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وتنفيذها الصفقات العمومية املصادقة على  

تعتبر الصفقات العمومية من بين أهم العقود اإلدارية التي تبرمها الدولة و الجماعات الترابية و املؤسسات 

و نظرا ألهميتها في مختلف الجوانب االقتصادية و اإلجتماعية واإلدارية باعتبارها وسيلة  العمومية،

ظ على املال العام املوجه إلى تجسد فكرة استمرار املرفق العام و إشباع الحاجات العامة تضمن الحفا

بمختلف مراحل  لذلك حرص املشرع املغربي على تنظيم جميع األحكام و اإلجراءات املتعلقة هذا الغرض،

مرحلة املصادقة على و  ،ممارسة الرقابة عليهااملصادقة عليها و ها و إبرامها و تنفيذها و ئيتهي الصفقة من 

ضرورة اتباع هذه املراحل و بو ألزم اإلدارة  .إلبرام و التنفيذالصفقة التي تعد املرحلة الفاصلة  بين ا

 .اإلجراءات أثناء لجوئها إلى التعاقد

 ت العموميةالصفقاعلى  املصادقةاملبحث األول : 

و  .ضمانات تحمي حقوق املتنافسين خالل هاته املرحلةالأحاط املشرع مرحلة املصادقة بمجموعة من 

ال يكفي أن تعلن لجنة طلب العروض أو املباراة عن قبول  لكي تكون الصفقة نافذة من الناحية القانونية،

التي لها  املتنافس الذي رست عليه الصفقة بل ال بد من املصادقة عليها من طرف اللجنة املختصة

 ول أو رفض من رست عليه الصفقة و تبليغه إياها.بالسلطة التقديرية في ق

 

 

 

 

 



 : مفهوم ومبادئ املصادقة الصفقات العموميةلب أول مط

 قبل التطرق  لتحديد مبادئ  املصادقة الصفقات العمومية ال بد من تحديد مفهوم املصادقة.

  مفهوم املصادقة على  الصفقات العمومية فقرة أولى:

إبرام عقد الصفقة تعد املصادقة آخر مرحلة من مراحل الصفقات العمومية بعدة مراحل أهمها و  تمر 

العمومية فهي تعبير عن شهادة ميالد لهذا العقد بكيفية صحيحة و رسمية يصبح معها منتجا آلثاره 

القانونية بالنسبة للطرفين املتعاقدين و تترتب عنه حقوق و التزامات وواجبات بالنسبة لإلدارة صاحبة 

ونية ال تتم إال بعد قرار املصادقة من طرف و عليه فاملصادقة تعد رابطة قان املشروع و املتعاقد معها،

فال ، هي إفصاح السلطة املختصة عن نيتها في إتمام التعاقد مع من رست عليه الصفقةو  .الجهة املختصة

تعتبر صفقات األشغال و التوريدات و الخدمات صحيحة و نهائية إال بعد املصادقة عليها من طرف 

قة قبل أي شروع في تنفيذ األعمال موضوع الصفقات  املذكورة و يجب أن تتم املصاد ،السلطة املختصة

 م.من املرسو  87لبند)ب( من املادة باستثناء الحالة املقررة في ا

الباب الثامن  فيمن خالل مرسوم الصفقات العمومية  املصادقة على الصفقات العمومية املشرع تناول 

حيث تطرق ملبادئ و كيفيات املصادقة إلى جانب اآلجال  ، 153و  152املادتين  ال سيمامن هذا املرسوم 

فيما يخص املصادقة على صفقات  144إلى جانب ذلك نجد املادة  ،الواجب تبليغ املصادقة خاللها

 .152الجهات و العماالت و األقاليم و الجماعات التي أحالت بدورها على املادة 

املرحلة األخيرة في إبرام العقد، فهي بمثابة شهادة ميالده  العمومية الصفقاتتعتبر املصادقة على عليه و 

حيث تترتب  1ويصبح العقد منتجا آلثاره القانونية بالنسبة للطرفين املتعاقدين بكيفية صحيحة ورسمية

عنه حقوق والتزامات للمتعاقد كما تتولد عنه امتيازات وواجبات بالنسبة لإلدارة صاحبة املشروع، وعليه 

 تعد بمثابة رابطة قانونية ال تتم إال بعد قرار املصادقة من الجهة املختصة.فاملصادقة 

تجعل املصادقة من الصفقة عقدا شرعيا غير متعارض مع الصالح العام و يمكن بالتالي مباشرة هذا و 

إنجازه و الغاية من إخضاع الصفقات العمومية للمصادقة هي التأكد من مدى احترامها للقوانين و 

 .2الجاري بها العمل و مدى تحقيقها للصالح العام و مطابقتها للتوجهات العامة للبالد األنظمة
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 103ص  2003العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية النظم القانونية الجديدة،مطبعة طوب بريس،الطبعة األولى  توفيق السعيد،الصفقات -



 

 

 : مبادئ املصادقة على الصفقات العموميةفقرة ثانية

مرحلة املصادقة كغيرها من املراحل التي تمر منها الصفقات العمومية تحكمها مجموعة من املبادئ  إن

 أهمها:

  152حيث جاءت املادة  السلطة املختصة: من طرفتقييم صحة و نهائية الصفقات العمومية 

على أنه ال تعتبر صفقات األشغال و التوريدات و الخدمات صحيحة ونهائية إال بعد  لتؤكد

 املصادقة عليها من طرف السلطة املختصة.

نصت على أن املصادقة تتم قبل أي شروع في تنفيذ األعمال موضوع الصفقات املذكورة باستثناء  كما

....إما بصفة استثنائية بتبادل رسائل أو حيث تنص على" 87الحالة املقررة في البند)ب( من املادة 

من  5في الفقرة اتفاقية خاصة بالنسبة لألعمال املستعجلة املنصوص عليها في حالة االستثناء الواردة 

حيث تنص الفقرة الخامسة من ، التي ال يتالءم إنجازها مع إعداد الوثائق املكونة للصفقة" 86املادة 

"األعمال املستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سالمة على  86املادة 

لشروع في تنفيذها قبل تحديد جميع شروط السير الطرقي أو املالحة الجوية أو البحرية و التي يجب ا

 الصفقة.."

 في حالة عدم احترام اآلجال املنصوص  عن الضمان املؤقت: صاحب املشروع يده إمكانية رفع

من نفس املرسوم يحرر نائل الصفقة من التزامه إزاء صاحب املشروع حيث  153عليها في املادة 

 يسلم له رفع اليد.

  يوما ابتداء من تاريخ فتح   األظرفة أو تاريخ  75في أجل أقصاه  الصفقةتبليغ قرار املصادقة على

توقيع الصفقة من طرف نائلها إذا كانت صفقة تفاوضية مع وجود إمكانية تمديد األجل الذي 

يأخذ بعين االعتبار رأي نائل الصفقة و ذلك ضمانا لحق املتعاقد مع اإلدارة من كل تعسف صادر 

 عن اإلدارة . 

 

 



 وإجراءاتها الجهة املختصة باملصادقة على الصفقات العموميةالثاني :  املطلب

تخضع العالقة التعاقدية في إطار الصفقات العمومية بين اإلدارة و املتعاقد معها إلى نظام قانوني يحتكم 

في تطبيقه إلى مسطرة محددة بموجب نصوص تشريعية و تنظيمية و املتمثلة أساسا في مجموعة من 

ات التي يقصد من اتباعها احترام مبادئ الشفافية و املساواة و املحافظة على فعالية النفقة اإلجراء

العمومية التي تمكن اإلدارة من تحقيق أحسن إنجاز سواء من الناحية الفنية أو املالية ابتغاء املصلحة 

تقوم بها  اإلجراءات يخضع إبرام الصفقات العمومية ملجموعة من 3العامة و حفاظا عل املال العام 

 الجهات املختصة.

 الفقرة األولى: الجهة املختصة باملصادقة على الصفقات

تعد املصادقة على الصفقات العمومية من الشروط األساسية الستكمال اإلجراءات القانونية لهذه 

مرحلة مهمة في كما أنها تعتبر  4الصفقات و ذلك قبل الشروع في تنفيذ أشغالها أو توريداتها أو خدماتها

حياة الصفقات العمومية باعتبارها تعبير عن شهادة ميالد بكيفية رسمية و صحيحة و يصبح العقد معها 

 منتجا آلثاره القانونية بالنسبة للطرفين املتعاقدين 

و عليه فاملصادقة على الصفقات املبرمة من قبل الدولة و الجماعات الترابية و مجموعاتها و املؤسسات 

مية تعد بمثابة رابطة قانونية ال تتم إال بعد قرار املصادقة على الصفقة من طرف الجهة التي تملك العمو 

 سلطة إبرام العقد

اآلمر ب "السلطة املختصة و قد عرفت الفقرة الثانية من املادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية 

أو أي شخص آخر مؤهل لهذا  بالصرف أو الشخص املفوض من قبله قصد املصادقة على الصفقة

 الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي"

فبالنسبة لصفقات الدولة يعهد أمر املصادقة عليها للسلطة الحكومية املعنية باألمر و يقصد بها أعضاء 

الحكومة كل في مجال قطاعه الوزاري و يجوز لهؤالء األعضاء التفويض في صالحية املصادقة على 

 .5املسؤولين املختصين التابعين لهمالصفقات العمومية إلى 

 بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية نميز بين مرحلتين 
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 109ص  2014كريم لحرش،مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية،مطبعة طوب بريس،الطبعة األولى، -
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 43الصفحة  2009المغربية لتوزيع الكتاب الطبعة الثانية  المغرب،الشركةبمليكة الصروخ،الصفقات العمومية  -
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 65مليكة الصروخ،نفس المرجع،ص  -



حيث نص الفصل مرحلة ما قبل صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية:  . أ

على أنه سيحدد وزير الداخلية بقرار السلطات  2013من مرسوم الصفقات العمومية لسنة  144

ادقة على صفقات الجماعة الترابية و بالفعل تصدر هذا القرار و أعطى اختصاص املؤهلة للمص

 6املصادقة لكل من وزير الداخلية و الوالي و العامل

بموجب هذا القرار تم توزيع االختصاص بين وزير الداخلية و الوالي فيما يخص صفقات الجهات و باقي 

عشرة ماليين درهم فاالختصاص يعود لوزير الداخلية،و  الجماعات الترابية فإذا كان مبلغ الصفقة يتجاوز 

 إذا كان املبلغ يساوي أو يقل عن ذلك فاالختصاص يعود للوالي.

و تم تقسيم املصادقة على صفقات الجماعات بين الوالي و العامل التابعة لنفوذه الترابي،فإذا كان مبلغ 

ود للوالي و التي يقل مبلغها عن مليونين فيعهد الصفقة يتراوح بين مليونين و عشرة ماليين فاالختصاص يع

 للمصادقة عليها للعامل.

 مرحلة ما بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية . ب

كان بشكل مؤقت في انتظار دخول القانون التنظيمي املحدد  361.0.13إن تطبيق مقتضيات القرار رقم 

و  2011من دستور  146رابية األخرى املنصوص عليه في الفصل للنظام املالي للجهات و الجماعات الت

 7النصوص املتخذة لتطبيقه حيز التنفيذ

و في هذا اإلطار صدرت ثالث قوانين تنظيمية خولت لرؤساء الجماعات الترابية اختصاص املصادقة على 

اإلجراءات و توسيع هامش حرية و يهدف هذا املقتض ى إلى إقرار مرونة املساطر و  الصفقات التي يبرمونها،

الذين أصبح بإمكانهم إنجاز مشاريعهم دون مساومة أو عرقلة من طرف  رؤساء الجماعات الترابية،

 . املحليةسلطة ال

في حين ال تعتبر صفقات املؤسسات العمومية صحيحة و نهائية إال بعد املصادقة عليها من طرف السلطة 

 عليها من طرف املراقب املالي عندما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.املختصة صاحبة املشروع و التأشير 

و التتم املصادقة على الصفقات من طرف اللجنة املختصة إال بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من 

تاريخ إنتهاء أشغال اللجنة أو املباراة أو تاريخ توقيع الصفقة من طرف نائلها إذا كانت الصفقة تفاوضية 

 .8و إجراء منافسةبعد إشهار أ

                                                           
6

 7762ص  2013دجنبر  19الموافق ل  1435صفر  15بتاريخ  6214الصادر بالجريدة الرسمية عدد  361.0.13قرار لوزير الداخلية رقم  -
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 من مرسوم الصفقات العمومية 2المادة  -



 وفي جميع حاالت اإلبرام واملصادقة ينبغي احترام تأشيرات املراقب املالي على صفقات الدولة.

 الفقرة الثانية: إجرءات املصادقة على الصفقات العمومية

قرار املصادقة من القرارات املنفصلة املصاحبة لعملية التعاقد حيث أن العقد غير املصادق عليه  يعتبر

  .ال يعد سوى مشروع للتعاقد ليست له آثار قانونية تجاه اإلدارة

ألزم املشرع السلطة املختصة باملصادقة على الصفقات بمجموعة من اإلجراءات وفي هذا السياق، فقد 

ال تكفي املصادقة على الصفقة من قبل السلطة إذ ، قرار املصادقة على الصفقة إلى نائلهامن بينها تبليغ 

إن املصادقة على ف وبعبارة أخرى، .دداملختصة، بل ال بد من تبليغها إلى نائل الصفقة خالل أجل مح

ذلك بل يتوقف  الصفقة، بعني أن نائل الصفقة أصبح هو صاحتالصفقة من طرف السلطة املختصة ال 

 على تبليغه املصادقة من طرف صاحب املشروع.

نائلها خالل أجل أقصاه على الصفقة إلى  ةاملشرع السلطة املختصة بتبليغ قرار املصادق وهكذا أوجب

أو تاريخ التوقيع على الصفقة من  ن يوما يحتسب ابتداء من التاريخ املحدد لفتح األظرفةيخمس و سبع

املتعلق  1998بخالف مرسوم  من املرسوم، 153لمادةطبقا لطرف نائلها إذا كانت صفقة تفاوضية 

يوما يمكن تمديدها  60تمثلت في  2007يوما كحد أدنى و بمرسوم  90بالصفقات العمومية التي كانت تبلغ 

 ك.إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذل يوما، 90إلى 

للجنة طلب  2013من مرسوم الصفقات العمومية لسنة  33سمحت املادة  ،لكن باملوازاة مع ذلك

إذ على  يوما، 75في الحالة التي يتبين لها عدم قدرتها عل تحديد اختيارها خالل بتمديد هذا األجل العروض 

ألجل جديد  الحية عروضهم ص و يقترح عليهم تمديد خبر املتنافسين قبل انتهاء األجل،أن يصاحب املشروع 

ملتزمين خالل األجل الجديد الذي تم  نافسون الذين أعلنوا عن موافقتهمو يبقى وحدهم املت ،يحدده

 .اقتراحه من طرف صاحب املشروع

ن لصاحب املشروع أجل أقصاه أيالحظ  ،ةمن مرسوم الصفقات العمومي153و  33طبقا للمادتين عليه، و 

يمدد  33و إذا تم تمديد أجل صالحية العروض طبقا للمادة  املصادقة لنائلها،يوما كحد أقص ى لتبليغ  75

وإذا لم يتم تبليغ املصادقة خالل األجل املذكور  أجل املصادقة بنفس عدد األيام الذي قبله نائل الصفقة،

ه و في هذه الحالة يسلم له رفع اليد عن ضمان يحرر نائل الصفقة من التزامه إزاء صاحب املشروع،

 املؤقت.
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 ،فإذا قرر صاحب املشروع أن يطلب من نائل الصفقة تمديد صالحية عرضه قبل انقضاء األجل املقرر 

يجب عليه قبل انقضاء األجل املحدد سلفا أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة مع 

و ذلك لإلبقاء  كدا،إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة أية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤ 

على عرضه مدة إضافية ال تتعدى ثالثين يوما يجب على نائل الصفقة أن يبلغ جوابه لصاحب املشروع 

. حيث يكون صاحب 153قبل التاريخ األقص ى املحدد من طرف هذا األخير حسب الفقرة األخيرة من املادة 

 يسلم له ضمانه املؤقت. ةة األخير املشروع أمام اختيارين إما القبول أو الرفض و في هذه الحال

( 105فاملدة التي أصبح مسموح بها لتبليغ املصادقة على الصفقات العمومية هي مائة و خمس أيام  )

 30 يوما  )فاملشرع املغربي حصرها في اجل اليتعدى30 ابتداء من تاريخ فتح األظرفة إذا تقرر تمديدها ملدة 

يوما قد يكون أجل التمديد أقل من ثالثين يوما، ذلك حسب ما تم االتفاق عليه في الرسالة (، وهو ما 

يطرح إشكالية لآلمرين بالصرف تتمثل في احتمال تجاوز هذه املدة دون تبليغ نائلي الصفقات املصادقة 

الح اآلمر بالصرف ملقترح عليها نتيجة ظهور بعض الصعوبات التقنية أو التنظيمية  أثناء إعداد مص

بالنسبة لصفقات الدولة و املراقب  وإحالته على مصالح الخزينة العامة للمملكة االلتزام بنفقة الصفقة،

جماعات صفقات البالنسبة ل  الجماعات الترابية رؤساءاملالي بالنسبة لصفقات املؤسسات العمومية و 

املصادقة تصبح من اختصاص  العامل أو وزير الداخلية ، ماعدا إذا فاق ثمنها مبلغا محددا فإن الترابية

األخذ بعين االعتبار األجل القانوني الذي تقتضيه  يتعين بحيث ،قصد وضع التأشيرة عليه حسب الحالة،

  .مراقبة املشروعية من طرف املحاسب العمومي

 قة لنائلها؟لكن هل يمكن للسلطة املختصة إلغاء طلب العروض بدعوى تجاوز أجل تبليغ املصاد

من مرسوم الصفقات العمومية أن املشرع كان أكثر حرصا على حماية  153يتضح من خالل قراءة الفصل 

إذ يحرر من التزامه إزاء  حقوق نائل الصفقة في الحالة التي لم يتم تبليغه املصادقة خالل األجل القانوني،

منه صاحب املشروع تمديد عرضه بين قبول كما أعطاه املشرع الخيار في الحالة التي يطلب  املشروع؛

 .التمديد أو رفضه

ملصادقة  إلغاء الصفقة من طرف السلطة املختصة بسبب تجاوز أجل تبليغا نيةأما فيما يخص مدى إمكا

إلى نائلها فقد التزم املشرع الصمت لكن في إطار حماية حقوق نائل الصفقة من كل تعسف صادر عن 



ملختصة باملصادقة إلغاء الصفقة لتجاوز أجل التبليغ مادام نائلها أبقى على اإلدارة ،ال يحق للسلطة ا

 9عرضه و لم يسحبه

 452-15و الرأي رقم  2015يناير  7بتاريخ  451و هذا ما ذهبت إليه لجنة الصفقات من خالل رأيين رقم 

تتضمن حالة حيث خلصت إلى أن حاالت إلغاء مسطرة طلب العروض ال  2015يناير 12الصادر بتاريخ 

 إلغاء الصفقة إذا تم تجاوز أجل تبليغ املصادقة.

الدور األعظم في حماية من رست عليه الصفقة من  ،و خاصة قضاء اإللغاء لقضاء اإلداري،ويلعب ا

و ذلك بعدما اعتبر املصادقة من القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد التي يجوز الطعن  تعسف اإلدارة،

 فيها باإللغاء.

ويستخلص من التوجهات القضائية في هذا الخصوص أن القاض ي اإلداري يعتبر بأن افتقار 

الصفقة العمومية للمصادقة من الجهة املختصة يجعله باطال من حيث آثاره القانونية، لكنه يقر بحق 

 .ةدون مصادق املتعاقد مع اإلدارة في التعويض عما لحقه من ضرر، وعن األشغال التي قام بإنجازها

 

 تنفيذ الصفقات العمومية اني :ثال بحثامل                       

 إذ الصفقات مجال في التدبيري  املسلسل داخل املفصلية املرحلة العمومية، الصفقات تنفيذ مرحلة تعتبر

 السابقة املراحل جل احترمت قد الصفقة هذه تكن لم إن الصفقة تنفيذ مرحلة عن الحديث  يمكننا ال

( الصفقة نائل) الصفقة عليه رست الذي باملقاول  فعليا الصفقة تنفيذ مرحلة وترتبط ومبادئها، بشروطها

 أو املواد تموين أو الخدمات أو األشغال إنجاز مسؤولية لتحمل املشروع صاحبة اإلدارة اختارت والذي

 . الصفقة موضوع األدوات

 أخرى، جهة من املقاول  ونية املشروع صاحبة اإلدارة نية من كل تتضح املرحلة هذه خالل من أنه كما

 ، األشغال وتوقف وتنفيذ التحضير عملية فإن لهذا ، آخر منحى تتخذ أن الصفقة تنفيذ ملرحلة ويمكن

 العامة اإلدارية الشروط دفتر على باملصادقة املتعلق( 2016 مايو 13)  مرسوم مقتضيات تتضمنها

 .األشغال و الصفقات على املطبقة
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على اعتبار تنفيذ الصفقات العمومية يعد ذلك االنتقال  بالغةيتسم تنفيذ الصفقات العمومية بأهمية 

من إطارها النظري إلى مرحلة تجسيدها على ارض الواقع العملي، لذلك أحاطها املشرع املغربي ببعض 

التزامات على و  حقوق  املقتضيات القانونية لتتم عملية التنفيذ وفق الخطوط املرسومة لها، حيث رتب

 األطراف املعنية بعملية التنفيذ هذه.

دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات  إلى وفي إطار تنفيذ الصفقات العمومية، يتم االستناد

في التنفيذ إال بتوجيه بتدأ ان صاحب الصفقة ال ي مع العلم .620110ماي  13األشغال الصادر بتاريخ 

ملورد، او  -أمر الخدمة بالشروع في تنفيذ الصفقة العمومية إلى املقاول  -لعموميةاإلدارة ا-املشروع  صاحب

 بحيث يعتبر هذا األمر نقطة اإلنطالقة لصاحب الصفقة. -الخدماتيأو 

 املتعاقد خالل مرحلة تنفيذ الصفقات العموميةسلطات صاحب املشروع وحقوق : املبحث األول 

تعتبر مرحلة تنفيد الصفقات العمومية ترجمة واقعية للحقوق و االلتتزامات املنوطة بأطرافها، و 

تمثل مرحلة تنفيذ الصفقة املرحلة النهائية لها. بحيث يخضع تنفيد الصفقات العمومية لقواعد 

اقدين السائدة استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص بحيث ال تنطبق عليها قاعدة العقد شريعة املتع

في القانون املدني وتمثل القواعد االسثنائية التي تخضع لها الصفقات العمومية في ما تملكه االدارة في 

وفي مقابل ذلك ترتب لهذا االخير أيضا مجموعة من الحقوق و  -املطلب األول -مواجهة املتعاقد معها .

 -املطلب الثاني-االلتزامات في مواجهة االدارة 

 سلطات االدارة في الصفقات العمومية -الول املطلب ا

تحتاج االدارة )الدولة والجماعات الترابية و مجموعتها و املؤسسات العمومية( في تدبير املرافق 

العمومية الى مجموعة من الوسائل التي تساعدها على اشباع الحاجيات العامة وتحقيق الصالح العام، 

الحقوق و السلطات التي تتمتع، وتفوق تلك التي يملكها املتعاقد  حيث تتم ترجمة هذه الوسائل الى جملة

 .معها ترجيحا للمصلحة العامة على الخاصة للمتعاقد 
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 سلطات اإلدارة –الفقرة االولى 

-فضال عن ذلك لها الحق في انهاء العقد بشكل منفرد  -أوال-تتمتع االدارة بسلطة االشراف والتوجيه 

 -ثالثا–الجزاءات وحق توقيع  -ثانيا

 حق االشراف و التوجيه  -أوال 

مما ال شك فيه ان االدارة تتمتع بسلطة االشراف والتوجيه على تنفيد العقود االدارية عموما،  

، 11والصفقة العمومية على وجه الخصوص باعتبارها سلطة عامة مسؤولة عن تدبير املرافق العمومية

الرقابة بشكل مباشر على املقاول من أجل تنفيد الصفقة  حيث تهدف من خالل ذلك إلى ممارسة نوع

 .12طبقا للمعايير والشروط املتفق عليه، ليتخذ شكل اشراف على الصفقة للتأكد من سالمة تنفيد العقد

أن االدارة تتحقق من مطابقة التنفيذ للشروط املتفق عليها سواء من الناحية الفنية أو من كما 

ك االدارة سلطة توجيه املتعاقد حيث تأخذ هذه التوجيهات شكل أوامر مصلحية الناحية املالية، كما تمل

مكتوبة ومؤرخة ومرقمة ومسجلة مع توقيع املقاول عند التسليم، وصدورها بكيفية نهائية عن السلطة 

املختصة وكل هده الخصائص تخلع على االمر املصلحي طابعه االداري الرسمي حتى ال يبقى مجرد رغبة 

ال ترقى الى درجة االمر. فاإلدارة تملك اتجاه املقاول سلطات واسعة تستطيع بها ان توجه له االوامر  وامنية

الضرورية لحسن تنفيد االشغال ويبقى هو مجرد مشارك أو مساهم ينفد ما يتلقام من تعليمات غير انه ال 

س الورشة ومديره ورئيسا ينبغي أن يكون تدخل االدارة تعسفيا و بالتالي ينزع من املقاول صفة رئي

 للمستخدمين فيه .االمر الذي يغير من طبيعة العقد.

فاملقاول ملزم باالمتثال ملا يوجه اليه من أوامر، فاذا لم يتقيد ببنود الصفقة أو بأوامر الخدمة 

الصارة اليه من لدن صاحب املشروع. توجه له السلطات املختصة اعذار لالمتثال لها داخل أجل يحدد 

( يوما من تاريخ 15رر يبلغ اليه بواسطة أمر بالخدمة ، وال يمكن ان يقل هدا االجل عن خمسة عشر)بمق

 تبليغ اإلعذار.

 سلطة انهاء العقد -ثانيا

تملك االدارة سلطة انهاء العقود االدارية وضمنها الصفقات العمومية اذا كانت املصلحة العامة 

العمومي أو الوفاء بحاجياته وجعله مسايرة للتطورات  تتطلب ذلك أو تستوجبها مقتضيات سير الرفق

التي تستلزمها مقتضياته. لهذا فان االدارة تستطيع انهاء العقد دون وقع أي خطأ من جانب املتعاقد معها، 
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طاملا أنها قدرت أن حاجة املصلحة العامة تتطلب ذلك دون الى النص عليه صراحة ضمن مقتضيات 

يال مقررا لها حماية للمصلحة العامة، وهي بصدد ذلك تتمتع بسلطة تقديرية العقد ، باعتباره حقا أص

واسع، كان تقدر أن تنفيد العقد أصبح غير ضروري للمصلحة العامة أو أن أصبح ال يتفق وال حاجيات 

 .13املرفق العمومي

هو من القيود إن قيد املصلحة العامة املبرر لالستعمال االدارة لسلطتها في انهاء العقود االدارية 

الهامة التي يفترض دوما في االدارة انها تتخذها في كافة تصرفاتها و قراراتها وبالتالي فانها تخضع في ذلك 

لرقابة القضاء االداري، والذي يتحدى خاللها القاض ي االداري عن جدية االدارة من وراء اصدار قرار 

روع، فانه بامكانه  الغاء قرار انهاء العقد. وفي مقابل االنهاء، فادا تبت له ان القرار ال يقوم على سبب  مش

ذلك فان للمتعاقد معها الحق في الحصول على التعريض املناسب ملا لحقه من ضرر نتيجة هذا االنهاء املر 

 للعقد دون وقوع أي خطأ أو تقصير من جانبه.

 ثالثا: حق توقيع الجزاء:

إلتزم به )كاالمتناع عن  كلما قصر في تنفيذ ما على املتعاقد معها لإلدارة الحق في توقيع الجزاءات

دون علم أو موافقة اإلدارة ...( وهذا بمحله  هو القيام بالعمل بصورة غير مرضية أو حلول غير ، أفيذالتن

الحق مقرر لإلدارة ولو لم يتم التنصيص عليه صراحة في العقد، وبدون اللجوء إلى القضاء، إذ أن هذا 

بدأ يجد مبرره في ضمان حسن تنفيذ الصفقة مراعاة املصلحة العامة واستمرارية املرافق العام بانتظام امل

واضطر، والجزاءات التي يخضع لها املتعاقد املحل بالتزاماته إتجاه اإلدارة كثيرة ومتنوعة يمكن إجمالها في 

الفقرة -طبيعة تعاقدية والفسخ وأخرى ذات  -الفقرة األولى-صنفيين هما: جزاءات ذات طبيعة مالية 

 الثانية.

 الجزاءات ذات الطبيعة املالية -أ

الجزاءات ذات الطبيعة املالية هي عبارة عن مبالغ مالية تفرضها اإلدارة على املتعاقد معها عقابا له 

نفذها على في حالة إخالله بإلتزاماته التعاقدية امتنع عن تنفيذ إلتزاماته بالكامل أو تأخر في تنفيذها أو 

وجه غير مرض أو حل محله شخص أخر دون موافقة اإلدارة، والجزاء املالي توقعه اإلدارة بنفسها دون 

 -أوال-اللجوء إلى القضاء ويتخذ هذا التنوع من الجزاء مجموعة من الصور، يتمثل أهمها في الغرامات 

 .14-ثالثا-ومصادرة التأمينية أو الضمان  -ثانيا-والتعويض 
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 الغرامات التأخيرية -1

إن الغرامة التأخيرية هي تعويض جزافي يحق لصاحب املشروع توقيعيه دون أن يلتزم بإثبات ضرر ما 

فيهي تطبق على املتعاقد في حالة تأخره عن تسليم الصفقة في الوقت املحدد، والذي يكون ....  15لحق به

 عليه في العقد. 

املوصفات التقنية والفنية املتفق عليها وكذلك الغش  وتطبيق كذلك هذه الغرامات بسبب مخالفة

 واإلهمال في تنفيذ األشغال مهما كانت كطبيعة موضوع الصفقة.

كما تطبيق غرامة تأخير يومية في حق املقاول، عند معاينة التأخير في تنفيذ األشغال تعادل هذه 

مجموع الصفقة أو من الشطر املعني، الغرامة املحددة في دفتر الشروط الخاصة جزاء من األلف من مبلغ 

فال تحسب أيام العطلة األسبوعية وأيام العطل واألعياد من أجل حساب الغرامات، ويحدد سقف املحدد 

 .16أن تفسخ الصفقة وللمقاول الحق بأن يطلب فوائد تأخير في تأدية املبالغ املستحقة له

غرامة التهديدية املعروفة في نطاق عقود إن هذا الجزاء في مجال عقود القانون العام يحل محل ال

القانون الخاص، لكن ما ينبغي اإلشارة إليه إلى أنه يجوز لإلدارة أن تعفي املتعاقد معها من غرامة التأخير 

 في حاالت معينة منها:            

 كان عدم التنفيذ، راجعها إلى عدم قيام اإلدارة بتعهداتها في مواجهة املتعاقد معها أو إذا كانت قد  إذا

 التزمت بتقديم مساعدات أو بيانات معنية تم تأخرت في الوفاء بهذا االلتزام.

  .إذا كان املتعاقد قد طلب مهلة جديدة ووافقتا اإلدارة على ذلك 

 17يذ العقد أو ظروف املتعاقد تعفية من غرامة التأخيرإذا قدرت اإلدارة أن ظروف تنف. 

 إيقاع غرامة التأخري -2
غرامة التأخير هي عبارة عن مبالغ إجمالية تحددها اإلدارة أو جهة اإلدارة مقدما في العقد االداري  إن

كجزاء تفرضه على الطرف االخر في العقد اإلداري عند تأخره في إنجاز األعمال املكلف بها ضمن املدد 
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وهي بذلك تعتبر ذات طابع اتفاقي يرتضيه الطرفان سلفا نظير الضرر الناجم عن  ،18املتفق عليها في العقد

 .19التأخير، وهي بذلك تشكل عقابا للمتعاقد يهدف باألساس إلى حسن سير املرفق العام

والظاهر أن سلطة اإلدارة في توقيع الجزاء هي حق ثابت دون أن تلتزم بإثبات الضرر كما هو 

ترام املتعاقد معها ملدة تنفيذ العقد سواء تعلق األمر بمجموع موضوع العقد أو الشأن بالنسبة لعدم اح

بشطر منه، ويخصم مبلغ هذه الغرامة تلقائيا من املبالغ املستحقة التي تكون اإلدارة مدينة بها للمتعاقد. 

ر من إتمام ، ال تعفي هذا األخي20كما أن الغرامة، املحددة قانونا في واحد في األلف عن كل يوم تأخير

 .21التزاماته التعاقدية التي تقيد بها بمقتض ى بنود العقد

كما أن املشرع وتجنبا الحتمال مغاالة اإلدارة في التقدير الجزافي لهذه املبالغ، فإنه حدد سقف 

% من املبلغ األصلي للصفقة ما لم ينص على خالف ذلك في دفاتر الشروط اإلدارية 8الغرامات في 

ا تجاوزت الغرامات السقف املذكور جاز لإلدارة فسخ الصفقة وذلك بعد إخطار املقاول الخاصة، وإذا م

 .22بهذا الفسخ

 :ويرتب القضاء اإلداري الفرنس ي على املصدر التعاقدي للغرامات بعض النتائج

حتى لو نتج عن التأخير ضرر  ، 23أن نسبة الغرامات املحددة في العقد ال تستطيع اإلدارة تجاوزها .1

 يزيد عن قدر الغرامة املحدد في العقد.

تستطيع اإلدارة الجمع بين الغرامة والجزاءات القسرية على املتعاقد والفسخ، إال أنه ال يمكن  .2

 الجمع بين الغرامة والتعويض.

مع األضرار  يلتزم املتعاقد بمبلغ الغرامة وال ينازع في استحقاق اإلدارة لها أو عدم تناسبها .3

 الحقيقية.

إذا كان جزاء غرامة التأخير يصدر عن اإلدارة بما لها من سلطة تقديرية، فإنها قد تتجاوز في بعض 

األحيان ضوابط املشروعية، وهو األمر الذي قد يضر بمصالح املتعاقدين معها. وبذلك فإن الرقابة 

ية وحتى اإلدارية الصادرة بخصوص القضائية على جزاء الغرامة وكذا على جميع الجزاءات املال

منازعات العقود اإلدارية يجب أن تكون عونا للمتعاقد على حفظ حقوقه، وهي رقابة تكون حكما 

 وسطا بين اإلدارة واملتعاقد لضمان مبدأي املشروعية واملالئمة.
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ت واألخطاء التي فالقاض ي اإلداري في إطار مراقبته ملشروعية الجزاءات، يبحث في الوجود املادي لإلخالال 

تنسبها اإلدارة للمتعاقد، فإذا ما ثبت له انعدام الوقائع التي تدعيها اإلدارة أقر بعدم مشروعية قرار 

وإلغائه، ذلك أن الهدف من الجزاء هو تنفيذ العقد بصورة سليمة لتحقيق سير املرفق العام 24الجزاءات 

 .25دون مصادرة حقوق املتعاقد

اقبة القاض ي اإلداري ملشروعية توقيع الجزاء على املتعاقد، ولكن تمتد هذه وال يقتصر األمر على مر 

املراقبة ملدى مالءمة القرار املتخذ مع مع األفعال املرتكبة من طرف املتعاقد. حيث صرحت املحكمة 

ارة ال اإلدارية بالدار البيضاء في أحد أحكامها بأن "مراقبة القاض ي اإلداري للجزاءات املطبقة من طرف اإلد

تقتصر فقط على الوجود املادي ألسباب الجزاء وتكييفها القانوني، وإنما تشمل هذه املراقبة أيضا مدى 

 .26مالءمة الجزاء مع خطورة األفعال الصادرة عن املتعاقد والتي اعتبرت إخالال بااللتزامات التعاقدية

بإيقاع الغرامة على أنه ال ينبغي كما أكد مجلس الدولة الفرنس ي بمناسبة فحصه للقرارات القاضية 

كما يتعين احترام جميع ،  27اللجوء إلى هذا الجزاء إال بعد إنذار املتعاقد قبل فرض الغرامة عليه

الشكليات واإلجراءات املسطرية املتطلبة قانونا قبل فرض الغرامة تحت طائلة عدم املشروعية
28. 

 مصادرة الضمان أو التأمين . 3 

ائدة صاحب املشروع ملواجهة أثار األخطار التي قد يحدثها فاملؤقت بمثابة تأمين ليعتبر الضمان 

املقاول أتناء تنافس الصفقة وهو بمثابة شرط جزافي متفق عليه في الصفقة عند إخالل املتعاقد 

بالتزاماته، لذلك فاإلدارة يمكنها توقع هذا الجزاء متي اثبت أن الضرر الذي لحقها من جراء أخطاء 

ملقاول، وبالرغم من أهمية ونجاعة هذه الوسيلة إال أنه يمنع عليها املغاالة في اللجوء إليها لألسباب غير ا

مقنعة وغير مبررة قانونا وال إلى عمليات موضوعية.
29 

وفي هذا السياق يعتبر الصفقات تأمين لجهة اإلدارة، تتجاوز به األخطاء التي قد يرتكبها املقاول أو 

، وإذا لم يفي مبلغ التأمين التعويضات التي يحق املورد أو الخ
ّ
دماتي أو عند تقصيره في تنفيذ الصفقة

لإلدارة اقتطاعها، فإن لها الحق في مطالبة املتعاقد بالتكملة طبقا ملقتضيات القانون الخاص، في إطار 

ن التعويض عن الضرر، وهو معطى يجعل سلطة اإلدارية في مصادرة التأمين تتسم بمجموعة م
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الخصوصيات تخول لإلدارة الحق في توقيع جزاء املصادرة بنفسها دون اللجوء إلى القضاء، ومن دون 

 إلزامها بإثبات الضرر الذي لحقها من جهة وحتي ولو لم ينص على ذلك في عقد الصفقة من جهة تانية.

 عة التعاقدية والفسخيالجزاءات ذات الطب -ب

ارة بإلتزاماته التعاقدية يتعرض لجزاءات ذات طبيعة تعاقدية إنه وبمجرد إخالل املتعاقد مع اإلد

  -فضال عن الجزاء العقدي األخر الذي يمكن لإلدارة للجوء إليه هو الفسخ ثانيا -أوال

 جزاءات ذات طبيعة تعاقدية  -1

 تجد هذه الجزاءات مصدرها في العقود اإلدارية املبرمة من طرف اإلدارة، وسنحسن املبدأ فالجزاءات

التي يجوز توقيعها هي تلك التي تنص عليها الوثائق التعاقدية، فإذا كانت بنود الصفقة تحدد التزامات كل 

، وتجد اإلجراءات 30من طرفيين، وأن اإلخالل بها يجب أن يترتب عنه الجزاء املنصوص عليه في العقد

صفقة على الجزاء الواجب فإنه مبررها في الحفاظ على أن يترتب عنه توقيع الجزاء، وإن لم تنص وثائق ال

ال بد وأن تكون قرارات اإلدارة  تحت مراقبة القضاء اإلداري بإعتباره وحده القادر على تكييف تلك 

الجزاءات مع الوقائع حتي ال تتعسف اإلدارة في إستعمال هذا الحق، لكن نجد أهم تطبيقات هذا الجزاء 

 :31في مجال الصفقات العمومية مثال

  ة محل املتعاقد في حالة تنفيذ العقد أو إخالل متعاقد أخر محله في عقد حلول اإلدار

 األشغال العمومية.

 ..الشراء على حساب املتعاقد في حالة عقود التوريد 

وفي ظل هذا التوجه يمكن اإلقرار على أن لجوء اإلدارة إلى مثل هذا اإلجراء يتطلب وجود تقصير أو 

تنص دفاتر الشروط العامة الشروط العامة غالبا على الحاالت التي إخالل بالغ الجسامة من املتعاقد و 

يجوز لإلدارة أن تستخدم هذا اإلجراء في حالة تحقيقها، كما أنه ال يترتب على اللجوء إلى هذا الجزاء 

ت انقضاء العقد املتعاقد املقصر باإلدارة ، وإنما يظل املتعاقد ملتزما أمام اإلدارة بتنفيذ كافة االلتزاما

 املترتبة عن هذا العقد.

 فسخ العقد -2

يعتبر الفسخ من أخطر القرارات التي قد تتخذها اإلدارة صاحبة املشروع في مواجهة املتعاقد معها، 

ال سيما وأنه قد يكون مقرونا بمجموعة من الجزاءات التبعية األخرى والعتباره كذلك، ولكونه من 

ية أحادية ودون حاجة ملراجعة القضاء، فإن املشرع أواله اهتماما القرارات التي يجوز لإلدارة اتخاذه بكيف

إلحاطته وذلك كله  خاصل، فحصر اـلسباب التي تجبر اللجوء إليه وحده املسطرة الواجب إعمالها
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، ولهذا فإنه ال يمكن لإلدارة أن توقع هذا الجزاء  إال 32املتعاقد لفائدة  بمجموعة من الضمانات املقررة

املتعاقد معها خطأ جسيم من جانب املتعاقد يحمل اإلدارة على فسخ العقد املبرم معه عند ارتكاب 

 لفقدها الثقة به. 

إن الهدف من وراء هذا الجزاء هو إنهاء الرابطة العقدية، وضع حد للصفقة، وتلجأ اإلدارة إلى هذا 

 :33وعييناإلجراء إذا استنفذت جميع أنواع إجراءات الجزء األخرى، حيث يتخذ الفسخ ن

  ،جزاء مجرد يتم فيه إبعاد املتعاقد بال قيد أو شرط حيث ال يبقي مسؤوال إال عن األشغال التي قام بها

وقد يحصل هذا الفسخ مثال إذا لم يؤدي املقاول الخدماته داخل األجل املحدد، أو تعاقد من الباطن 

 ة إفالسه. دون إشعار اإلدارة أو دون اإللتزام بشروط هذا التعاقد أو بمناسب

  الفسخ على مسؤولية املتعاقد، أي أن اإلدارة املعينة تلجأ بعد الفسخ إلى التعاقد من جديد خل إلتمام

الصفقة بيحت يتحمل املتعاقد الغير مرغوب فيه جميع املصاريف اإلضافية، وقساوة هذا اإلجراء 

العمل أو التوقف بدون إذن أو تبرره سلوكات هذا األجير بسب الغش في املواد والتدليس أو ترك مكان 

 عدم االمتثال لألوامر املصلحية. 

لكن بالرغم من كل ذلك فاملشرع املغربي ووعيا منه بخطورة األثار التي قد تترتب على قرار الفسخ 

ذات الحق، فإن القضاء اإلداري يميل إلى  على املتعاقد مع اإلدارة ودراء لذي تعسف منها في إستعمال

التشديد في مراقبة مشروعية قرار الفسخ يبدي نوعا من الصرامة إتجاه اإلدارة سواء في إطار مراقبة 

جدية السبب املؤسس على القرار أو في إطار مراقبة مدى إحترام املسطرة املنصوص عليها قانونا وتمتيع 

 .34املتعاقد بالضمانات املكفولة له

 .حق تعديل شروط الصفقة -رابعا

كما يمكن أن يمس  ) ثانيا(أو طرق تنفيذها  )أوال(يمكن ان يطال هذا التعديل حجم االشغال 

 )ثالتا(اآلجال املحددة لالنهائية  و تسليمها و ذلك وفقا للقانون ودفتر الشروط االدارية العامة 

 تعديل حجم االشغال العامة - 1

الدارية سلطات استثنائية بتطبيقها  لقواعد غير مألوفة في عقود القانون الخاص لإلدارة في العقود ا 

الدفاع بقصد و اشباع الحاجات العامة، ومن ذلك سلطتها في تعديل العقد. اذ بموجب هذا العقد أثناء 
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اثبات صاحب المشروع أن وجه إلى المقاول إنذار قبل اتخاذ فسخ عقد الصفقة يجعل القرار المذكور غير مشروع 

 ح الديني التوجاني.ويمنح المتعاقد الحق في الحصول على كافة مستحقاته" أشار إليه صال



أو تنفيذه وذلك في حاالت مختلفة ومنها تعديل في حجم االشغال بحيث يمكنها أن تزيد في حجم االشغال 

من الحجم االصلي لإلشغال، و املالحظ   %10تقلص منها دون أن يعترض على املقاول شريطة أن ال تتجاوز 

أن الزيادة في األشغال يمكن أن ينعكس على الوضعية املالية للمقاولة لذلك  يجب أن يكون التعديل في 

من حجم االشغال في اتجاه الجزئي على نفقة االدارة صاحبة املشروع، أما بالنسبة لحالة التعديل 

 التقليص منها فانه ينعكس سلبا على أرباح املقاول بحيث ستضرر امكانية املالية.

 تعديل طرق ووسائل التنفيذ -2

يتم تعديل طرق ووسائل تنفيذ الصفقة العمومية من قبل اإلدارة، كلما رأت هذه األخيرة ما 

ثر جودة، أو تطلب منه تغيير املصادر التي تأتي منها يستوجب إصالحه كأن تأمر املقاول استعمال مواد أك

أو تغيير اآلالت، واملعدات اما لقدمها وانتهاء صالحيتها، كما قد تلزم اإلدارة  -كتغيير املقالع مثال-تلك املواد 

املقاول باستعمال طرق ووسائل فنية أكثر اقتصادا أو تقدما من تلك املنصوص عليها في املشاريع األصلية، 

 35ع ضمان تعيض املقاول املتعاقد مع اإلدارة اذا لحقه ضرر من جراء ذلك.م

 تعديل مدة التنفيذ -3

بالضافة الى حق التعديل في حجم األشغال والوسائل بحيث تمتلك اإلدارة إمكانية تعديل مدة 

املصلحة ذلك الصفقة سواء بالتعجيل أو الزيادة في مدة التنفيذ، فهي تلجأ الى هذا االجراء كلما فرضت 

فقد تطلب من املقاول انجاز جزء من املشروع قبل الوقت املحدد وباملقابل قد تستوجب بعض الظروف 

 36األعمال أو تأخير تنفيذها وذلك بسبب عدم كفاية االعتمادات املالية املقررة في ميزانية اإلدارة.

ان تتجاوز مدة سنة، اذ يحق للمتعاقد  لكن ما تنبغي اإلشارة اليه هو ان الزيادة في مدة التنفيذ ال يمكن

ان يطلب فسخ العقد في حالة ماتم تجاوز هذه املدة، كما يجب ان براعي النقصان من مدة التنفيذ قدرات 

 املتعاقد املالية والتقنية والبشرية، حتى ال يؤدي ذلك الى التوقف عاجزا امام هذا التعديل.

 والتزاماته حقوق املتعاقد -املطلب الثاني

اذا كان املشرع قد اعطى لإلدارة في اطار العقود اإلدارية سلطات واسعة كما رأينا سابقا، فقد قرر 

يتمتع املتعاقد مع و  .ذلك للحد من هذه السلطات نوعا مامجموعة من الحقوق الى جانب ذلك للمتعاقد، و 

لى مقابل نقدي وحقه التي تجد مصدرها في الصفقة، كحقه في الحصول عبهذه الحقوق الحقوق اإلدارة 

في التعويض متى اختل التوازن املالي للعقد، وباملقابل تمتعه بهذه الحقوق اتجاه اإلدارة تفرض عليه بعض 
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االلتزامات التعاقدية ضمانا لسير املرفق العمومي وتحقيقا للمصلحة العامة التي تهدف إليها الصفقة 

 العمومية.

 املتعاقد  وق حق -الفقرة األولى

وحق فسخ   -ثانيا–والحق في التعويض   -أوال– الحصول على املقابل املاليع املتعاقد بحق يتمت

 .-ثالثا–الصفقة 

 أوال: الحق في املقابل املالي

مارس  20من مرسوم  4من املعلوم ان الصفقة العمومية عقد مبرم بعوض، وهذا ما تؤكده املادة 

من نفس املرسوم بثمن اجمالي، يعطى فيه ثمن  11، كما يمكن ان تكون الصفقة حسب املادة 2013

جزافي ملجموع األعمال التي تشكل موضوع الصفقة، أو بأثمان أحادية تكون فيها األعمال موزعة على 

وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب املشروع، مع اإلشارة بالنسبة لكل وحدة من 

رح أو بأثمان مركبة تتضمن اعماال يؤدى جزء منها على أساس ثمن هذه الوحدات الى الثمن األحادي املقت

 37اجمالي والجزء األخر على أساس اثمان أحادية.

ويعتبر الثمن او املبلغ الذي يتقاضاه املتعاقد مع اإلدارة مقابل األعمال التي انجزها لفائدة اإلدارة هو 

فيها تعويض املتعاقد بتقاض ي رسوم املنتفعين  الذي يميز الصفقة العمومية عن عقود االمتياز، والتي يتم

 38بخدمات املرفق العام الذي يتولى ادارته او استغالله.

إن للملتزم بتنفيذ األشغال أو خدمات لصالح اإلدارة الحق في الحصول على ثمن ما قام به من 

لب األحيان يكون مقاول أعمال، وهذا الحق هو األول واألساس ي للمتعاقد مع اإلدارة، ألن هذا األخير في غا

يعتبر حقا من حقوق املتعاقد  -أي الثمن-فالحصول على املقابل املادي للصفقة . يسعى إلى تحقيق الربح

 ويتخذ الثمن حسب ما سبق عدة اشكال فهو:

 اما ان يكون ثمنا اجماليا وذلك عندما يحدد املقاول مسبقا ثمنا كليا ملجموع الصفقة أو االشغال؛ -

احاديا وذلك عندما يحدد ثمن وحدة من وحدات األشغال وال يعرف الثمن النهائي اال بعد  اما ان يكون  -

 39انجاز األشغال كلها.
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اما ان يكون مركبا وذلك عندما تتضمن الصفقة اعماال يؤدى جزء منها على أساس اجمالي واألخر على  -

 أساس اثمان أحادية

العمل بواسطة نسبة مائوية تطبق على مبلغ عندما يحدد ثمن  ; اما ان يكون بنسبة مائوية وذل -

 األشغال املنجزة فعال والتي تمت معاينتها بصفة قانونية.

وقبل الخوض في كيفية حساب وأداء الثمن، فالجدير بالذكر ان املشرع وحماية له للمتعاقد مع 

والعقود املبرمة من طرف  اإلدارة قد اعتبر ان النفقات املتعلقة بااللتزامات املالية الناتجة عن االتفاقيات

الجماعات املحلية او مجموعتها اجبارية بالنسبة لهذه الهيئات، ألجل ذلك فانه يجب ان تتضمن ميزانية 

الجماعات املحلية ومجموعاتها االعتمادات املتعلقة بالنفقات االجبارية واملوارد الضرورية لتغطيتها، وال 

ومن املعلوم  40ة اال بعد تسجيل النفقات االجبارية املشار اليها،تتم املصادقة على ميزانية الجماعة املحلي

يعتبر من النفقات التي تقع على عاتق الجماعات املحلية واملؤسسات  -املقابل املادي للصفقة-ان الثمن 

 العمومية صاحبة املشروع.

 كيفية حساب الثمن -أ

 يتطلب حساب الثمن القيام بعمليتين هما:

مسك جدول للمنجزات تقيد فيه جميع األعمال اليومية املنجزة من طرف املقاول، واهم  -العملية األولى

 الشروط التي ينبغي ان يقوم عليها جدول املنجزات هي:

 أن يمأل في نفس الوقت الذي تنفذ فيه األشغال؛ -

 ان يمأل من طرف العون املكلف باملراقبة؛ -

 البد ان يصادق عليه املهندس؛ -

 حضوريا.ان يكون ملؤه  -

فالجدول املذكور ملزم لإلدارة واملقاول، فاذا سجلت اإلدارة بيانات غير صحيحة فانها تعتبر باطلة، 

وللمقاول الحق في اللجوء الى القضاء للمطابة بخبرة صحيحة مع بقاء حقه في اثبات ما قام به من اشغال 

 41بجميع وسائل االثبات.

ة وثيقة تثبت فيها املبالغ املستحقة للمقاول تبعا وهي كشف الحساب بواسط -ية الثانيةمليالع

 42لجدول املنجزات.
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 كيفية أداء الثمن -ب

 يتم أداء الثمن بطريقتين اما عن طريق:

 التسبيقات، وهي األداءات التي تقع قبل تنفيذ الصفقة؛ -

 43األقساط، وهي املبالغ املالية التي يتوصل بها املقاول اثناء تنفيذ األشغال. -

 املتعاقد في الحصول على مختلف التعويضات حق -ثانيا

يجد هذا الحق أساسه في جملة من النظريات التي تعتبر وليدة االجتهاد القضائي في املادة اإلدارية، 

ذلك ان املقاول املتعاقد مع اإلدارة قد يصطدم بمجموعة من املشاكل والصعوبات التي من شأنها املساس 

منح املقاول تعويضا اما شامال او  بالتوازن املالي للعقد، وهنا تكون اإلدارة مدعوة العادة التوازن من خالل

 44جزئيا.

وبما اننا سنتطرق في املحور املوالي لجزاءات االخالل من طرف اإلدارة فلن نقوم بالتفصيل في 

 التعويضات التي تكون ناتجة عن اخالل اإلدارة بالتزاماتها تجاه املتعاقد في هذا املحور.

 ابقا يكون اما تعويضا شامال، او تعويضا جزئيا:فالتعويض الذي يحصل عليه املتعاقد كما رأينا س

 التعويض الشامل -أوال

وهو ما سنتناوله في -فاملتعاقد يكون مستحقا لتعويض شامل في حالتين، الحالة األولى خطأ اإلدارة 

 والحالة الثانية تتعلق بما يعرف بنظرية فعل األمير. -املحور املوالي

عا في كتب الفقه اإلداري وكذا في القضاء اإلداري، اعتبارا على تعرف نظرية فعل األمير انتشارا واس

انها وليدة هذا األخير، وعموما فعل األمير هو عمل يحق لإلدارة القيام به، فال تعتبر مرتبكة لخطأ عند 

اتيانه، اال انه وباعتباره يحمل املتعاقد أعباء غير متوقع تتحمل اإلدارة مسؤوليتها وتكون ملزمة بتقديم 

تعويض شامل للمتعاقد عن األضرار التي لحقته، ولهذه النظرية شروط ال تطبق اال بتوفرها ويمكن 

 لجمالها فيما يلي:

 ان يتعلق األمر بعقد اداري؛ -

 ان يكون العمل صادرا عن السلطة اإلدارية املبرمة للعقد وليس جهة إدارية أخرى؛ -

 ان يكون الفعل غير متوقع اثناء ابرام الصفقة؛ -
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 45يلحق املتعاقد ضررا خاصا ال عاما.ان  -

 التعويض الجزئي -ثانيا

يمكن القول على ان حاالت الحصول على التعويض الجزئي تتمثل في ثالث حاالت وهي، القوة 

 القاهرة، والصعوبات املادية غير املتوقعة، ونظرية الظروف الطارئة.

 القوة القاهرة: -1

من قانون االلتزامات  269لقرة األولى من الفصل عرف املشرع املغربي القوة القاهرة بموجب ا

والعقود بأنها: " القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات 

والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ 

 االلتزام مستحيال."

ثل القوة القاهرة أحد أسباب اعفاء املتعاقد من التزاماته تجاه اإلدارة، وذلك على عكس نظرية وتم

 فعل األمير التي ال تعفي املتعاقد من التزاماته وتعفيه فقط من تطبيق غرامات التأخير.

 وللقوة القاهرة شروط ال تتم اال بها وهي:

 ان يكون الحادث خارج عن إرادة الطرفين؛ -

 الحادث عارضا وغير متوقع الحدوث اثناء ابرام العقد؛ان يكون  -

 ان تجعل هذه القوة القاهرة ابرام العقد مستحيال، سواء استحالة جزئية أو كلية. -

 46أيام. 3واملتعاقد ملزم بأن يبلغ اإلدارة بنوعية االستحالة التي واجهته داخل اجل  -

 الصعوبات املادية غير املتوقعة: -2

املادية غير املتوقعة وليدة القضاء الفرنس ي ملواجهة الحالة التي يجد تعتبر نظرية الصعوبات 

املتعاقد نفسه امام صعوبة مادية استثنائية غير متوقع اثناء ابرام العقد يترتب عليها زيادة في اعبائه 

 ويجعل تنفيذ العقد على حالته اشد وطأة وأكثر كلفة عليه، وبالتالي يجب من باب العدالة واالنصاف ان

 47يتم تعويض املتعاقد مع اإلدارة.

وال يمكن منح لتعويض للمتعاقد على أساس نظرية الصعوبات املادية غير املتوقعة اال بتوفر 

 مجموعة من الشروط وهي:
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 ينبغي ان تكون الصعوبات مادية وناتجة عن ظروف خارج إرادة الطرفين؛ -

 لعقد؛ان تكون الصعوبات املادية غير متوقعة اثناء وقت ابرام ا -

 يجب ان تكون الصعوبات املادية غير مألوفة واستثنائية تتجاوز املخاطر العادية للعقود؛ -

ان تؤدي هذه الصعوبات املادية غير املتوقعة الى ارهاق املتعاقد مع اإلدارة والى قلب اقتصاديات  -

 48العقد اإلداري.

العدالة وان تطبيق هذه النظرية والجدير بالذكر، ان التعويض في هذه الحالة يجد اساسه في مبدأ 

 يؤدي الى النتائج التالية:

استمرار املتعاقد في انجاز اعماله حتى ال يتعرض للجزاء ألن هذه الصعوبات وان كانت مرهقة له  - أ

 فيه ليست مستحيلة؛

ان يحصل املتعاقد على تعويض في حدود ما أنفقه من نفقات إضافية بسبب تلك الصعوبات،   - ب

التعويض كامال دون ان يتنافى ذلك مع مبدأ تحميل املتعاقد مسؤولية توازي ويمكن ان يكون 

 49نسبة ما تسبب في بخطئه.

 نظرية الظروف الطارئة -3

يقصد بنظرية الظروف الطارئة انه اذا طرأت اثناء تنفيذ العقد اإلداري ظروف لم يكن باإلمكان 

ادت الى قلب اقتصاديات العقد رأسا على  توقعها توقعها وقت ابرامه لسبب خارج عن إرادة طرفي العقد،

عقب، وجعلت تنفيذه مرهقا للمتعاقد، فان السلطة اإلدارية املتعاقدة تكون ملزمة بتعويض املتعاقد 

 50جزئيا عن األضرار الناتجة عن هذه الظروف الطارئة،

 ولتطبيق نظرية الظروف الطارئة البد من توفر مجموعة من الشروط وهي كالتالي:

 ن هذا الظرف خارجا عن إرادة املتعاقدين؛ان يكو  - أ

ان يكون هذا الظرف غر متوقع مثل اإلجراءات الصادة عن سلطة عامة غير السلطة املتعاقدة  - ب

 أو كظروف الحرب مثال؛

ان يؤدي هذا الظرف الى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب، وافقاده توازنه املالي، وان  - ت

 يكون هذا االختالل جسيما؛
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 51يكون هذا الظرف عارضا، وليس دائما، وأن يحصل بعد ابرام العقد وقبل إتمام تنفيذه.ان  - ث

 وبترتب عن تطبيق هذه النظرية مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي:

 ان املقاول يستمر في تنفيذ التزاماته؛ - أ

 ان اإلدارة تعمل على مساعدته؛ - ب

 52ة الطبيعية التي ابرم العقد في ظلها.يتم بصفة مؤقتة الى حين عودة الحال ان تطيق النظرية - ت

 حق املتعاقد في فسخ الصفقة.: ثالثا

املتعلق بدفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على  2016ماي  13نص املشرع املغربي من خالل مرسوم 

 صفقات األشغال على إمكانية طلب املقاول فسخ الصفقة في عدة حاالت نذكر منها:

، حيث يمكن للسلطة املختصة فسخ غير معقولةتأخر تسديد املبالغ املستحقة ملدة  حالة -

 الصفقة بطلب من املقاول دون منحه أي تعويض.

وفي حالة إذا لم يتم تبليغ األمر بالخدمة بالشروع في األشغال في األجل املحدد قانونا، يحق  -

والية لتاريخ انتهاء أجل تبليغ يوما امل 30للمتعاقد أن يطلب فسخ الصفقة خالل أجل أقصاه 

 .53األمر بالخدمة بالشروع في األشغال وذلك تحت طائلة سقوط الحق

شهرا، للمقاول  12في حالة تأجيل تنفيذ األشغال أو التأجيالت املتتالية في مجموعها تتجاوز  -

يوما من تاريخ تبليغ  40الحق في الحصول على فسخ الصفقة إذا طلب ذلك كتابة في أجل 

 .54شهرا 12التأجيل مدة 

يوما على  60يمكن فسخ الصفقة بطلب من املقاول إذا استمرت حالة القوة القاهرة ملدة  -

 .55األقل
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 50%في حالة مراجعة أثمان األشغال إذا تجاوز مبلغ األشغال الباقي تنفيذها بخمسين في املائة  -

 .56مبلغ نفس األشغال املحدد على أساس األثمان األصلية للصفقة

  . 57 25%في حالة التقليص من حجم األشغال بأزيد من  -

 .و في مقابل تمتع املتعاقد مع اإلدارة بعدة حقوق فانه يتعين عليه القيام بعدة التزامات

 

 العمومية. ةفي تنفيذ لصفق الفقرة الثانية: التزامات املتعاقد

يلتزم املتعاقد مع اإلدارة بموجب صفقة عمومية بعدة التزامات كأي متعاقد،وأهمها التزامه بالتنفيذ          

الشخص ي لألعمال موضوع الصفقة العمومية، كما يلتزم بتنفيذ الصفقة في املدة املحددة مع عدم التأخر 

دم الدفع بصعوبة التنفيذ في تسليم األعمال، و يلتزم بضمان سير املرفق العام بانتظام و باطراد مع ع

مهما كانت األسباب ضمانا الستمرارية املرفق العام، مع التزامه بتنفيذ األعمال محل التعاقد وفقا 

للشروط واملواصفات املبينة بشروط التعاقد وتسليم األعمال تسليما مؤقتا ثم نهائيا والتزامه بضمان 

 سالمة األعمال.

 ضوع الصفقة.  : االلتزام بالتنفيذ الشخص ي ملو  1

يتم تنفيذ عقد الصفقة العمومية بواسطة املتعاقد شخصيا ويعتبر هذا املبدأ عاما وهو الذي يحكم 

العالقة التعاقدية بين اإلدارة واملتعاقدين معها، وهذا االلتزام يتطلب أن يبذل املتعاقد الجهد املناسب في 

هة، و أال يتنازل عن العقد أو جزء منه أو التعاون الشخص ي مع اإلدارة في تنفيذ العقد بنفسه من ج

 يتعاقد من الباطن إال بموافقة ومصادقة اإلدارة من جهة أخرى.

من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال الصادر بتاريخ  21و قد نصت املادة 

، على ضرورة تواجد املقاول باستمرار في مكان إنجاز املشروع موضوع الصفقة، ليسهر على  2016ماي  13

تتبع عمليات اإلنجاز أو يكون ممثال بعون معين من طرفه ومقبول من لدن صاحب املشروع وله السلطات 

الضرورية لضمان تنفيذ األشغال و ألخذ القرارات الضرورية، بحيث ال يمكن تأخير أو توقيف أية عملية 

 بسبب غياب املقاول.  
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وفي حالة تنازل املتعاقد مع اإلدارة عن الصفقة للغير أو تعاقد معه من الباطن دون موافقة اإلدارة، 

في مواجهة اإلدارة، ويظل املتعاقد األصلي وحده  فإن هذا التنازل والتعاقد ال يصبحان ساريا املفعول 

املسؤول عن تنفيذ الصفقة دون غيره مع ما يترتب عن ذلك من قيام املسؤولية العقدية في حق املتعاقد 

 مع اإلدارة تلزمه بالتعويض عما سببه تصرفه من ضرر لفائدة اإلدارة.

ملتعاقد مع اإلدارة أن يحل غيره محله في ومن املسلم به في مجال الصفقات العمومية أنه يمنع على ا

تنفيذ التزاماته كلها أو بعضها أو يتعاقد بشأنها من الباطن إال بموافقة اإلدارة، فإذا قام املتعاقد بالتنازل 

عن الصفقة أو تعاقد من الباطن دون موافقة اإلدارة يكون باطال وال يمكن أن يحتج به في مواجهتها، مع 

 .  58دارة بعض الجزاءات على املتعاقد معهاإمكانية توقيع اإل 

 : التزام املتعاقد مع اإلدارة بالتنفيذ في املدة املحددة.  2

بالنسبة لصفقات األشغال فبعد املصادقة عليها من طرف السلطات املختصة يجب على املقاول أن  

ملشروع، والذي يجب من طرف صاحب ا 59يتهيأ مباشرة للشروع في تنفيذها بعد أن يصدر األمر بالخدمة

يوما املوالية لتاريخ تبليغ املصادقة على الصفقة، حيث يتعين على املقاول  30تسليمه خالل أجل أقصاه 

 .60أن يشرع في األشغال في التاريخ املحدد في األمر بالخدمة الصادر عن صاحب املشروع 

مية ضمن وثائقها التعاقدية و يعتبر األجل من املرتكزات األساسية التي تنص عليها الصفقة العمو 

خاصة دفتر الشروط الخاصة، ويحتسب أجل التنفيذ اإلجمالي لجميع األعمال من تاريخ الشروع في 

التنفيذ املحدد بأمر الخدمة إلى تاريخ انتهاء األجل املنصوص عليه تعاقديا، ويمكن لإلدارة أن تفرض آجاال 

ق أجل تنفيذ األشغال املحدد في دفتر الشروط الخاصة جزئية لتنفيذ بعض املنشات أو أجزاء منها. ويطب

على إنهاء جميع األشغال املقررة املسندة للمقاول بما فيها سحب التجهيزات واآلالت من الورش وإعادة 

 .61األراض ي و األماكن إلى حالتها 
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ية معاقبة ونظرا ألهمية الوقت في تنفيذ الصفقات العمومية، فقد احتفظت اإلدارة لنفسها بإمكان   

املقاول الذي أخل بالتزام التنفيذ في األجل املحدد، ألن هذا التأخير قد يضيف أعباء إضافية على عاتق 

، ويمكن لإلدارة أن تأخذ بعين االعتبار آجاال إضافية للتنفيذ في حاالت القوة القاهرة أو أشغال 62اإلدارة

لجزئي مما يترتب عنه الزيادة في آجال تنفيذ إضافية أو الزيادة في حجم األشغال أو تأجيل األشغال ا

 .63الصفقة وبالتالي زيادة أعباء املقاولة املتعاقدة مع اإلدارة

 : االلتزام بضمان سالمة األعمال.3

فيما يخص صفقات األشغال يمثل التسليم املؤقت لألشغال من قبل صاحب املشروع نقطة انطالق 

جميع االختالالت أو العيوب التي قد تعتريها، وقد حدد املشرع  من 64التزام املقاول بضمان سالمة األشغال

، حيث تظل مسؤولية 65شهرا تبتدئ من تاريخ التسلم املؤقت لألشغال 12املغربي أجل الضمان في 

املتعاقد قائمة حتى بعد تسليم األشغال، ومن أبرز التزامات املقاول، ضمان جودة العمل وتنفيذه وفق ما 

في دفتر الشروط اإلدارية الخاصة، وتدارك جميع االختالالت أو العيوب التي أشار إليها تم االتفاق عليه 

صاحب املشروع والقيام عند االقتضاء باألشغال التكميلية أو التعديلية التي يعتبرها صاحب املشروع 

 .66ضرورية والتي تقدم بها خالل فترة الضمان

لصفقة ويبرئ املقاول من كل التزاماته تجاه صاحب ويشكل التسلم النهائي لألشغال نهاية تنفيذ ا

، باستثناء إذا نص دفتر الشروط املشتركة أو الخاصة على مطالبة املقاول فيما يتعلق ببعض 67املشروع

 .68املنشات أو بعض أصناف األشغال، بضمانات خاصة تمتد إلى ما بعد أجل الضمان
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إال بعد خضوعها لعمليات المراقبة  ال يتم تسلم المنشات  «أنه  على 2016ماي 13من مرسوم  73تنص المادة : 64

ويترتب عن التسلم المؤقت لألشغال  المتعلقة بمطابقة األشغال لمجموع التزامات الصفقة، والسيما للمواصفات التقنية.

عاقدي وفقا تحويل الملكية لفائدة صاحب المشروع وتحمله المخاطر الناتجة عنها، ويمثل نقطة انطالق االلتزام بالضمان الت
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جزء املنشأة، عند االقتضاء بداية فترة الضمان املتعلقة كما يعتبر تاريخ التسلم النهائي للمنشأة أو     

 .  69من ظهير االلتزامات والعقود 769باملسؤولية العشرية للمقاول املنصوص عليها في الفصل 

من دفتر الشروط اإلدارية  76وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع املغربي ألزم صاحب املشروع بموجب املادة  

بإرجاع مبلغ الضمان في حالة التسليم النهائي والتأكد من جودة وسالمة  2016ماي  13العامة الصادر

 . 70األشغال من قبل لجنة تكلف من طرف صاحب املشروع

إلى التأكيد على ضرورة  24/02/2008بتاريخ  115في حكم لها عدد  وقد ذهبت املحكمة اإلدارية بوجدة 

... مادامت  « استرجاع مبلغ الضمان في حالة إثبات التسلم النهائي لألشغال واستنفاد أجل الضمان 

املدعية قد أنهت أشغال الصفقة وتم التوقيع على محضر التسليم النهائي لألشغال املذكورة، وأنه وإذا 

ة قد التزمت بإصالح العيوب التي تظهر بخصوص األشغال املنجزة خالل مدة عشر سنوات، كانت املدعي

فإن ذلك ال يعني االحتفاظ بمبلغ الضمانة مادام لم يتم التنصيص على ذلك صراحة، فإنها تكون بذلك 

 .  » 71محقة في استرجاع مبلغ الضمانة وال يجوز حجزه بعلة ضمان املدعية لجودة الشغل...

نستنتج أنه يقع على عاتق املتعاقد مع اإلدارة في إطار صفقة عمومية عدة التزامات ينتج عنها ومنه 

مسؤوليته التعاقدية و تتوزع بين مسؤوليته الشخصية في تنفيذ الصفقة، أي ال يمكن إحالل شخص آخر 

 تها.للقيام بتنفيذ الصفقة، أو القيام بالتعاقد من الباطن دون إخبار اإلدارة وأخذ موافق

كما تقوم مسؤوليته خالل مراحل تنفيذ الصفقة العمومية، وتشمل ضرورة تواجده الدائم بعين املكان  

الذي تنفذ فيه األشغال، مع احترام آجال تنفيذ الصفقة، وفي حالة عدم قدرته على تنفيذ الصفقة 

ات التي منحها لها املشرع بالجودة واآلجال و الشروط املتفق عليها يمكن لإلدارة أن توقع عليه عدة جزاء

 .ااملغربي وتعتبر من امتيازاته
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