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Résumé : 
Les contrats et les marchés 

publics ont  toujours été des domaines 
fertiles favorables où germe la 
corruption sous ses différentes coutures. 
Dans  le but de contrer cette pratique le 
législateur Algérien dés l’indépendance 
du pays a promulgué plusieurs textes, 
entre autres la loi 06-01 relative à la 
prevention de la corruption, cette 
dernière a permit l’incrimination de  
plusieurs types de corruption dont le 
délit de favoritisme fùt le plus grave,  et 
qui constitue d’ailleurs une atteinte aux 
principes régissant les marchés publics à 
savoir: Le libre accès aux marches 
publics, l’égalité entre les candidats et la 
transparence des procédures. Le juge 
pénal qui intervient souvent après 
l’exécution des marchés d’où la nette 
nécessité à se doter et à innover des 
moyens préventifs de contrôle préalable 
est désormais de rigueur, parmi les plus 
importants de  ces moyens figure le 
référé précontractuel, objet de l’article 
946 de la loi 08-09  portant code  de  
procédure civile et administrative, et vu 
son champs d’application, le temps de 
son intervention, ainsi que les pouvoirs 
qu’il confère au juge des référés, il peut 
influencer de manière positive l’octroie 
et l’exécution des contrats et les 
marchés en sois, ce qui  à la fin 
contribuera à instituer une prévention de 
la corruption dans ce domaine. 
 

  :ملخص
العقود والصفقات العمومية مناسبة للفساد 
بكل صوره وقد حاول املشرع اجلزائري جاهدا إقرار قواعد 

صدور قانون مكافحة أبرز تدخالته  للمكافحة ولعل
الذي جرم العديد من صور الفساد يف  06-01الفساد

الصفقات أخطرها جرمية منح امتيازات غري مربرة املعروفة 
ليت تشكل اعتداء على املبادئ اليت حتكم جبنحة احملاباة ا

حرية املنافسة، ومساواة املرشحني، و : الصفقات العمومية
شفافية اإلجراءات، لكن بطء القضاء اجلزائي وتدخله بعد 
تنفيذ العقود والصفقات حذا باملشرع إىل وضع وسائل 
وقائية ميكن استعماهلا يف مراحل مبكرة من إبرام العقود 

ل الطعن االستعجايل السابق موضوع املادة والصفقات ولع
 09-08من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  946

أهم هذه الوسائل بالنظر إىل  جماله وتوقيته والصالحيات 
املمنوحة للقاضي مبوجبه ألنه يسمح للقاضي باختاذ تدابري 
ا أن تؤثر يف العقد يف حد ذاته واليت جتعل منه  من شأ

ليا من نوع خاص ليكون جبد وسيلة فعالة طعنا استعجا
  للوقاية من الفساد يف العقود والصفقات العمومية
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  مقدمة

القانون ة01-06أكد ا وال الشفافية داف أ ع افحتھ وم الفساد من بالوقاية املتعلق

و  ار ش و املنافسة قواعد ام باح إال سھ تكر يمكن ال ما و و العام القطاع اسي ذا املبادئ

الرئا املرسوم اص ا ا ع شر بنص العمومية الصفقات ا عل تقوم جرم236-10ال وقد ،

مة01-06القانون جر ا أبرز لعل العمومية والصفقات العقود بإبرام املرتبطة ات السلو من العديد

خ و املحاباة مة جر إ باإلضافة مشروعة غ فوائد وأخذ   .طرالرشوة

الصفقات منازعات ما م جزءا حاليا للتعاقد السابق ا ست القضاء ل ش

ن للمر املمنوحة الطعن طرق بتوسيع سلوب ذا ز عز املشرع م سا وقد العمومية،

ع الرقابة ا كب دورا القضاء يلعب ذلك و واملنافسة ار ش قواعد من خالل من ن املتضرر

حيانإجرا من كث يصعب تجاوزات من ا يحيط ملا نظرا العمومية الصفقات العقود إبرام ءات

تمت فقد الطعن ذا وحداثة زائر ا القضائية ادات ج ظل و ا، تدارك أو ا كشف

من دف ال ان و زائري، ا للقا م املل الفر داري القضاء ادات اج بأحدث وراءستعانة

مجالھ دراسة خالل من للتعاقد السابق ا ست الطعن مضمون ع الضوء سليط البحث ذا

إ بالنظر العامة العقود الفساد افحة وم للرقابة وقائية وسيلة فاعليتھ مدى ع للوقوف وآثاره

ي زا ا القضاء بطء أمام املختص للقا مة امل والصالحيات استعمالھ عدتوقيت أحيانا وتدخلھ

والصفقات العقود السابق. تنفيذ ا ست الطعن مجال دراسة البحث من ول زء ا يخص

ول (للتعاقد نتائجھ)املبحث و وإجراءاتھ ي(، الثا   . )املبحث

ول  للتعاقد: املبحث السابق ا ست الطعن   مجال

القا مصدره للتعاقد السابق ا ست يةالطعن ورو نة ال التحديد و ي ورو نون

كة املش ات التوج إطارا عضاء الدول ع فرضتھ حال ال فعال طعن شاء إل سعت ال

وأدرج قانونية، غ قة بطر بعاده اس يتم مر ل لصا العمومية الصفقات إبرام قواعد خرق

عام الفر ع شر القضاء1992ال منونقحھ جعل و نطاقھ من الفر املشرع وسع ثم داري

ن ب من الفر لھك القا تحاد ية1فعالية ورو ات بالتوج يكتف ولم تحصر 2، ال

من وسع بل يا أورو املحدد السقف ا مبلغ يفوق ال للصفقات سبة بال الطعن ذا تطبيق مجال

العم الصفقات ل شمل ل ا قانوننطاق بموجب العامة متياز عقود وكذلك ذلك" Sapin"ومية تال

الفر ع شر وال ية ورو ات التوج من ل   . عديالت
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للتعاقدينظم السابق ا ست بموجبالطعن زائري ا ع شر نال 946املادت

ة947و دار و املدنية جراءات قانون ست-0809من عنوان العقودتحت إبرام مادة ال

منوالصفقات ل دراستھ شمل و الطعن: ، ذا املعنية والصفقات ول (العقود واملجال ،)املطلب

يو الذي ااملوضو ام اح يضمن أن القا ع يلزم ال ي(القواعد الثا املجال)املطلب ثم ،

الطعن استعمال آجال ن يب الذي الثالث  (الزم   .)ملطلب

ول  العمومية:الطعن موضوع:املطلب الصفقات و ة دار    العقود

الطعن مجال يدخل ان إذا ما لتحديد اع ال محل العقد بتكييف القا عمل يبدأ

القواعد تحدد ا و طوة ا ذه مية أ تبدو و للتعاقد، برام( السابق ع) قواعد يجب ال

اح  مدى من التأكد العقدالقا إبرام قبل كھ تحر يتم القا أن ما و صعبة، مة م و ا ام

املادة نصت وقد ا، غ و املالية عناصره ل تكتمل لم تفاوض محل زال ما عقد بصدد و من946ف

ذه09-08القانون و العمومية، الصفقات و العقود من ل ع للتعاقد السابق الطعن انطباق ع

النص العموميةالعمومية الصفقات ع انطباقھ مجال من ول (توسع ة)الفرع دار والعقود

العامة متياز عقود ا ف ي(بما الثا    ).الفرع

ول  العمومية:الفرع   الصفقات

الرئا املرسوم العمومية الصفقات املادة236-10يحكم ا عرف قد و املتمم و 04املعدل

ع" منھ العمومية املنصوصالصفقات الشروط وفق م ت بھ املعمول ع شر ال وم مف ة مكتو قود

املتعاقدة ة املص ساب الدراسات و دمات ا و شغال إنجاز قصد املرسوم ذا ا ط" عل ش ف

أو04املادة أشغال حاجيات لتلبية قتصادي املتعامل و املتعاقدة ة املص ن ب العقد ون ي أن

خد أو د املادةتور املتعاقدة ة املص املشرع عرف و املرسوم 02مات، و من يئات إداراتو

و الصنا ع الطا ذات و والتق العل ع الطا ذات العمومية واملؤسسات املحلية ماعات وا عمومية

الد من ائية أو مؤقتة مة بمسا جزئيا أو ليا ممولة عملية بإنجاز لف ت عندما وقدالتجاري ولة،

الفر داري القضاء طرف 3وسع من مة امل الصفقات شمل ل الطعن ذا انطباق مجال من

سابھ و العام املعنوي ص ال باسم أبرمت إذا املختلط مال الرأس ذات ات من الشر النوع ذا و

للمادة يخضع ال لكنھ زائري ا التجاري القانون عليھ نص ات والصفقات946الشر من، مة امل

الصفقات ع شر ل خاضع عمومي متعامل طرف من مفوض متعاقد متعامل غرف طرف صفقات و

الشراكة عقود و التجارة و أما4 الصناعة ق، انطباقامل مجال يدخل ال أنھ فاألصل بالصفقة

ون 946املادة ت الة ا ذه و واملنافسة ار ش امات الل يخضع إبرامھ ان إذا لإال ش عندما

جديدة صفقة ق الة    5امل ا ذه ع ينص لم زائري ا املشرع    6أما
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ي الثا العامة:الفرع متياز    عقود

متياز عقد الفقھ الشر :" عرف أو فراد أحد د يتع إداري نفقتھعقد ع القيام ا بمقتضا ات

وحدو  إحدى أو الدولة من ليف بت املالية مسؤوليتھ لھتحت توضع ال للشروط طبقا و ة دار ا ا

اح ر ع يالئھ اس و الزمن من محددة ملدة املشروع عرف 7باستغالل زائريولم ا عقداملشرع

خاص بنص النصوص  8متياز من العديد بالذكر تناولھ و ، 9لكنھ متياز يخضع املصاو ض تفو

نموذ شروط لدف و 10العمومية الع، املحلية ماعات ا ا م ت ال العمومية الصفقات كس

عا شر عرف ال متياز لعقود ي القانو النظام فان املنافسة مبدأ س وتكر صارم لتنظيم تخضع

املة ال ة التقدير السلطة ولإلدارة ة حر ل ب املتعامل اختيار املحلية ا وجماعا للدولة فيمكن دقيقا،

املتعاق مشروعيةاختيار ع للرقابة مجال وال ة كث سلبيات العم الصعيد ع ل ش مما د

إجرائية أو موضوعية قاعدة أية غياب العام ملرفق ا سي إسناد ا ف تم ال فاالختيار11الشروط ،

امل ل بتحو سمح باإلدارة طھ تر ال املالية العالقات الشفافية غياب للمتعاقد الالتقديري

ختيار بمعاي ن املر بإعالم دارة ام ال عن ينجم ما رغم للفساد مخاطر وجود ثمة ومن العام

عملية نتائج متياز العروض12لعقود فحص شروط ع داري القا رقابة فان عامة صفة و ،

للعرو  السليم بالتقدير قامت دارة أن من التحقق سلطة يملك ال و ف معايمحدودة، إ بالنظر ض

وتنحصر ة، ار ش شرة ال عنھ عالن تم ما مع ومتطابقة يحة املعاي ذه انت طاملا التقييم

التقدير ر الظا طأ ا ع متياز عقد من املستفيد اختيار حول القا  manifeste"      13رقابة
d’appréciation. L’erreurا،أ ست القا دارةما تقدير ع الرقابة يملك ال فبدوره

سبق كما للمنافسة والوضع ار ش امات الل بالنظر ن املر بعاد اس أسباب ع ولكن ن للمر

للمادة14بيانھ يخضع وال ،:946      :  

قتصادية- العمومية املؤسسات وعقود ن، عموميت ن إدارت ن ب مة امل تخض العقود ال امال ألح ع

ال املبادئ أساس ع ا صفقا إبرام إجراءات إعداد ع ة مج ا أ إال العمومية الصفقات إبرام

ار ش و املنافسة قواعد ام باح إال تجسد أن يمكن ال ال و الصفقات ا عل   .      15تقوم

الع-     اص حاجات لتلبية دف عقودا ست ل ال ة دار النقل،العقود ورخص مومية،

اصة ا   .               والعقود

الدولة-    مجلس أكده ما ذا و املنافسة و ار ش إلجراءات تخضع ال ا أل العام ن الدوم شغل عقود

اداتھ اج ا16أحد ست للطعن تخضع أن يمكن دومينا ا محل ون ي ال متياز عقود أن إال

للتعاقد صاحبالسابق لف إذا الشواطئ استغالل وامتياز ، للبلدية ع تا مب استغالل امتياز
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ملرتاديھ دمات ا تقديم و الشاطئ صيانة و بتج العقد؟.         17متياز طبيعة القا يحدد كيف

حاول لذلك ا، شأ مختصا ان إن القا ليحدد ا يف تص أحيانا يصعب معقدة عقود ناك

ا تكييفھج ع فدلھ العقد سمية عدم حالة مساعدتھ سا فر ي القضا إ د بالنظر

وأن طراف ا يتمسك ال سمية ال أو بالتكييف م يل وال مضامينھ عددت إذا سا موضوعھ

الختصاصھ واسع بتصور أيضا م ي18يل عقد ل أن الدولة مجلس اعت وقد يخضع، أن مكن

امات و الل ار ملبادئش يخضع أن يكفي بل حا صر و معينا نصا بالضرورة فيھ ط ش ال " املنافسة

العمومي معاملة" الطلب واملساواة العمومية للطلبات الوصول ة حر و ومية ا يات املش أو

زائري  ا املشرع ا عل نص مبادئ و جراءات، شفافية و ن ا19املر ل ع تطبق ياتو ملش

مبدأ ام اح القا يراقب بذلك و للمنافسة الوضع و ار باإلش متعلقة مبادئ و ومية، ا

أو خصائصھ و العقد ملوضوع مناسب ار بإش ام ل ستوجب امھ اح ون ن املر ن ب املساواة

القضا اد ج كرس وقد العملية، بداية نتقاء بمعاي ن املر حإعالم مرارا املبادئ ذه ي

ارج ا م ت ال للعقود سبة ا20بال عل وأكد بقرار الفر الدستوري املجلس ا خص وقد ،

للقانون 21صراحة العامة املبادئ قيمة القواعد ذه ل الفر الدولة مجلس ومنح ا22، ناحي من ،

مساواة ع قل ع زائر ا ة الدستور النصوص و تؤكد دارة، وحياد القانون أمام ن املواطن

القانون دافھ01-06قداعت أ من العام القطاع سي والشفافية ة ا ال ز يجبال23عز

املنازعات من النوع لنفس يخضع ا كال العقود ذه و العام املال حماية إطار ا و: تحقيق ة إدار

  24جنائية

ي الثا املو :املطلب ا: ضواملجال ام اح يضمن أن القا ع يلزم ال   القواعد

حال فعالة قواعد وضع و للتعاقد السابق الطعن إقرار من سا دف ال ان لقد

واملنافسة، ار ش قواعد نا 25 مخالفة املادةومن القانون 946تضع ن 08-09من أساسي ن شرط

لل السابق ا ست الطعن ماالستعمال و واملنافسة: تعاقد ار ش بقواعد ، (خالل ول الفرع

للطاعنو  خالل ذا بھ س الذي ي(الضرر الثا   .)الفرع

ول  ار : الفرع ش بقواعد   واملنافسةخالل

للمادة القانون946وفقا الرقابة09-08من للتعاقد السابق ا ست مجال شمل

ا افة ام اح للمنافسةع الوضع أو ار ش امات ال ناول ت ال التنظيمية و عية شر ال لقواعد

مر تعلق و املعنية، العقود الرئاالسيماإبرام املرسوم العمومية الصفقات نظيم ،236-10ب

و01-06القانون افحتھ، م و الفساد من بالوقاية الاملتعلق أما البلدية، و الوالية ي قواعدقانو

عت ان بموجبھ سابق اد اج عن تراجع الفر الدولة مجلس ان فقد املنافسة بقانون اصة ا
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للتعاقد السابق ا ست القا لرقابة يخضع املنافسة بقانون الفقھ26خالل عض أيده و ،27،

ذلك عكس ق ا عد   .28لكنھ

تخرج ال القواعد أن يبدو النص حرفية املنافسةمن أو ار ش موضوع تدخل" عن ال

ن املسألت ن ات تجاوز يمكنھ وال للتعاقد، السابق ا ست القضاء مسألة 29اختصاص يراقب فال

أو العقد، تنفيذ شوب ال العيوب أو املوقع وصفھ أو الصفقة بإبرام املتعاقدة دارة اختصاص

كغيا جراءات لية الش مقيدالعيوب و ف التا و العروض نة قانونية عدم أو شارة س ب

خرق ل أن اعت و ئا فش ئا ش رقابتھ من وسع سا فر داري القضاء لكن ع، شر بال املجال ذا

القا لرقابة تخضع قد املتعاقد املتعامل اختيار ع تأث ا ل ان إذا ا م جرائية ح للقواعد

ا   .                             ست

و      ار:الفقرة ش امات إبرام: ال ا ل يخضع ال ار ش امات ال ام باح عالقة لھ دفع ل

ا ضم من مقبولة عد   :العقد

ار- ش عن أو : متناع الصفقة، أو العقد عن عالن إجراء بالصفقةعدم الفائز عن عالن                       .   30عدم

غامضة- أو افية غ معلومات ع عالن يحتوي فيھ: أن ل ش اف ل ش بالعقد ف التعر عدم

عينھ ملر   .      تفضيل

دمة–  ا بضرورة ا ير ت عدم و ن املر عض إقصاء غرض ا ع املعلن التقنية املعاي املبالغة

  .               العامة

عالم-    آجال و العقد بخصائص م إعالم ن املر ن ب باملساواة آن( املساس م إعالم عدم

 ).واحد

الثانية املنافسة:الفقرة امات العمومية:ال والصفقات عام بوجھ قتصاد رة ا املنافسة اعتماد

يضمن الدولة قتصادي العام النظام ائز ر من ا وجعل خاص ل العام،ش للمال فعالة حماية

الفساد صور ع القضاء م سا و العمومية للموارد ي العقال باالستعمال سمح ف31و يعت،

حرا العمومية الصفقات اك ا  32ش دستور املكفولة والتجارة الصناعة ة حر مبدأ مع الفتماشيا

اح  إطار متنافس أي اك اش من ي قانو ع ما أي جراءاتيوجد و العامة القانونية الشروط ام

فيھ توافرت م ا مر تبعد أن لإلدارة يجوز فال املنافسة للدخول ا إتباع الواجب لية الش

القانونية، الدستوري الشروط للمبدأ تطبيقا ن املتنافس إزاء حياديا موقفا تقف أن حياد: بمع

ست ل و ا دارة، ا سلط استخدام الحرة وتلك ا تدعو ال ن املر فئات ر بتقر ة لتقدير

ن املتعامل قائمة من ب وال يل ال كيفيات املشرع حدد فقد ن املمنوع عدى ما ا، تبعد



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة سوق أهراس/ بروك حليمة .ـــ أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

301 

 

العمومية الصفقات املشاركة من ن املمنوع ن الوزاري، 33 قتصادي القرار صدر لذلك وتطبيقا

ب وال يل ال كيفيات يحدد العموميةالذي الصفقات املشاركة من ن املمنوع قائمة ، 34 من

جزائيا ن املمنوع إ باإلضافة مجالاملقابل ، 35ذا امتيازات املؤسسات عض املشرع منح

أال ع املصغرة للمؤسسات صفقات تخصيص املتعاقدة املصا بإلزام مر تعلق و الصفقات

ا ل املخصصة اجات ا و20%سبةتتجاوز ا، ل مناسبة ة سنو مبالغ تحديد مع العام الطلب من

الة والو الشباب شغيل ل الوطنية الة الو دور ع الصفقات تنظيم نص كما سيطة، جد مبالغ

البطالة ع ن للتأم الوط والصندوق ثمار س ر لتطو بمنحالوطنية اصة ا املعلومات تقديم

دمات ضم، 36ا املنافسةومن ع الرقابة مجال شملھ ما   :                                                      ن

ا-       سليم ل ة القص جال و العروض نة شكيلة ة جال37مدى تحديد وعدم ،38،

عالن عد العقد موضوع عديل عروض-.  أو برفض جميعا ن خر ن املر تبليغ أوعدم م

الرفض ذا أسباب تحديد مع م ة تر عدم و الرفض أسباب ع رقابة يمارس والقا

برام   .                                                                            39إجراءات

طبي-     غ ل ش منخفض عرض قبول أو شارة، س شروط فيھ تتوفر ال مر ,                                                      40اختيار

ن- املر با قبول دون العروض تلقي آجال تمديد و شارة س عنصر محددة عنصر .                             عديل

التخ- أو شارة س ا تتضم لم نتقاء معاي ع عتماد نتقاء، معاي ذهغي أحد عن

ختيار ع تؤثر قد ال أو املعاي الشروط، أو الصفقة بموضوع ا ل عالقة ال انتقاء معاي إدراج

ا  .تنفيذ

تفضيلية- بمعلومات سابقة لصفقات ن املر أحد د                           -.                                                                      تزو

التفاوض إ وء ال عينھ إجراء إ وء ال أو للمنافسة، الوضع أو شارة س تنظيم ام اح .                         ,41عدم

املادة ا عل املنصوص باملبادئ مساس يؤسس03أي أن يمكن الصفقات تنظيم نحةمن

طبقا القانون26/1للمادةاملحاباة ل42 06/1من والش سابقا ورة املذ خالل صور من صورة

املحاباه جنحة جرامي السلوك صور من واحد آن قانونو 43عد املعروفة رائم ا إحدى

بـ الفر ات ة" العقو ا ال بواجب املساس ا"جرائم إ بل العامة العقود ميع ا مجال متد و ،

املالية قانون جرائم من سية،44عد الفر النقض محكمة من ل أكدتھ ما ذا الدولة45و مجلس و ،

  .  46الفر

ي الثا للطاعن:الفرع ضررا ب س قد الذي   خالل



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقود والصفقات العمومية مكافحة الفساد فيلسابق للتعاقد في طعن االستعجالي اال دور

302 

 

ذا ون ي أن بد ال واملنافسة، ار ش امات بال إخالل ناك أن الطاعن ت يث أن يكفي ال

ضررا لھ ب س أن املمكن من زائو ،47خالل ا نصاملشرع بل اصل ا الضرر ع ينص لم ري

املحتمل الضرر والضررمثل ع ، املر فقط يخص الشرط ذا و ن، س الفر القضاء و املشرع

بصورة املساس عن الناجم والتجاري امل الضرر البعض سميھ الصفقة إسناد عدم عن الناجم

وجودة ا لكفاء نظرا بالصفقة للفوز ة مر انت ال الضرراملؤسسة عن كذلك و ا، خدما

الصفقة من املتوقعة اح ر ع ا حصول عدم وراء من اصل و 48ا عبء، الطاعن ع يقع ال

مسألة و عليھ يقع الذي الضرر بتقدير سمح عناصر و رات م يقدم أن يكفي إنما و ثبات

للطاعن بالضرر بھ س و خالل تأث مدى يقدر و ف   . صية

الثالثا الطعن: ملطلب ملمارسة الزم العقد: املجال توقيع   قبل

املادة أكدتھ ما ذا و العقد توقيع غاية إ للتعاقد السابق الطعن ممارسة 946/3يمكن

القانون العقدي: " 08-09من إبرام قبل املحكمة إخطار الفقرة"جوز زائري ا املشرع أن يالحظ و ،

املادة من عبارة946الثانية الذي" يجوز " استعمل الفر بالنص موجودة انت عبارة و

عبارة ا بدل القا" اس ك تحر   .49يتم

ول  للطعن: الفرع الزم التوقيت رات   م

عدم و املوازي الطعن منع العقد توقيع قبل ا ست الطعن قبول اط اش رات م من

املوض لقا ا ست القا منتجاوز العقد، إبرام تم إذا الحقا أمامھ الطعن يثار الذي وع

ذا و إبرامھ ل ش العقد توقيع ألن للطعن، مع فال إبرامھ بالتا و العقد توقيع تم إذا أخرى ناحية

إذا و يرفض، العقد إبرام عد الطعن قدم إذا و ، الفر الدولة ملجلس العمومية معية ا أكدتھ ما

العق إبرام ا،تم إلقام وجھ بأال يق إنما و الدعوى برفض يق ال نا ف القا ك تحر عد د

إجراءات دارة أوقفت وإذا توقيعھ، بتأجيل القا أمر أن عد العقد إبرام تم إذا كذلك مر و

موضوع ذي غ للتعاقد السابق الطعن يصبح   .برام

املادة القانون946تنص مستوىفقر09-08من ع الدولة ممثل حق ع الثانية ا

فيھ، يطعن أن محلية عمومية مؤسسة أو إقليمية جماعة طرف من م سي أو العقد أبرم إذا الوالية

للتعاقد، السابق للطعن مجال ال العقد إبرام عد إذ ا، نفس املادة من الثالثة الفقرة مع تناقض ذا و

ا س اقت زائري ا املشرع أن يالحظ انتقادو يمكن و دقة، أك ان الذي الفر املشرع من لنص

يؤدي قد و العقد قا اختصاص يبدأ عندما يتوقف ال ست قا اختصاص ألن املسلك ذا

إال أثر، أي للطعن ون ي ال ح التوقيع املتعاقدة ة املص ع سر إ ا ست الطعن استعمال
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املادة كذلكو "...نصت946/5أن ا ل املحكمة(يمكن إمضاء) أي بتأجيل تأمر أن ا إخطار بمجرد و

تتجاوز ال وملدة جراءات اية إ ع"يوما20العقد ينص أن فاألو بتعليق" ، املحكمة تأمر

العقد إخطاره"إمضاء خ تار من سري الذي جل ذا يفصل أن القا وع لو50، ماذا لكن و ،

أنتجاوز  إال أثر لھ س ل جل ذا تجاوز ي القضا اد لالج طبقا ذلك؟ اثر ما ، جل ذا القا

العقد إبرام عليق حال51يوقف ض للتعو با س ل ش أن يمكن لكنھ كم ا ة ع يؤثر وال

ضررا ب   .52 س

ي الثا ا: الفرع ست بالطعن للتعاقد السابق ا ست الطعن  le référéاملوقفعالقة
suspension 

قرار تنفيذ وقف طلب موضوعھ ون ي الذي ا ست الطعن أن يبدو إداري  قد

املادة ا عليھ القانون919ملنصوص لعدم09-08من نظرا للتعاقد السابق ا ست ينافس

ش قواعد مخالفة غ ألسباب استعمالھ يمكن و املتعاقدين ع أناقتصاره كما املنافسة، و ار

إبرام إجراءات ل شمل ألنھ نطاقا أوسع يظل للتعاقد السابق ا ست أن إال سرع، أ فيھ البت

السلطة لتجاوز ا ف للطعن عرضة ا وحد لالنفصال القابلة القرارات تظل ن ح الصفقات و العقود

استع و املوقف ا ست للطعن محال ون ت ال عبارةو مؤقتا" ليقع"مال موقفا بإعتباره

للمادةو  الفر النص جاء ملا يصبحsuspensionأعاله919مرادفة العقد توقيع عد و ،

موضوع، ذي غ االطعان ست الطعن غرات سد من املوقف ا ست الطعن مكن قد و

للتعاقد و 53السابق إبر و  54 دعمھ، تم حال بتعليقكملھ ا ست القا أمر م يح لم و العقد ام

العقد إلغائھ،،إبرام إ ي الثا دف ن ح العقد إبرام عليق إ دف وسيلةفاألول ي الثا يظل و

للقا يح ت العمومية والصفقات العقود ملنازعات طبيعية التصديغ منجزة صفقات إلغاء بدل

املشروعو  خرق قبل أيالتدخل بأنھ القول يمكن و للتعاقدية، السابق ا ست وسيلةالطعن

وقد العمومية، الصفقات مبادئ تجسيد تخدم ادهفعالة اج خالل من الفر الدولة مجلس ار

من التعاقد عد الطعن قبول انية بإم فأقر العم وغ العم للتعاقد السابق ا ست وم مف

الذي الطاعن عرضھطرف لرفض لھ ج ب س ذلك ينفعھ ولم التعاقد قبل الطعن حقھ استعمل

القانونية ا اما بال دارة ا إخالل ب س العقد ع دارة   .    55وتوقيع

ي  الثا وآثاره: املبحث نتائجھ للتعاقد، السابق الطعن   إجراءات

باإلضا خاصة لقواعد للتعاقد السابق ا ست الطعن العامةيخضع القواعد إ فة

استعمالھ إجراءات ع الوقوف خالل من إال م امل الطعن ذا دراسة تكتمل وال ، املطلب(التقا
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استعمالھ)ول  عن تبة امل النتائج و ي(، الثا آثاره)املطلب الثالث(ثم .                                                              )املطلب

ول  للتعاقد:املطلب السابق ا ست الطعن  إجراءات

ختصاص حيث من جراءات العامة للقواعد يخضع للتعاقد السابق ا ست

ي ول (القضا املوضوعية)الفرع الشروط و ي(، الثا لية)الفرع الش الشروط الث(ثم ذا)الثالفرع

صوصية ا ببعض احتفاظھ   .                      مع

ول    ي:الفرع القضا   ختصاص

الطعن يرفع اع، ال الفصل سبق أولية عام نظام مسألة عت ي القضا ختصاص إن

إقليميا املختص القضاء أمام للتعاقد السابق ا و(ست نوعيا)الفقرة الث(و   .)انيةالفقرة

و قليمي:الفقرة ا: ختصاص طبيع انت ما م ة دار العقود مادة الطعن تقديم يجب

مر علق وإذا تنفيذه، أو العقد إبرام ان م ا اختصاص دائرة يقع ال ة دار املحكمة أمام

اختص دائرة يقع ال املحكمة أمام الطعن فع ف العمومية شغالباألشغال تنفيذ ا   .56اص

الثانية النو:الفقرة س: ختصاص ول املنازعة طبيعة إ بالنظر ي القضا ختصاص يتحدد

القانون إ الرجوع و العقد، املنازعات09-08طبيعة ة دار املحاكم اختصاص ع ينص نجده

الدو  مجلس أمام ناف لإلست قابل بحكم درجة كأول وذلك ة الطعن 57 لةدار فصل و ،

ماعية ا شكيلة بال ا مر58ست إصدار سراع دون يحول أن شأنھ من مما

ا دقة59ست و وضوحا ا ست القرار منح و ي القانو ستقرار عزز أخرى ناحية من لكنھ

  .               أك

ي الثا املوضوعية: الفرع املت:الشروط بالطاعنالشروط ة: علقة   املص

ع مر يقتصر بل العامة القواعد معروف و كما ة مص لھ من ل ل الطعن يتاح ال

املادة زائري ا واملشرع ات، ج لھ946عدة من ل قبل من ة دار املحكمة إخطار حق حصر

، الوا باإلضافة خالل من يتضرر قد الذي و العقد إبرام ة ملجالمص يقا تض ل ش مما

للنص براقماتيا ا تفس و الطعن ذا   . ممارسة

و بعد: الفقرة املس املر طرف من املقدم اختياره: الطعن يتم ولم عرضا قدم الذي املر

بتقديم ا ل سمح لم ال املؤسسة أو برام، إجراءات من مرحلة أي الطعن تقديم انھ بإم

من جماعرض طعن لتقديم ن املر با يجتمع قد و محدودة   . اقصة
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الثانية م: الفقرة امل ال: املر من أصال حرم الذي املر طرف من الطعن استعمال يمكن

ال و العقد إبرام ة املص لقيام يكفي الطاعن وتخصص املنافسة، و ار ش قواعد خرق ب س

تر أنھ إثبات منھ ون 60للعقديطلب ت صفة بعد املس املتنافس أن الدولة مجلس اعت فقد

قدم أنھ أو ھ تر يقبل لم أو ترشيحھ، يقدم لم لو و ح العقد إبرام ة مص لھ طاعن ل ل

مقبول  غ أو ي قانو غ أو مناسب غ املتعاملون 61عرضا طرف من الطعن استعمال يمكن كما ،

م عقود تجدد لم   .الذين

الفائز؟ املتعامل و الطاعن يكون أن يمكن  ل

مؤرخ القرار الشأن ذا الفر الدولة مجلس أعت23/12/2011ق أن"أين

ال املنافسة و ار ش قواعد مخالفة جراء من تتضرر لم بالصفقة ا فوز عن أعلن ال املؤسسة

إ الطعن ة مص ا ل س ل و العقد ا ل لطلبيخضع لة مؤ ست ل ف بالتا و إبرامھ جراءات

املادة إ نادا اس داري) 551/1(إلغائھ القضاء قانون للمادة( من املقابلة املادة  09-08من946و

قد)  ال جراءات ة عدم الحقا ن تب إذا العقد إبرام قبل ا عرض ب ق ا إال ا ل س ول

إلغائھ إ الطعنمن  62تؤدي اختياره تم الذي املر ة مص ما تصور يمكن ال أنھ ر الظا

أسباب ناك ف لذلك، تدفعھ قد ال خالقية سباب تصور الصعب ومن فائدتھ، إ أدى إجراء

ض عو ع صول ا عدم و تنفيذه من متقدمة مرحلة العقد إلغاء من شية ا ون ت قد أخرى

ان إذا تخاصة كأن أك ح الر الرغبة أو املشروعية، لعدم يجة ن و ةلغاء املص ون

بالت قامت صصخاملتعاقدة ا من فقط ن مع عدد ع إال يحصل لم الطاعن املر لكن صيص

القرار إ نادا اس املجلس ا ف فصل ال القضية حال و و د املز ع صول ل جراءات فيطعن

سابق 63أعاله قرار حكم املجلس ان قد العقد64و إبرام ة مص لھ بالعرض الفائز وفق"أن

قانونية خاص"إجراءات لنظام يخضع أصبح الصفقة أو العقد ع املتحصل كأن يبدو سبق ومما ،

موضو طعن انھ ع لھ ينظر ان والذي للتعاقد السابق ا ست القا ك تحر من يحرمھ

ارفأصبح ش امات ال مخالفة ب س متضرر مر طرف من إال استعمالھ يمكن ال صيا طعنا

ع بناءا س ل و ا يث ال الوسائل إ بالنظر تقدر أصبحت الطاعن ة مص أن أي املنافسة، و

اعت و املسلك ذا سا فر الفقھ وانتقد ة، دار املنازعات عليھ تقوم ما ذا و تاجاتھ شددااست ه

القا ك تحر من حرمھ و ضيقة ة زاو بالصفقة الفائز حشر الذي داري القا طرف من

ب س يل قد عقد بتوقيع عليھ وم مح وأنھ الصفقة، ع املتحصل ونھ ب س ا ست

الفائز املر ا عل عرف ألنھ. مخالفات الطعن ق ا لھ س فل الثانوي املتعامل لھأما س ل

العقد إبرام ة   65مص
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الثالثة الدولة: الفقرة ممثل طرف من املقدم املجالس: الطعن قرارات يحيل الوا أن ع الشا من

للمادة طبقا و لكنھ املوضوع، قا ع مشروعة غ ا يرا ال القانون946/2املحلية لھ09-08من

ك تحر و الطعن استعمال الدولة كممثل ق علقا إذا ذلك و التعاقد قبل ا ست القا

أوتضرره ة املص ت يث أن دون محلية، عمومية مؤسسة أو إقليمية جماعة طرف من م ي عقد مر

ألنھ دوث ا نادر الوا بھ يتقدم الذي الطعن أن والواقع املنافسة، و ار ش بقواعد خالل من

عن افية ال املعلومات لديھ ست املداولةل تلقيھ عد إال بالصفقة علم ال و للتعاقد السابقة املرحلة

متضرر  مر ا يقدم قد ال وى الش أو ا، عل وافقت  .66ال

ي الثا لية:الفرع الش املسبق:الشروط داري   الطعن

داري      التظلم يح:"بأنھ67عرف لت أو حقوقھ ع صول ل املتظلم بھ يقوم إداري طلب

ظل68"ضعيتھو  ففي للتعاقد، السابق ا ست الطعن ملمارسة شرطا عد ال و 09-08قانونال،

ا اختيار إجراء ا 69أصبح عرض انية إم معرفة لإلدارة يح ي و ف ھ، وعيو مزاياه لھ مستقل طعن لكنھ

أ ناحية من لكنھ ، وديا اع ال تحل أن يمكن طعن وسيلة من املر يمكن و سرعملنازعة ا يجعل خرى

محتواه للتعاقد السابق ا ست الطعن يفقد مما العقد   70توقيع

ي  الثا الطعن: املطلب تقديم   نتائج

ستمر الة ا ذه و فيھ النظر يقبل أو الطعن ا ست القا يرفض أن إما

مراحل ع ول ( جراءات ال)  الفرع سلطات تقييم ا ا بان املجاليمكن ذا ي(قا الثا   ).الفرع

ول  جراءات: الفرع   مباشرة

و         ا ست القرار صدور غاية إ الطلب التحقيق من تبدأ مراحل عدة الطعن يفصل يمر

إل  وفقا يأمرالقا أن للقا يمكن و عام مدع وجوب دون و ية، شف أو كتابية ية وجا جراءات

قضائية، ة    .بخ

و الطلب :الفقرة علق: التحقيق وإذا الطعن، عليھ ب الذي س التأس ع التحقيق يتوقف

ة صعو أك التحقيق يصبح املنافسة بقواعد باإلخالل ا ،71  مر التحقيق نيمر بمرحلت  : لطلب

ية شف بمرحلة تكمل و ة مكتو و   .املرحلة

ة/1 املكتو ضة :املرحلة العر تبليغ الطاعن عاتق ع الطعنللميقع رفع عند املتعاقدة ة إال72ص ،

لقبولھ شرطا عد ال ذلك لھ73أن وإنما الطاعنآ، يتلقى ان يمكن و للتقاعد، الالحق الطعن ع ثار

ا املذكراتمذكرات بادل ب سمح ان يمكن و  74والعرائضصم
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ية/2 الشف خالل: املرحلة و ا ست للقا الواسعة السلطات إ بالنظر ة إجبار العلنية لسة ا

وثائق أو دفوع تقديم أيضا ا خالل يمكن و ية الشف م مالحظا يقدموا أن لألطراف يمكن لسة ا ذه

ست قا يفصل و يةجديدة، وجا إلجراءات فقا و صم75ا ا بطلبات طراف إعالم يجب و

صم ا ا قدم ال بالوثائق م تبليغ كذلك و جراءات بطالن طائلة   . 76تحت

ة/3 بخ مر انية ة: إم بخ يأمر أن ا ست للقا ذا77يمكن و مور عض لھ لتو ذلك و

يتما ال ألنھ ي نا است أجلجراء الية20مع ست الدعوى للفصل لھ املمنوحة   .يوما

الثانية ا: الفقرة ست القرار املادة: صدور إطار ا ست القا سلطات946يتمتع

ع الطا عزز مما ائية تداب يتخذ أحيانا ألنھ املوضوع قا سلطات تتجاوز أحيانا  واسعة

ا الطعن ذا ل يتمتعاملوضو ال سلطات و املوضوع، اع ال ة سو من أحيانا القا يمكن لذي

ق ا أصل ينظر ال الذي العادي ا ست القا عادة سلطات78ا الدولة مجلس ا ،وصف

امل ال   ", 79القضاء

إجراء"أوال املادة:  اتخاذ بمقت ا ست القا ك تحر يتم يما946عندما رقابةفإنھ رس

طبيعة عن للبحث مجال ناك س ل و املنافسة و ار ش لقواعد دارة ام اح مدى ع ذهاملة

العموم وع لغاء، دعوى كما مشروعية رقابة ست ل ف عادية أو محدودة انت إن الرقابة

سلطات عدة القا   : يملك

مر/1 ب: سلطة س امل يأمر أن يمكن أوالقا أجل بتحديد ذلك و اماتھ الل باالمتثال خالل

ذلك   :بدون

ا- اما الل باالمتثال دارة يأمر املادة: أن نص من استعمل946/4وا زائري ا املشرع أن

الغرابة غاية ن أن: "عبارت ة دار للمحكمة خاللتأيمكن ب س امل ا...."مر جواز مر يجعل مما

ا بو س لسان: مل ع ثقيل مر لفظ كأن و املتعاقدة ة املص ممثلة حوال ل دارة و

املبدأ ذا أن العلم مع دارة يأمر ال القا أن السائد املبدأ منطلق من ون ي ذلك ما ر و املشرع

الق نظامنا أساس أي لھ يوجد ال ن ح قانون بموجب سا فر يمعروف  . انو

بإلغاء أمر القا ون ي ا خرق ال املنافسة و ار ش امات الل باالمتثال دارة بإلزام

جراءات بداية انت فإذا ليا، ون ي وقد جزئيا ون ي قد لغاء ذا و بھ قامت الذي جراء

خ ون ي كأن الحقا املرتكبة التجاوزات إال شمل لن لغاء فإن مرحلةيحة فقط قع و الل

مثال القا ان بإم العروض،  :اختيار
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ع- وافقت ال املح املجلس مداولة إلغاء أو الطاعنة، الشركة تر قبول رفض قرار إلغاء

العقد، مأو مشروع عروض رفض بأسباب بعدين املس ن املر بإعالم املتعاقدة ة املص يأمر ،80أن

العروض دراسة شيحأوإعادة ال رفض  .عد

للمنافسة- الوضع و ار ش إجراءات تم: إعادة م أوقبول ، ا ال بدل للمناقصة الدعوى مثال

ال من بعاده   .      اس

أو -   العقد مضمون أو إجراء يح إجراءت ي قانو غ معيار ب أو جديدة، مناقصة بطرح يأمر

 .املنافسة

الع/2  إبرام تأجيل ملدة: قدسلطة العقد توقيع بتأجيل يأمر ان ا ست للقا يوما20يمكن

التا و توقيعھ ع سر ال من دارة منملنع ا امنع ست الطعن يمنح مما ا اما ال من رب ال

أن يمكن الذي داري الطعن يضعف أخرى ناحية من لكنھ ، للغ جذبا أك جعلھ و جديدا دفعا

اسو  إدار اع ال الة81  ي ا ذه و ي، ا ال القرار انتظار تحفظيا إجراء ون ي أن ذا ل يمكن و ،

ا أل جدا ة قو السلطة ذه عت و العام، الصا ع ه تأث و التأجيل سلبيات و إيجابيات ن ب يوازن

امل منح و والزالت، كب جدل محل انت ن طرف ن ب عاقدية عملية للقاشل الفر شرع

حذف و العقد بإبرام املتعلقة القرارات إلغاء حق عطيھ إذا أك سلطة للتعاقد السابق ا ست

املنافسة و ار ش امات بال تخل برام82بنود إجراءات إلغاء يمنحھ و ن املر ن ب تم ال البنود

ا املا83برم بالتوازن املساس شأنھ من ذا فتعيدو م عروض ون املر ب التا و للعقد

جراءات افة املتعاقدة ة   84املص

ديدية/ 3 ال املادة: الغرامة يح القانون946ت ديدية09-08من غرامة يأمر أن ا ست للقا

ام الل لالمتثال ا عل املد ة للمص القا يحدده الذي جل انقضاء خ تار من اسري ذاا و ،

القضائية ام ح مصداقية يدعم أن شأنھ   .    من

ي  الثا للتعاقد:الفرع السابق ا ست القا سلطات   تقييم

الفصل  دون مؤقتة تداب باتخاذ للقا للتعاقد السابق الطعن سمح املبدأ حيث من

تداب اتخاذ سلطة يمنحھ إجراء ونھ ب يتم أنھ إال العقداملوضوع من بنود بحذف إعادةو ائية

طلب مما بأك يفصل أن فيمكنھ ، ديدية غرامة كم وا العقد توقيع تأجيل يمكنھ كما جراءات

أجل تحديد بدون أو مع ا اما الل باالمتثال املتعاقدة ة املص يأمر و ا يالحظ ال روقات ا ع منھ

بع اس تم الذي الطاعن املر إعادة لو الش حيث من إال اليا إست س ل الطعن ذا ف ألن85اده،

حيث من لغاء منازعة شبھ و ف املوضوع، قا صالحيات تفوق أحيانا فيھ القا صالحيات



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة سوق أهراس/ بروك حليمة .ـــ أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

309 

 

نوع من طعنا ون ي بذلك و أطرافھ، التعديل قل ع أو العقد التأث من القا يمكن ونھ

                                     .                   86ثالث

الثالث   ا:املطلب ست القرار   آثار

أن يمكن ملا نظرا املتعاقدة لإلدارة سبة بال اجسا ل ش ة دار العقود الطعن إن

وقائية وسيلة عد للتعاقد السابق ا ست الطعن فإن لذا ا، تنفيذ ع مالية آثار من عنھ ينجر

املحاسبةتحول  مجلس قا ح أو ي زا ا القا تدخل ا.  دون ست القرار آثار مسالة تطرح

ن ع داري القضاء اخذ فقد العقد، وتنفيذ العام املوقف س ع ش شو ال حول شغال

لدوا وذلك املنافسة بقواعد إخالال مالحظتھ رغم فورا العقد يل فلم أمور عدة ضرورةعتبار

دمات ا ة استمرار ستغلوإلغاؤهضمان ان يمكنھ الغ الن التعاقدية العملية يضعف ان شأنھ من

العقد ابرام عد ر تظ لم مشروعيھ اوجھ ليث الوقت خالل87مرور أخرى حالت بإلغائھ وق

القرار إصدار خ تار من ر   .88أش

ول  امل :الفرع الصفقات و العقود للمنافسةمص الوضع و ار ش امات الل خالفا عدم: مة ن ب

التبعات من التقليل ومحاولة العامة للعقود ي القانو    ستقرار

فال التعاقدية القانونية العملية ة بمدى مر يتعلق عندما أحيانا الغموض يبدو ما ر

ة ج اختصاص من إما ذلك ألن املشروعية قا ا يراق أن إدارييمكن قا أو أخرى قضائية

ف89آخر لغاء، قا وح مشروعيتھ مدى للبحث س و املرتبط العقد إلغاء أثر البحث

أن مناسبات عدة الفر الدولة مجلس أعت و العقد ع آثاره و لغاء نتائج ر تقر لھ س " ل

حيث من ست ل املنافسة و ار ش امات ال العقدمخالفة إللغاء با س إلغاء90"املبدأ حال وح

املساس لعدم منھ حرصا وذلك ة دار القرارات إللغاء الرج ثر عمل ال بالعقد مرتبط قرار

الغائھ قبل للقرار وفقا صفقات ابرام عن الناشئة القانونية أن91باملراكز ع دليل املجلس وإلغاء ،

والو  ار ش إجراءات املحددتطبيق السقف عن تقل ال العقود ل ل مستحيال س ل للمنافسة ضع

الشفافية" لكن حدود" طغاء أن92لھ يجب انھ ة ب املسلك ذا ينقذ الفقھ من العديد جعل مما ،

حسب تملك دارة أن الحقا الدولة مجلس ،وأكد يتجزأ ال ل ك العقدية العملية مشروعية إ ينظر

أن قضية ل رقابةظروف تحت وذلك داري القرار إلغاء ع تب ت ال النتائج ستخلص

ستقرار93القا ع ترتكز أصبحت اتھ أولو أن إ ش الدولة مجلس ادات اج آخر لكن ،

انھ كما حازمة، بصفة ا مشروعي عدم ومعاقبة العقد قانونية لضمان التعاقدية للعالقات ي القانو

إ وء ال القانونيةحصر النصوص مراعاة عدم مر علق إذا فقط ا ست ذلك94القا و ،

عدم حالة و و ناء ست من مبدأ أقر ون ةي ط ا ن،املشروعية مع متعامل محاباة حالة مثال
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ام ل خروقات أن داري القا رأى ل ا ذا ل تطبيقا صدرت أخرى قرارات إ بالنظر لكن

أراد القا كأن ، الشروط ذه أو باب من ا ف تتوفر ال ا ذا حد للمنافسة والوضع ار باالش

إطار إثارتھ تتم لم انھ طاملا العيوب من النوع ذا من الصفقات ة حول اع ال تط

ا عل اضا اع التعاقد عد أو التعاقد قبل ا   .95ست

الصف  تنظيم إ الفسادبالرجوع افحة م عنوان تحت ينص نجده العمومية دون"قات

أو بمنح عمومي لعون وعد تقديم إ ترمي مناورات أو بأفعال يقوم من ل زائية ا عة باملتا خالل

طبيعتھ انت ما م امتياز و افأة م آخر لكيان أو لنفسھ إما مباشرة غ أو مباشرة بصفة تخصيص

ع أو صفقة تحض بابمناسبة س ل ش أن شأنھ من تنفيذه أو ذلك شأن التفاوض أو ق م أو قد

املع ق امل أو العقد أو الصفقة إللغاء تدخل96.".افيا أفعال و و ، ااملحاباة شا وما   .الرشوة

القانونو  حال01-06موجب ة دار العقود ع الرقابة سلطة ي زا ا للقا أصبح

جرائ عن و الكشف ذام و الصفقة، مراحل ل السابقة فعال ع الصفقة إلغاء املشرع رتب

إنجاز ع سلبية آثار من لغاء ع تب ي ملا التنفيذ مرحلة مستحيال يكن لم إن صعبا يبدو

الفساد من الوقاية قانون أقرة الذي ذاتھ كم ا و و دمات ا تقديم أو ع  .املشار

ي الثا يتنف::الفرع القضا القرار   يذ

ال يصدر ناف ست و فيھ املق ء ل لقوة حائز و و فورا ينفذ و با مس ا ست مر

م تل ولم املنافسة و ار ش امات بال مساس ناك أن ا ست القا اعت فإذا ، التنفيذ عيق

لل الة ا ذه يمكن العقد ع وقعت و املتعاقدة املحاباةدارة جنحة عن يبلغ أن كما97طاعن ،

القانون  خطأ أو السلطة، باستعمال إنحرافا العقد توقيع ع سر ال قرار ل ش أن مكن98يمكن و ،

ناك أن العقد إبرام بوقف دارة طالب الذي ا ست القرار من ستخلص أن ي زا ا للقا

ست القا ع و ا، ذا للقواعد إلغاءخرق تم فإن قراره، تنفيذ كيفية بدقة يحدد أن ا

إكمال فيجب فقط واحد تصرف أل إذا أما البداية من العملية إعادة فيجب برام إجراءات

املرحلة تلك خالل   .العملية

دعوى استعمال انھ بإم ض التعو قة طر واختار قانونية غ قة بطر املر بعاد اس تم إذا

نحية"املسؤولية ا ق" شبھ ا فلھ فرصة أي لھ يكن لم حال كسب من فاتھ ما أساس ع

يمكن بالصفقة للفوز حظوظا يملك ونھ من تحقق إذا و عرضھ، بتقديم اصة ا ف باملصار املطالبة

أما الصفقة، من عليھ صول ا لھ يمكن ان الذي ح بالر يقاس و كسب من فاتھ ما امل ب ضھ عو
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تم العقدإذا ع لھالتوقيع بنودهيبقى أحد أو العقد ة ع محتجا ض التعو دعوى ق ا

العقد تنفيذ بوقف يأمر أن تحفظية بصفة ا ست القا من أيضا طلب   99و

املرسوم السابق الصفقات ع شر ظل و زائر ا القضاء أن بالذكر لم434-91جدير

مخالفة ع البطالن نيرتب مر لصا ض بالتعو ق حيث العمومية الصفقات إبرام ام أح

مر مع الصفقة املتعاقدة دارة أبرمت ثم العروض تقييم نة طرف من م عروض قبول تم

الشع املجلس س رئ ضد وى ش قدم أن عد ضرر من قھ عما ض بالتعو فطالب ، عرضھ رفض

مذكرا الص البلدي تنظيم ام بأح الدولةإياه مجلس اعت وقد وصارخ، عل ل ش ا خرق ال فقات

باملع ق الذي واملعنوي املادي الضرر عن ض للتعو مستوجبا رق ا  100ذا

الثالث الطعن: الفرع اطرق ست   القرار

الدولة مر مجلس أمام فيھ الطعن مكن و درجة كأول يفصل التعاقد قبل ا ست

أجل15خالل الدولة مجلس يفصل و باألمر للمع الرس التبليغ خ تار من ومن 101ساعة48يوما

غيابيا صدر إذا املعارضة اجل انقضاء خ و  102 تار العامة للقواعد يخضع ناف باالست تحققالطعن

املوا مبدأ ام إح السيما لإلجراءات و الدرجة قا ام إح مدى من ناف ست وقا ة، ج

و الدرجة لقا ة التقدير السلطة ع الرقابة ممارسة ا خالل من القا ستطيع لية ش رقابة

الصفقة عن عالن أو العقد لبنود ه تفس ع الرقابة ستطيع   .،ف

الدولة مجلس أمام ناف باإلست بمحام103الطعن التمثيل ا إجبار املادة104يتطلب نت واست ،

ذل905 ة:كمن دار الصبغة ذات العمومية واملؤسسات والبلدية، ، الوالية أن 105الدولة، ط ش و ،

ذو ناف ست طلب ون ي وأن للقانون، العامة للمبادئ طبقا ذا و الدعوى طرفا املستأنف ون ي

ب العقد توقيع تم إذا و قبولھ عدم إ يؤدي العقد توقيع ي الذي ناف ،فاإلست نظرموضوع خ تار

لنظره وجھ باال القا يقرر ناف  .ست

فيھ املطعون القرار ع أثر أي غياب و ناف ست آثار م أ يتخذه: إن الذي فالقرار

ن ست ينظر و ينفذ، العقد توقيع بتأجيل ا ست جماعيةالقا شكيلة ب الدولة مجلس اف

ناو  ست الفصل مجال املشرع يحدد إحالةلم دون املجلس يفصل الدعوى قبول حال و  . ف،

  خاتمة

والوضع ار ش امات بال اصة ا القواعد ام اح للتعاقد السابق ا ست يضمن

الوضع امات ال ع ينص تنظيم أو ع شر ل ام اح مراقبة إ طار ذا مجالھ متد و للمنافسة

ا إبرام عند ار ش و اختصاصھ،للمنافسة تدخل ال   لعقود
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ذه خالل من تضرر إذا العقد إبرام ة مص لھ من ل و الدولة ملمثل العقد إبرام قبل جائز و و

امات  . ل

من يأخذ و ف ، املوضوع اليا است طعنا للتعاقد السابق ا ست الطعن عت

امل عھ كطا صائص ا عض ا ست منجراء ھ تقر واسعة صالحيات للقا عطي لكنھ ل

غرامة سليط و العقد، توقيع وتأجيل ا اما بال بالقيام دارة يأمر أن انھ فبإم املوضوع، قا

قراره، ام اح ع ا إلجبار ونديدية ت ال التعاقدية العالقة عمق ي أن للقا يح ي و ف

مية لأل نظرا خاص ل ش العموميةحساسة والصفقات للعقود واملالية شأنھقتصادية من أنمما

مبكرة وسيلة الطعن ذا جعل و العمومية، والصفقات العقود ع الوقائية الرقابة آليات يدعم

ف املجال ذا شري املس الفساد من العالقاتللوقاية العدالة متطلبات ل تجا يمكن ال

عليھ أكد والذي نالتعاقدية ب انت ال القطيعة تجاوز ع القا حث الذي داري القضاء

قا ليفعل ان كما التحليل عمق وض ا منھ طلب و العقد قا و السلطة تجاوز قا
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