من ذلك .من هنا تظهر
أمهية هذه الورقة البحثية ،لعالقة اجلزاء باجلانب التقين واملايل وتداخل سلطة اإلدارة
واحلد من تغوهلا ،عند تفعيل العاملني يف حقل الصفقات صالحيات الرقابة واملتابعة أثناء
التنفيذ .إ ن نظرية سلطة توقيع اجلزاءات يف جمال العقد اإلداري من أهم املوضوعات على
اإلطالق باعتبارها االمتياز األبرز يف مظاهر العقد اإلداري.
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أهداف البحث:
ان حتقيق أهداف الصفقة العمومية يف ظل احترام اإلجراءات ،هو ما يقف عليه القضاء
اإلداري املختص يف تسوية املنازعات الناشئة عرب كل مراحل الصفقة العمومية وعليه ستهدف
الدراسة إىل:
 الوصول إىل معرفة النظام القانوين لغرامة التأخري. تأسيس فكرة توقيع اجلزاء العقدي وفق منظور املشروعية اإلدارية. دراسة نطاق التطبيق مع إجياد التوازن املايل للطرفني.فرضيات البحث:
ميكن تقدمي فرضية البحث على ان وجود الضرر مفترض ال حيتاج إىل اثباث من
املصلحة املتعاقدة ،لذا وجب تقدمي األساس القانوين لغرامة التأخري ،كما ميكن إجياد فرضية
أخرى تأسس إىل فكرة اإلعفاء من العقوبة لظهور أسباب داخلية وأخرى خارجية كصعوبات
أثناء التنفيذ تواجه املتعامل املتعاقد.فهل ميكن االستفادة من حاالت اإلعفاء وإىل أي حد ميكن
تدخل القضاء اإلداري؟
إشكالية البحث:
فاإلشكالية املوضوعية واإلجرائية املطروحة هنا هي كالتايل :ما هو النظام القانوين
للغرامة التاخريية يف جمال الصفقات العمومية ؟ وهل توجد شروط الستحقاقها وكيف حندد
أساليب اقتضائها ؟ ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وما تفرع عنها اعتمدت على املنهج
التحليلي واملقارن أحيانا من خالل اخلطة اآلتية:
نعرض يف املبحث األول :اإلطار التاصيلي للغرامة التاخريية ،من خالل مطلبني:
األول:اإلطار أملفاهيمي للغرامة التاخريية ،أما املطلب الثاين فتناولنا فيه الطبيعة القانونية
للغرامة التاخريية .و نسوق يف املبحث الثاين :رقابة القضاء على اجلزاء بالغرامة التاخريية،
من خلل مطلبني؛ األول تناولنا فيه االختصاص القضائي يف منازعات الغرامة التاخريية ،أما
املطلب الثاين فخصصناه حلاالت اإلعفاء من غرامة التأخري.
المبحث األول :اإلطار التاصيلي لغرامة التأخير
إن استخدام وسائل القانون العام أو ما يسمى بالشروط غري املألوفة يف الصفقات
العمومية ،راجع لعدم تساوي املراكز القانونية بني املصلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد وأيضا
اختالف اهلدف من اإلبرام.
انطالقا من تلك األبعاد االقتصادية والقانونية ،لإلدارة احلق يف توقيع اجلزاء على
الطرف الثاين بغية إلزامه على تنفيذ العقد وفق بنود الصفقة أو اإلسراع يف إكمال أشغاله يف
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حالة التراخي ،بفرض جزاء مايل ضاغط يف شكل غرامة التأخري ،أو يف شكل تعويض ومصادرة
الضمان.
لذا سنتعرض إىل اإلطار املفاهيمي لغرامة التأخري يف (املطلب األول) ونسوق الطبيعة
القانونية لغرامة التأخري يف (املطلب الثاين).
املطلب األول :اإلطار أملفاهيمي للغرامة التاخريية.
يبقى حتديد ماهية الغرامة التاخريية او حتديد طبيعة أي تصرف قانوين من املسائل
األكثر حبثا وعمقا يف أي دراسة قانونية واجلدل يكرب عندما ميس ذلك حبقوق الغري ولتبيان
هذا بشيء من التحليل للمرسوم الرئاسي رقم

-

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

وتفويضات الرفق العام ،واالستعانة باآلراء الفقهية ومناقشة املفاهيم ،سنعمد على توضيح
مفهوم غرامة التأخري يف (الفرع األول) والنتائج املترتبة على غرامة التأخري يف (الفرع الثاين).
الفرع األول :مفهوم غرامة التأخري
يرى بعض الفقهاء ان غرامة التأخري تعويض جزايف منصوص عليه يف العقد ،توقعه
اإلدارة على املتعاقد الذي يتأخر يف تنفيذ التزاماته التعاقدية .ال خيرج عن هذا املعىن تعريف
البعض اآلخر هلا ،بأهنا مبلغ من املال مبثابة تعويض اتفاقي منصوص عليه يف العقد ،توقعها
اإلدارة على املتعاقد الذي يتراخى يف تنفيذ التزاماته .يرى أستاذنا الدكتور:ماجد راغب احللو
" أهنا مبالغ مالية منصوص عليها يف العقد ،لإلدارة ان حتصلها من املتعاقد يف حالة إخالله
بالتزاماته دون حاجة إىل حكم قضائي".1
كما ان التعريفات الفقهية لغرامة التأخري تدور حول ثالث اجتاهات :األول يقول بأهنا
عبارة عن تعويض جزايف ،والثاين يقول بأهنا جزاء مايل والثالث يرى أهنا ذات طبيعة
خمتلطة .ويف مجيع األحوال توقع حبق املتعاقد مع اإلدارة نتيجة تراخيه يف تنفيذ التزاماته
التعاقدية .يالحظ ان التعريفات الفقهية يف خمتلف االجتاهات السابقة قد اتفقت على ان
غرامة التأخري ،ماهي إال وسيلة ضغط على املتعاقد هبدف عدم التراخي يف تنفيذ التزامه،
ولكنها اختلفت حول التكييف القانوين هلذه الغرامة ،حيث وصفها البعض بأهنا تعويضات
جزافية مصدرها نصوص العقد وال يشترط لتطبيقها اثباث الضرر .أما البعض اآلخر الذي
 - 1عبد اهلل نوف العزني ،النظام القانوين للجزاءات يف العقود اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر،
دون طبعة ،سنة:

 ،ص:
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وصفها بأهنا جزاء مايل فقد انطلق من كوهنا جمرد جزاء اتفاقي ،متلك اإلدارة إيقاعه على
املتعاقد الذي خيالف الشروط التعاقدية ولو مل يلحق باإلدارة أي ضرر.

1

قدم الفقه اجلزائري التعريفات التالية :فعرفها الدكتور عمار بوضياف :على أهنا تلك
اجلزاءات املالية اليت توقعها اإلدارة املتعاقدة على املتعاقد معها وهي مقيدة مبمارستها يف
حالتني حسب املشرع اجلزائري مها:
احلالة األوىل :عدم تنفيذ املتعاقد اللتزاماته التعاقدية يف األجل واملواعيد واملدد
املتفق عليها.
احلالة الثانية :التنفيذ غري املطابق للعقد من قبل املتعاقد وهذا من خالل اإلخالل
بالشروط واملواصفات اليت مت االتفاق عليها يف بنود العقد.
كما عرفها الدكتور حممد الصغري بعلي :غرامة التأخري على أهنا ذلك اجلزاء املايل الذي
توقعه اإلدارة املتعاقدة على املتعاقد معها من اجل إلزامه على تنفيذ العقد وهلا صورتني:
الصورة األوىل :الغرامة التاخريية توقعها اإلدارة املتعاقدة على املتعاقد معها يف حالة
ذلك التأخر يف اجناز وتنفيذ العقد اإلداري يف املواعيد واملدد احملددة لالجناز واهلدف منها هو
ضمان سري املرفق العام قصد تلبية احتياجات اجلمهور.
الصورة الثانية :الغرامة الناجتة عن إخالل بااللتزامات التعاقدية :وذلك يف حالة
التنفيذ الذي يكون غري مطابق لشروط العقد (التنفيذ املعيب).
وقدم الدكتور عمار عوابدي :تعريفا لغرامة التأخري على أهنا " املبالغ املالية اليت جيوز
لإلدارة ان تطالب الطرف املتعاقد إذا اخل بالتزاماته التعاقدية أثناء تنفيذ العقود
اإلدارية.2".
) من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام صرحية

لقد جاءت املادة (

( ميكن ان ينجر عن عدم تنفيذ االلتزامات التعاقدية من قبل املتعاقد يف اآلجال املقررة أو
تنفيذها غري املطابق فرض عقوبات مالية دون اإلخالل بتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف
التشريع املعمول به).3
 -1منصور إبراهيم العتوم ،النظام القانوين لغرامة التأخري يف العقود اإلدارية ،دراسة حتليلية مقارنة ،مقال
منشور ،مبجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،سنة:

.

،ص

 عادل قرانة ،إعفاء املتعاقد مع اإلدارة من غرامة التأخري ،مقال منشور مبجلة التواصل يف االقتصاد واإلدارةوالقانون ،عدد:

 ،السنة

 -3مرسوم رئاسي رقم:

.
-

مؤرخ يف

ذي احلجة،عام

الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.
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كما ذهب اجتهاد قضاء الغرفة اإلدارية -سابقا -باحملكمة العليا إىل تكريس تطبيق
الغرامات التاخريية ،كما هو الشأن يف القرار الصادر عنها بتاريخ
(ع،ط) ضد وايل قاملة.

/

/

يف قضية

1

الفرع الثاين:النتائج املترتبة عن غرامة التأخري
الغرامة التاخريية هلا طبيعة عقدية فهي من بنود العقد وينص عليها يف صلبه كوهنا
جزاء عقديا ،ويترتب على ذلك عدة نتائج أمهها:
 ليس لإلدارة ان تطلب ما يزيد على القيمة احملددة للغرامة بقصد تعويض الضررالناتج عن التأخري ،وليس من حق املتعاقد ان يطالب بانتقاص قيمة الغرامة عن معدهلا
املنصوص عليها يف العقد مدعيا أهنا تزيد على قيمة الضرر الفعلي الناتج عن تأخريه.
 ان الغرامة التاخريية تطبق كما نص عليها العقد وال توقع يف فترة الحقة لفسخالعقد.
 إذا مل ينص يف العقد على الغرامة التاخريية فال يعين ذلك إغفال مدد التأخري بلتطبق اإلدارة نظام التعويض عن ضرر التأخري.
 مبا ان الغرامة تعويض جزايف عن التأخري يف التنفيذ ،فانه ميكن ان جتمع معاجلزاءات الضاغطة وكذلك مع اجلزاءات الفاسخة.

2

املطلب الثاين :الطبيعة القانونية لغرامة التأخري
خيتلف صدور اجلزاءات املالية يف الصفقات العمومية باختالف القصد من التوقيع على
أخطاء املتعامل املتعاقد ،فقد تكون تعويض جربا للضرر الالحق أو مصادرة التأمينات ،وقد تكون
غرامة تاخريية كعقاب على اإلخالل بااللتزامات(سوء تنفيذ أو متاطل) ،هاته الصورة األكثر
شيوعا عند تراخي الطرف الثاين دون اثباث الضرر مبجرد اإلخالل بغرض اإلرغام .نناقش
خصائص الغرامة التاخريية يف (الفرع األول) وندرج شروط االستحقاق يف (الفرع الثاين) مث
ندرس كيفية تقدير غرامة التأخري يف (الفرع الثالث).

 حبري إمساعيل ،الضمانات يف مال الصفقات العمومية يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري يف احلقوق ،جامعة اجلزائر،سنة:

/

 ،ص:

.

 حممد حسن مرعي اجلبوري ،سلطة اإلدارة يف فرض اجلزاءات اجلنائية واملالية يف العقود اإلدارية ،داراجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية سنة:

،ص

.
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الفرع األول :خصائص الغرامة التاخريية
أوال  /غرامة التأخري اتفاقية:
ألهنا حتدد مقدما يف االتفاق فإذا مل يكن قد نص عليها يف العقد ،فال جيوز لإلدارة ان
تسعى إىل تطبيقها على املتعاقد.و إذا كان التأخري مما جيوز ان يشبه حبالة عدم التنفيذ
ألحكام االلتزام فان لإلدارة ان تلجا إىل فسخ العقد ،ومصادرة التامني وتقوم بشراء ما يستلزمه
املرفق على املتعهد املقصر.

1

ويف هذه احلالة تستطيع جهة اإلدارة ان تلجا إىل القضاء للمطالبة بالتعويض عما
أصاهبا من ضرر نتيجة لتأخر املتعاقد يف التنفيذ ،وفقا للقواعد العامة يف العقود املدنية .إال انه
يف بعض األحيان ال حيوي العقد اإلداري نفسه نصا خيول اإلدارة حق فرض الغرامة
التاخريية ،ولكن يرد هذا النص يف قائمة الشروط امللحقة بالعقد فتعد جزءا من العقد ومكملة
له.

2

لذا تتصف غرامة التأخري بأهنا حمددة مقدما سواء يف العقد أو القانون ،فالعقود
اإلدارية عادة حتدد مقدار الغرامة اليت تستطيع جهة اإلدارة إيقاعها على املتعاقد املخالف.
وهو ما يعين إلزام طريف العقد اإلداري بقدر الغرامة الواردة يف العقد ،فال ميلك أي منهما
التحلل منها .على ان السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصد ن انه يف أحيان كثرية يترتب على
التأخري يف تنفيذ العقود اإلدارية أضرار لإلدارة تفوق مقدار غرامة التأخري – فهل جيوز هلا
تعديل هذه الغرامة مبا تناسب مع األضرار اليت حلقت هبا ؟ وإجابة عن هذا التساؤل نرى ان
اإلدارة ال جيوز هلا تعديل غرامة التأخري إال باالتفاق مع املتعاقد معها " فالعقد شريعة
املتعاقدين" 3وشرط الغرامة شرط عقدي ،مث ان غرامة التأخري ليس هلا عالقة بالضرر بدليل
اقتضائها من املتعاقدين حىت ولو مل يترتب ضرر لإلدارة.

4

 - 1سليمان حممد الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية – دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،الطبعة اخلامسة،
 ،ص:

سنة:

.

 -عبد اجمليد فياض ،نظرية اجلزاءات يف العقد اإلداري ،دار الفكر العريب ،اإلسكندرية ،الطبعة:

 ،سنة:

 ،ص:
 املادة (رقم:

/

) من قانون رقم:
املؤرخ يف

/

/

/

الصادر يف:

/

/

واملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم لألمر

الصادر باجلريدة الرمسية العدد،

 -عبد اهلل نوف العزني ،املرجع السابق ،ص:
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ثانيا  /غرامة التأخري تلقائية:
) الفقرة الثانية منها(:حتدد األحكام التعاقدية للصفقة نسبة

جاء يف املادة(:

العقوبات املالية وكيفيات فرضها أو اإلعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط املذكورة وكيفيات فرضها
يف املادة (

) من هذا املرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية) .1
) من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات

كما تنص على ذلك املثال املادة (

– يف مصر -على انه (توقع غرامة التأخري ولو مل يترتب عليه أي ضرر) .كما تنص املادة (

)

من تعليمات تنظم إجراءات العطاءات – يف األردن -على انه (إذا تأخر املتعهد يف تنفيذ ما
التزم به يف املوعد احملدد بالعقد فتفرض عليه غرامة مالية بنسبة ال تقل عن (

) نصف

باملائة من قيمة اللوازم اليت تؤخر املتعهد يف توريدها عن كل أسبوع أو جزء من األسبوع بصرف
النظر عن الضرر الناشئ عن التأخري يف التنفيذ)...

2

ثالثا  /غرامة التأخري بقرار إداري:
تطبق غرامة التاخري مبقتضى قرار إداري دون حاجة االلتجاء إىل القضاء للحكم
بتوقيع هذا النوع من اجلزاء.

3

وذلك تنفيذا لالمتياز العام الذي تتمتع به اإلدارة املتمثل بامتيازها يف التنفيذ املباشر
الذي تتمتع به بصورة عامة ويف دائرة جزاءات العقد اإلداري بوجه خاص .ينبغي عدم اخللط
بني الغرامة التاخريية ونظام الشرط اجلزائي يف القانون اخلاص ،إذ تتميز الغرامة التاخريية
عنه يف ان األخري هو تعويض جزايف متفق عليه مقدما ويستحق يف حالة إخالل احد املتعاقدين
بالتزامه ،وعليه يشترط الستحقاقها ما يشترط الستحقاق التعويض بشكل عام من وجوب
حصول ضرر وخطا وعالقة سببية بينهما.
لذا يستلزم من الدائن اثباث الضرر الذي أصابه من نكول املدين عن تنفيذ التزامه وهذا
ال ينطبق على الغرامة التاخريية ،إذ ان الضرر الذي يصيب اإلدارة من عدم تنفيذ املتعاقد
يكون مفترضا وال تكلف باثباثه ،كما ال يقبل من املتعاقد اثباث عدم حصوله.

 -مرسوم رئاسي رقم:

-

مؤرخ يف

ذي احلجة،عام

الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.
 -منصور إبراهيم العتوم ،املرجع السابق ،ص:

.

 -3سليمان حممد الطماوي ،املرجع السابق ،ص:
 -حممد حسن مرعي اجلبوري ،املرجع السابق :ص:
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الفرع الثاين :شروط االستحقاق
يسلم جملس الدولة املصري مببدأ سلطة اإلدارة يف تطبيق اجلزاء بإرادهتا املنفردة،
وذلك دون حاجة إىل نص عقدي مينحها هذا احلق .كما يلتزم به قضاء حمكمة النقض
/

املصرية ويف حكم احملكمة اإلدارية بتاريخ

/

بررت سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاء

بضمان تنفيذ العقد املتصل باملرفق العام ،وضمان استمراره حتقيقا للمصلحة العامة .فكان ذلك
رأي الفقه الفرنسي ،الفقيه "جيز " "حيث يرى ان السري املنتظم للمرفق العام يتطلب اكرب قدر
من الدقة يف تنفيذ العقد اإلداري" .وسار على نفس النهج الفقيه "بيكينو" واستشهد حبكم
/

جملس الدولة يف قضية شركة مالحة جنوب األطلنطي يف

/

.

1

أوال  /وجود نص يف الصفقة العمومية:
معىن ذلك انه جيب ان ينص يف العقد اإلداري على حق اإلدارة يف فرض الغرامة
التاخريية على املتعاقد معها إذا ما تأخر يف تنفيذ األعمال املنوطة به عن املدة احملددة للتنفيذ،
باعتبارها اتفاقية كما اشرنا سابقا.

2

ثانيا  /تأخر املتعامل املتعاقد على التنفيذ:
ان الغرامة التاخريية جزاء قصد به ضمان تنفيذ املتعاقد مع اإلدارة لألعمال املكلف
هبا يف املواعيد احملددة وبالتايل فان الغر امة التاخريية تستحق مبجرد حتقق سببها ،وهو
التأخري عن هذه املواعيد .وهذا ما اشارت إليه حمكمة التمييز بقرارها املرقم:

/ح /

،

بقوهلا ( :ان الغرامة التاخريية هي جزاء قصد به ضمان وفاء املتعاقد مع اإلدارة بالتزامه يف
املدد املتفق عليها).3
ثالثا  /وجود الضرر :
الضرر مفترض يف تأخري تنفيذ العقد اإلداري بقرينة قاطعة غري قابلة الثباث العكس،
فالتراخي يف تنفيذ العقد اإلداري ،ينطوي يف ذاته على إخالل بالتنظيمات اليت رتبت اإلدارة
شؤون املرفق وتامني سريه على أساسها .وعليه كل تأخري يف تنفيذ العقد اإلداري –الصفقة
العمومية -يؤدي إىل ضرر وبالتايل إهدار املصلحة العامة.

4

 طارق سلطان ،سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاء على املتعاقدين يف العقود اإلدارية ،االكادمية امللكية للشرطة،مركز اإلعالم األمين ،مقال منشور ،دون سنة ص:
 حممد حسن اجلبوري ،املرجع السابق ،ص:3

.

 عبد الرمحان عباس ادغني ،الغرامة التاخريية يف العقود اإلدارية ،مقال منشور مبجلة بابل العراقية ،اجمللد ،العدد:

 ،سنة:

.

 -عبد الرمحان عباس ادغني ،نفس املرجع ،ص:
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الفرع الثالث :تقدير غرامة التأخري
يتم حتديد غرامة التأخري إما بالقانون أو من خالل العقد اإلداري يعين ذلك ان ينص
القانون على إعطاء اإلدارة حق توقيع غرامات مالية ،وهو ما نصت عليه بعض التشريعات
كالقانون الفرنسي واملصري.

1

وذهبت حمكمة التمييز الكويتية يف حكم جدير االهتمام ،إىل انه إذا مل يتضمن العقد
من قيمة العقد تكون هي النسبة

نصا صرحيا يضع حدا أقصى للغرامة .فان نسبة

املالئمة اليت يتعني أال تتجاوز فيه الغرامات املوقعة على املتعاقد .وأشار املشرع اجلزائري يف
) من ذات التنظيم ،يف الفقرة (

املادة (

) " تقطع العقوبات املالية التعاقدية املطبقة على

املتعاملني املتعاقدين مبوجب بنود الصفقة من الدفعات اليت تتم حسب الشروط والكيفيات
املنصوص عليها يف الصفقة " .2ويف مجيع األحوال تسري غرامة التأخري من بداية املدة احملددة
ل تنفيذ االلتزام أو من بداية املدة اإلضافية اليت رأت اإلدارة منحها للمتعاقد يف ضوء مقتضيات
الصاحل العام.

3

المبحث الثاني :رقابة القضاء على الجزاء بالغرامة التاخيرية
سنحاول دراسة االختصاص القضائي يف منازعات الغرامة التاخريية ضمن (املطلب
األول) مث نناقش حاالت اإلعفاء من غرامة التأخري يف (املطلب الثاين).
املطلب األول :االختصاص القضائي يف منازعات الغرامة التاخريية
إن املنازعات الناشئة عن عقد الصفقة العمومية تدخل كأصل عام يف والية القضاء
الكامل ،وال خيرج على هذه القاعدة سوى الطعن باإللغاء يف القرارات اإلدارية املنفصلة عن
 -طبقا للمادة (

) من قانون املناقصات املصري رقم:

(حبيث ال يتجاوز جمموع الغرامة
االستشارية واألعمال الفنية و
السابق ،ص:

سنة:

 ،معدال بقانون رقم:

لسنة:

من قيمة العقد بالنسبة لشراء املنقوالت وتلقي اخلدمات والدراسات
بالنسبة ملقاوالت األعمال والنقل) انظر عبد اهلل النواف العزني ،املرجع

.

 -مرسوم رئاسي رقم:

-

مؤرخ يف

ذي احلجة،عام

املوافق لـ

/

/

يتضمن تنظيم

الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.
 عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،األسس العامة للعقود اإلدارية  ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،دون سنة ،دونطبعة ،ص:

.
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العملية التعاقدية.إذ يدخل هذا الطعن يف والية قضاء اإللغاء 1.يدخل حتت هذا النوع من
القضاء الدعاوي املتعلقة ببطالن العقود والدعاوي املتعلقة باحلصول على مبالغ مالية معينة،
وهي كثرية جدا ،وتكاد ان تطغى على بقية أنواع املنازعات األخرى واملنازعات املتعلقة باملبالغ
الناجتة عن األشغال اإلضافية والدعاوي املتعلقة بالفسخ القضائي حني قبل املتعامل املتعاقد
على رفع دعوى الفسخ أمام السلطة القضائية املختصة،و الدعاوي املتعلقة بالتعويض عن
األضرار ،والدعاوي املتعلقة بتوقيف األشغال حبجة عدم وجود اعتمادات مالية ،والدعاوي
املتعلقة مببالغ الضمان والدعاوي املتعلقة مبراجعة األسعار والدعاوي املتعلقة بالفوائد
التاخريية.

2

الفرع األول :حتديد االختصاص القضائي
بعد معرفة اجلهة القضائية املختصة نوعيا بالفصل يف منازعات الصفقات العمومية
واملتمثلة يف جهة القضاء اإلداري كأصل عام ،وهذا استنادا إىل املعيار العضوي الذي تبناه
املشرع اجلزائري ضمن املادة (

) من قانون االجرءات املدنية واإلدارية .ميكن القول ان

املشرع احتفظ ضمن إجراءات القضاء اإلداري بالقاعدة العامة للمعيار احملدد لالختصاص
اإلقليمي أمام جهات القضاء العادي .إذ جنده ينص ضمن املادة (
املادتني (

) و(

) من ق،ا،م،ا،باإلحالة على

) من نفس القانون ،اللتني حتددان املعيار املتبع يف تعيني االختصاص

اإلقليمي أمام جهات القضاء العادي واملتمثل يف موطن املدعى عليه ،مع اإلجابة على حالة تعدد
املدعى عليهم.
وقد أورد املشرع على هذا املعيار عدة استثناءات ،سواء تلك املنوه عليها باملادتني (
و(

) من ق ،ا ،م،ا،ج ،جبهات القضاء العادي أو تلك املنوه إليها باملادة (

)

) من القانون نفسه

3

خبصوص اإلجراءات املتعلقة أمام جهات القضاء اإلداري .ومبا ان الغرامة التاخريية جزاء
تعاقدي ،فان سلطة اإلدارة يف فرض اجلزاءات حبق املتعاقد معها ،ال تعترب سلطة مطلقة،
متارسها كيفما تشاء ودون أية قيود يف هذا الصدد وإمنا هي سلطة خاضعة لرقابة القضاء،و
هذه االعتبارات هي اليت جعلت حق املتعاقد يف االلتجاء إىل القضاء بالطعن فيما يصدر ضده
 كلويف عز الدين ،نظام املنازعة يف جمال الصفقات العمومية ،دار النشر جيلطي ،اجلزائر ،دون طبعة ،سنة: ،ص:
2

.

 -عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر ،الطبعة:

ص:

.

 -كلويف عز الدين ،املرجع السابق ،ص:

-
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من جزاءات تعاقدية من النظام العام .وعلى النحو السابق يبدو ان رقابة القضاء اإلداري على
اجلزاء التعاقدي هي رقابة قضاء كامل يبسطها عليه بوصفه قاضي عقد .فهي رقابة تتسع
لتشمل الرقابة على مشروعية هذا اجلزاء والرقابة على مدى مالءمته ،مبعىن أهنا ال تتوقف
عند البحث يف مدى توافر صحة القرار من حيث عناصره :االختصاص ،الشكل ،واحملل والسبب،
وإمنا متتد لفحص البواعث اليت أدت باإلدارة إىل اختاذ اجلزاء.

1

لقد أوجد املشرع اجلزائري ضمن منازعات الصفقات العمومية ،قواعد حمددة
لالختصاص اإلقليمي يف قانون االجرءات املدنية واإلدارية ثالثة فقرات ،املادة(
كلها استثناءات على القاعدة العامة.

) جاءت

2

الفرع الثاين :جمال املراقبة وضوابط حتديد غرامة التأخري
أوال  /جمال املراقبة:
إذا كان مبدأ املشروعية يلزم اإلدارة باخلضوع للقواعد القانونية امللزمة والعمل يف
نطاقها ،محاية حلقوق األفراد وحرياهتم من تعسف اإلدارة ،إال ان ذلك ال يعين تقييد نشاطها
بقيود صارمة تؤدي إىل عرقلة أعماهلا وسلب روح االبتكار منها ،لتتحول بالنتيجة إىل آلة
صماء ال حياة فيها تؤدي أعماهلا بصورة آلية يف نطاق ما يفرضه عليها القانون 3.كما يعترب
القرار اجلزائي املوقع من طرف االدارة غري مشروع ،إذا كان معيبا بعيب عدم االختصاص أو
الشكل أو االحنراف بالسلطة أو خمالفة القانون وهذا يعين – كما يؤكد بعض الفقهاء -ان
املتعاقد مع اإلدارة يستطيع ان يطعن بإلغاء يف أي قرار يراه ،وان يبين هذا الطعن أساسا على
خمالفة قواعد املشروعية ،فيناقش القرار يف أسباب إلغائه اخلمسة ،وهذا يعين انه ال بد ان
جيتمع يف هذا القرار كل عناصر املشروعية الواجبة التوافر فيه من حيث :االختصاص ،الشكل،
احملل ،والسبب وانتفاء االحنراف بالسلطة.

4

خنلص من ذلك ان هناك سلطة للقاضي يف مدى الرقابة على جزاء غرامة التأخري ،إذا
كانت غري مشروعة أو غري متناسبة مع قدر اإلخالل الذي وقع من املتعاقد .لذا يستطيع ان
حيكم بعدم أحقية اإلدارة يف فرض الغرامة .وبناء على ذلك ،تعدو رقابة املالئمة أو التناسب
 عبد اهلل النواف العزني ،املرجع السابق ،ص: -الفقرات:

-

-

 -من املادة (

.

)،ق،ا،م،ا،ج رقم:

 - 3حممد حسن اجلبوري ،املرجع السابق ،ص:

-

املؤرخ يف:

/

/

.

.

 بن عبد املالك بوفلجة ،تطبيقات الفسخ اجلزائي يف جمال الصفقات العمومية ،مقال منشور مبجلة الفقهوالقانون املغربية ،العدد

مارس

 ،ص:

.
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بني جزاء الغرامة واألسباب اليت دعت إىل فرضه على درجة كبرية من األمهية،باعتبارها
ضمانة حتد من غلو اإلدارة يف تقدير قيمة الغرامة ،وتساهم يف إجياد نظام قانوين متوازن
لغرامة التأخري يف العقود اإلدارية ،يتحقق من خالله ضمان سري املرافق العامة باطراد وبنفس
الوقت عدم إهدار حقوق املتعاقد مع اإلدارة.

1

ثانيا  /ضوابط حتديد غرامة التأخري:
ينص العقد اإلداري على جزاءات منفردة ومتنوعة ،تلجا إليها اإلدارة إذا قصر املتعاقد
يف تنفيذ التزاماته .ولكن ما هو الوضع إذا سكت العقد اإلداري على النص على بعض اجلزاءات
؟ وهل ذلك يغل يد اإلدارة يف توقيع مثل هذه اجلزاءات؟ .الواقع يؤكد انه جيوز لإلدارة توقيع
عدة جزاءات ،حىت لو مل ينص عليها العقد.و بالتايل عدم جواز اختاذ أي إجراء حيول دون
استعمال اجلهة اإلدارية – املصلحة املتعاقدة -حلقها يف توقيع اجلزاء وتستطيع اإلدارة توقيع
اجلزاء سواء كانت جزاءات مالية أو ضاغطة أو فاسخة.2
ولتوضيح ذلك وجب حتديد طرق وأساليب متكن املصلحة املتعاقدة من اقتضاء وحتصيل
غرامة ا لتأخري بالكيفية املقبولة ،فقد تكون إما عن طريق القانون بالنص عليها أو تضمينها يف
بنود العقد.
 حساب غرامة التأخري يف التشريع اجلزائري:لقد بني املشرع اجلزائري كيفية حتديد غرامة التأخري يف املادة (
) منه ،وجند أساسها القانوين أيضا يف املادة (

يف الفقرة (

) من ذات التنظيم

) من القسم األول (البيانات

اإللزامية) " ...نسب العقوبات املالية وكيفيات حساهبا وشروط تطبيقها أو النص على حاالت
اإلعفاء منها "...وأشار إىل حتديد أحكامها يف املادة (

) طبقا لدفاتر الشروط.3.

 كيفية حتصيل غرامة التأخري:هناك عدة طرق متكن اإلدارة من اقتضاء غرامة التأخري بصفة مباشرة ،وهذه الطرق
مبثابة ضمانات تستطيع اإلدارة من خالهلا احلصول على مبلغ الغرامة ،دون إتباع سبل املطالبة
القضائية اليت قد يطول أمدها .من أبرزها مصادرة التامني  .4وحىت تتمكن اإلدارة من ممارسة
 منصور إبراهيم املعتوه ،املرجع السابق ،ص:2

 طارق سلطان ،املرجع السابق ،ص: املواد (/

/

-

-

) من مرسوم رئاسي رقم:

-

مؤرخ يف
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سلطة مصادرة مبلغ ما يتعني أوال وجوده بني يدها أو حتت إمرهتا يف شكل مبلغ ضمان ،يسمى
بضمان كفالة حسن التنفيذ ،وبه تتميز الصفقة العمومية أيضا عن سائر العقود املدنية
والتجارية .1لذا أوجب املشرع على املصلحة املتعاقدة ان حترص على إجياد الضمانات الضرورية
اليت تتيح أحسن الشروط الختيار املتعاملني معها ،أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة ،ويتضح
ذلك من استعماله لكلمة جيب – إلزامية .-كما انه تفطن لواجب االحتياط واحلفاظ على املال
العام ،فأوجب أيضا ،الضمانات املالئمة حلسن التنفيذ من املتعاملني املتعاقدين األجانب .بل عمد
املشرع اجلزائري إىل حتديد مبالغ كفالة حسن التنفيذ بنسب تتراوح ما بني (
مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأمهية اخلدمات الواجب تنفيذها.

و

) من

2

وميكن القول ان الغرض من هذه الطلبيات يف شكل ضمانات مع االستعالم لدى البنوك
الوطنية واألجنبية ،هو احلرص والتحقق بغية الوصول إىل جناعة الصفقات العمومية املشار
) من ذات التنظيم.

إليها يف املادة (

املطلب الثاين :حاالت اإلعفاء من غرامة التأخري
سبق البيان ان تنظيم الصفقات العمومية فرض توقيع جزاء غرامة التأخري ،كأصل يف
عملية التعاقد ،حبيث ان الضرر مفترض يف تأخري التنفيذ وهو – توقيع اجلزاء -قصد به
ضمان تنفيذ املتعامل املتعاقد .لكن هل هناك حاالت موجبة لإلعفاء ومنع إعمال هذا االمتياز
الذي تتمتع به ؟ وهل يتعارض ذلك مع املصلحة العامة ؟ لدراسة ذلك سندرج املصلحة املتعاقدة
كسبب مباشر يف اإلعفاء يف (الفرع األول) ونتعرض إىل اإلعفاء نتيجة ظروف خارجة عن
الصفقة يف (الفرع الثاين).
الفرع األول :املصلحة املتعاقدة سبب مباشر يف اإلعفاء
إذا كان السبب يف التأخري يرجع إىل جهة اإلدارة يعفى املقاول من الغرامة ،ومن مث ال
يرفع عن عاتق املتعاقد تبعة التأخري يف تنفيذ التزاماته ونتائجه ،إال األسباب اليت ترجع إىل
جهة اإلدارة ذاهتا .كذلك يعد التأخري يف صرف مستحقات املقاول املالية يف مواعيدها احملددة
واليت ينتج عنها تأخر املقاول يف إهناء األعمال سببا لإلعفاء من غرامة التأخري ألنه ينفي
املسؤولية عن املقاول .كما ال جيوز لإلدارة توقيع غرامة التأخري إذا استلمت األعمال املسندة
 عمار بوضياف ،املرجع السابق ،ص: املواد( :/

/

-

-

.

) ،من مرسوم رئاسي رقم:

-

مؤرخ يف
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للمقاول تسليما ابتد ائيا ،أما إذا مل يتم التسليم دون حاجة إىل تنبيه أو اعذار أو صدور حكم
من القضاء إعماال منها لسلطتها يف التنفيذ املباشر.1
يقصد بفعل األمري ،مجيع األعمال املشروعة الصادرة عن اإلدارة املتعاقدة اليت ترتب
آثارا ضارة باملتعاقد وتزيد يف أعبائه التعاقدية كما هي حمددة بالعقد ،فيؤدي ذلك إىل إلزام
جهة اإلدارة املتعاقدة بتعويض املتعاقد عن كافة األضرار اليت تلحق به من جراء ذلك مبا يعيد
التوازن املايل للعقد 2.جيد مبدأ التوازن املايل أساسه يف التشريع اجلزائري يف نص املادة (
من ذات املرسوم الرئاسي.

)

3

الفرع الثاين :اإلعفاء نتيجة الظروف القاهرة
تعترب القوة القاهرة من ابرز أسباب اإلعفاء من غرامة التأخري ،ويقصد بالقوة القاهرة
يف هذا اجملال :كل عذر قهري مينع املتعاقد من تنفيذ التزاماته يف املوعد املتفق عليه .وإذا كان
القضاء يستقل بتقدير هذا العذر لريتب عليه إعفاء املتعاقد من غرامة التأخري ،إال انه يلزم
توافر شروط ،لكي يكون للقوة القاهرة أثرها املعفى من الغرامة من أبرزها شرطان:األول أن
حيول تنفيذ االلتزام إىل أمر مستحيل استحالة مطلقة ،والشرط الثاين هو عدم إمكان توقعه.
وعلى الرغم من ان القوة القاهرة تعد سببا منطقيا لإلعفاء من الغرامة ،باعتبارها أهنا
متثل تطبيقا للقواعد العامة ،فيما تقضي به من انه ال تكليف مبستحيل ،لذا جيب إعماهلا بغري
نص 4.لقد نص املشرع اجلزائري على نظرية الظروف الطارئة يف نص املادة (
املدين اجلزائري.

) من القانون

5

مث انه جاء يف القسم الثامن " العقوبات املالية " نص املادة (

) الفقرة (

) "...

ويف حالة القوة القاهرة ،تعلق اآلجال وال يترتب على التأخري فرض العقوبات املالية بسبب
 امحد شرف الدين ،عقود عمليات البناء وتسوية منازعاهتا ،جامعة عني مشس ،بنك التعمري واإلسكان ،دونطبعة ،سنة:

 ،www.hdb-egy.com ،ص:

.

-

 حممد ألقصري ،القاضي اإلداري ومنازعات الصفقات العمومية ،مقال منشور باجمللة العربية للفقه والقضاء،العددك

 -حبوث ودراسات ،ص:

 -حبيث جاء يف نص املادة (

.
) " ي عود القرار باإلعفاء من دفع العقوبات املالية بسبب

) منه الفقرة (

التأخري إىل مسؤولية املصلحة املتعاقدة و يطبق هذا اإلعفاء عندما ال يكون التأخري قد تسبب فيه املتعامل املتعاقد
الذي تسلم له يف هذه احلالة أوامر بتوقيف األشغال أو استئنافها".
 - 4عبد اهلل النواف العزني ،املرجع السابق ،ص:

-

.

 - 5قانون رقم 70/70:الصادر يف 7770/70/11 :واملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم لألمر رقم 05/00 :املؤرخ
يف  1000/70/72الصادر باجلريدة الرمسية العدد 11،مؤرخة يف .7770/70/11
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التأخري ،ضمن احلدود املسطرة يف أوامر توقيف واستئناف اخلدمة اليت تتخذها ،نتيجة ذلك
املصلحة املتعاقدة ويف كلتا احلالتني ،يترتب على اإلعفاء من العقوبات املالية ،بسبب التأخري
حترير شهادة إدارية " .هنا جند ان نظرية الظروف الطارئة تتميز على القوة القاهرة ،فهذه
األخرية رغم أهنا هي األخرى ال يد ألطراف العقد يف حدوثها ،إال انه جتعل تنفيذها مستحيال،
وهذا خالفا لنظرية الظروف الطارئة اليت جتعل تنفيذ الصفقة ممكنا لكنه مرهق ،ويبقى من
حق املتعامل املطالبة بإعادة التوازن املايل.

1

إضافة إىل ذلك فان ما مييز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية الصعوبات املادية أيضا،
هو ان التعويض يف احلالة األوىل ،يكون تعويضا جزئيا مؤقتا ،بينما يف احلالة الثانية فيكون
التعويض كامال وعالوة على ذلك ،فان نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة ال ترد إال على
العقود اإلدارية.

2

لذا جيب على املتعامل املتعاقد الذي تواجهه صعوبات مادية غري متوقعة ،ان يستمر يف
تنفيذ العقد ما دام ذلك ممكنا وليس مستحيال ،فإذا توقف عن تنفيذ العقد حبجة الصعوبات
املا دية اليت تواجهه ،فانه يكون خمطئا ويتحمل نتيجة هذا التوقف ،إذ جيوز لإلدارة توقيع
اجلزاءات التاخريية عليه .إال انه جيوز إعفائه من الغرامات التاخريية إذا ما كانت هذه
الصعوبات هي السبب يف هذا التأخري.

3

خاتمة:
تقوم فكرة وسلطة توقيع اجلزاءات املالية واإلدارية على أساس ومربر هو مبدأ سري
املرافق العامة بانتظام واطراد مث حتقيق النفع العام.
إن جمال الصفقات العمومية يدور حول املبادئ الثالثة األساسية اليت كفلها الدستور
اجلزائري ،مث تضمنها التشريع اخلاص باجملال يف املرسوم الرئاسي رقم
بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام املؤرخ يف:
لـ

/

/

-

ذي احلجة،عام

املتعلق
املوافق

 ،حبيث جاء حمتوها كالتايل ":جيب ان تراعى يف الصفقات العمومية مبادئ

حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرشحني وشفافية اإلجراءات ضمن
1

 -بن امحد حورية ،دور القاضي اإلداري يف حل املنازعات املتعلقة بالصفقات العمومية ،مذكرة املاجستري يف

القانون العام ،جامعة أبوبكر بلقايد –تلمسان -سنة 7711/7717 :ص177 :
 - 2حممد أبوبكر عبد املقصود ،إعادة التوازن املايل للعقد اإلداري يف ظل األزمة املالية العاملية – نظرية الظروف
الطارئة -مقال منشور باملؤمتر العلمي السنوي  11كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،سنة ،7770 :ص.70 :
3

 -حسن حممد علي حسن البنان ،اثر الظروف الطارئة يف تنفيذ العقد اإلداري – دراسة مقارنة ،-جملة

الرافدين للحقوق ،العراق ،اجمللد ،12 :العدد.05 :
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احترام أحكام هذا املرسوم "واملتمعن يف مصطلحات النص خيلص إىل ان التنظيم ما هو إال قالب
إجرائي يرسم طريق قانوين بامتياز يوفر مسلك لنجاح اإلبرام والتنفيذ وهو اجتاه حممود
للمشرع .كما ميكن القول ان التنظيم يعرف حالة عدم االستقرار نظرا للتعديالت املتعاقبة على
نصوصه ،راجعة طبعا لتطور الظروف االقتصادية الوطنية والدولية،حىت يتماشى مع متغريات
سوق االستثمار وكذا نسبة التضخم.
وإلثراء حقل العاملني يف هذا اجملال خلصت الدراسة إىل هذه االقتراحات املتواضعة:
 وجب أوال االعتراف بالسلطات غري املألوفة للمصلحة املتعاقدة عند توقيعها ،فهي ذاتطابع جزائي ضا غط على املتعامل املتعاقد ،هبدف ضمان تنفيذ التزاماته دون اللجوء أحيانا إىل
القضاء يف شكل جزاءات مالية رادعة.
 ال تستطيع اإلدارة توقيها إذا مل تنص بنود الصفقة على تضمني استحقاقها كحقملواجهة إخالل املتعامل املتعاقد عند التنفيذ أو يف حالة التراخي..
 من األحسن إنذار املتعامل قبل توقيع اجلزاء حىت ال يصل به احلد إىل اإلرهاق فهوشريك ومعاون يف التنمية احمللية والوطنية ،فتقدمي االعذار قد يضمن ثقته ويوفر هامش من
إصالح وتدارك اإلخالل وبالتايل ربح الوقت يف عمر الصفقة.
 توفر الصياغة اجليدة لبنود الصفقة ضمن دفاتر الشروط املدروسة اقتصاديا مسبقا،جناح عمليات اإلبرام والتنفيذ وتقلل من ظهور املنازعات اإلدارية وطول اخلصومات القضائية.
 ويف األخري وجب على القضاء اإلداري املختص بسط واليته ورقابته بالنظر يفالقرارات اجلزائية الناشئة عرب طول مراحل العملية عند كل منازعة ،وخاصة ما تعلق
باملالئمة والتناسب بني اجلزاء وخمالفات املتعامل املتعاقد حىت ال تتغول اإلدارة ،ولتذليل
الصعوبات املختلفة اليت تواجه أطراف الصفقة العمومية واليت قد تكون داخلية وخارجية،
بات لزاما إجياد التوازن املايل لتحقيق الربامج التنموية.
قائمة المراجع:
*  -الدستور:
 -دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،ج،ر ،رقم:

املؤرخة يف:

ديسمرب

 -ج ،ر ،رقم:

املؤرخة يف:

ابريل

.

نوفمرب

– ج ،ر ،رقم:

املؤرخة يف:

نوفمرب

.

مارس

– ج ،ر ،رقم:

املؤرخة يف:

مارس

.

-

 -القانون رقم:

املؤرخ يف

 -القانون رقم:

-

املؤرخ يف

 -القانون رقم:

-

املؤرخ يف:

ابريل

معدل بــ:

*  -النصوص القانونية:
 قانون رقم:املؤرخ يف

/

/
/

الصادر يف:

/

/

واملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم لألمر رقم:

الصادر باجلريدة الرمسية العدد،

- 263 -

مؤرخة يف

/

./

/

الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم  ... 01-742ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القانون رقممؤرخ يف

املؤرخ يف:

/

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،جريدة رمسية عدد

فيفري

مارس .

 قانون رقم:/

املؤرخة يف

/
/

الصادر يف

/

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،ج،ر ،رقم:

/

.

*  -النصوص التنظيمية:
 -مرسوم رئاسي رقم:

-

مؤرخ يف

املوافق لـ

ذي احلجة،عام

/

يتضمن تنظيم

/

الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.
*  -كتب ومراجع متخصصة:
 سليمان حممد الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية –دراسة مقارنة -دار الفكر العريب ،الطبعة اخلامسة،.

سنة:

 حممد حسن مرعي اجلبوري ،سلطة اإلدارة يف فرض اجلزاءات اجلنائية واملالية يف العقود اإلدارية ،داراجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية سنة:

.

 عبد اهلل نواف العزني ،النظام القانوين للجزاءات يف العقود اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،مصر ،سنة:

.

 حسن عبد اهلل حسن ،عقود مقاوالت األعمال ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،دون طبعة ،سنة:.
– كلويف عز الدين ،نظام املنازعة يف جمال الصفقات العمومية ،دار النشر جيلطي ،اجلزائر ،دون طبعة ،سنة:
.
سنة:

 -عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر ،الطبعة:

.

 امحد شرف الدين ،عقود عمليات البناء و تسوية منازعاهتا ،جامعة عني مشس ،بنك التعمري واإلسكان ،دونطبعة ،سنة:

.www.hdb-egy.com ،

 -5عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،األسس العامة
للعقود اإلدارية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،دون سنة ،دون طبعة.
 -عبد اجمليد فياض ،نظرية اجلزاءات يف العقد اإلداري ،دار الفكر العريب ،اإلسكندرية ،الطبعة:

 ،سنة:

.
*  -الرسائل واملذكرات:
 حبري إمساعيل ،الضمانات يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري يف احلقوق ،جامعة.

اجلزائر ،بن يوسف بن خده ،كلية احلقوق ،سنة

 بن امحد حورية ،دور القاضي اإلداري يف حل املنازعات املتعلقة بالصفقات العمومية ،مذكرة املاجستري يفالقانون العام ،جامعة أبوبكر بلقايد –تلمسان -سنة:

/

.

*  -املقاالت:
حممد أبوبكر عبد املقصود ،إعادة التوازن املايل للعقد اإلداري يف ظل األزمة املالية العاملية – نظرية الظروفالطارئة -مقال منشور باملؤمتر العلمي السنوي

كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،سنة:
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 حسن حممد علي حسن البنان ،اثر الظروف الطارئة يف تنفيذ العقد اإلداري – دراسة مقارنة ،-جملة ،العدد:

الرافدين للحقوق ،العراق ،اجمللد:

.

 حممد ألقصري ،القاضي اإلداري ومنازعات الصفقات العمومية ،مقال منشور باجمللة العربية للفقه والقضاء،العدد:

 -حبوث ودراسات.

 بن عبد املالك بوفلجة ،تطبيقات الفسخ اجلزائي يف جمال الصفقات العمومية ،مقال منشور مبجلة الفقهوالقانون املغربية ،العدد

.

مارس

 عبد الرمحان عباس ادغني ،الغرامة التاخريية يف العقود اإلدارية ،مقال منشور مبجلة بابل العراقية ،اجمللد ،العدد:

 ،سنة:

.

 عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،األسس العامةللعقود اإلدارية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،دون سنة ،دون طبعة.
 طارق سلطان ،سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاء على املتعاقدين يف العقود اإلدارية ،االكادمية امللكية للشرطة نمركز اإلعالم األمين ،مقال منشور ،دون سنة.
 منصور إبراهيم العتوم ،النظام القانوين لغرامة التأخري يف العقود اإلدارية ،دراسة حتليلية مقارنة ،مقالمنشور ،مبجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،سنة:

.

 عادل قرانة ،إعفاء املتعاقد مع اإلدارة من غرامة التأخري ،مقال منشور مبجلة التواصل يف االقتصاد واإلدارةوالقانون ،عدد:

 ،السنة:

.

 حسن حممد علي حسن البنان ،اثر الظروف الطارئة يف تنفيذ العقد اإلداري – دراسة مقارنة ،-جملةالرافدين للحقوق ،العراق ،اجمللد:

 ،العدد:

.
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