
 

 

 هرشمد أمحم

 الدارةالية لوارد البشرية واملمباحث يف التدبري االداري لل

  يةمومعلا قبل ابرام الصفقةتنافسني ية القضائية للماحلما

 ة:مقدم

و  كن الدولةمواالداة االستراتيجية التي ت ،ية عقود ادارية بقوة القانونمومتعد الصفقات الع

و االجتاعي الي ومالذات الطابع االقتصادي و اء الفعال لالدوارن االدمية مومالسلطات الع

طرق  محكموبشكل  مالعقود االدارية هو أن الشرع نظها عن باقي يزمايم مالبيئي، وأه

ن تحقيق احسن النتائج مكن االدارة مبادئ التي تمال من اتباعها احترامالتي يراد و ،هامابرا

 .ةمصلحة العامإبتغاء ال اليةمالن الناحية الفنية أومء سوا

لها  وامتيازاتها التي يقرها على سلطتها ظحفاال ذا كانت االدارة في حاجة ملحة فياف

الحفاظ على حقوقهم التي كرسها  قانونية تمكنهم منمن اليات  ينتنافسللم فانه البد ،القانون

مع االدارة اثناء ممارسة هذه  نافسالمت الدستور، وهنا يبرز دور القضاء اإلداري في حماية



 إلبرام عقد الصفقة، وبالتالي هيدمثابة تمب االخيرة لنشاطاتها عبر قرارات منفصلة تكون

قد تثار بمناسبة لجوء السلطات االدارية  يفالحماية القضائية تقتضي مناقشة النزاعات الت

 . للمرفق العام الى عقد صفقات عمومية في إطار تسييرها

 فإذا كانت األسباب التي تحكمت في إحداث قضاء إداري متخصص، ترتبطقابل ذلك مفي 

 في مجملها بقضية إعادة النظر في العالقة التي كانت تحكم الدولة بمواطنيها تدعيما

 ك من خالل تأمين حقوق األفراد من كل تجاوز أو تعسف محتمللدولة القانون، وذل

 فالقضاء اإلداري لم يذهب إلى حد الشطط في حماية حقوق ،1من السلطات اإلدارية

 األفراد والتضحية بحقوق اإلدارة، بل إنه عمل على الموازنة بين المصلحتين العامة

 ، باعتبار دوره االنشائي والخاصة وفي حالة التعارض بينها اهتدى القضاء اإلداري

 إلى ترجيح األولى على الثانية ،2للمبادئ القانونية
3. 

 ومن خالل ذلك فما دامت الصفقات العمومية عقودا ادارية بقوة القانون، فان

 االختصاص بالنظر في النزاعات الناجمة عنها يعود لجهة القضاء االداري طبقا

 المحدثة بموجبه المحاكم االدارية.4190لمقتضيات المادة الثامنة من القانون 
4. 

 و في هذا االطار فان الدور المفترض القيام به من طرف القاضي االداري يتجلى في

حماية المصلحة العامة و المال العام و التكامل بين متطلباتضمان حد معين من التوازن 

الحقوق المخولة للمتعاقد مع االدارة من  كافةموضوع الصفقة العمومية من جهة، و بين 
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لألهداف المتوخاة من مرسوم الصفقات  ؛ و كل ذلك في استحضار تام5جهة اخرى 

التي تتمحور حول تثمين القواعد التي تشجع على  و2013مارس 20العمومية الصادر في 

جميع المشروع بضمان االعالم المناسب و المنصف ل حرية المنافسة و الزام صاحب

اخالقيات االدارة بمحاربة الممارسات المرتبطة بأفعال الغش  المتنافسين، فضال عن ترسيخ

الى اعتماد وسائل الطعن و اللجوء للمصلحة لتسوية النزاعات  و االنحراف ،باإلضافة

 الصفقات المتعلقة بإبرام
6. 

ن اتنافسين فمبين االدارة و ال تبادلةملات امزل توليفة التوفيق بين الحقوق و االلتوفي ظ

لحماية القضائية باألساس في تكريس مطلب ا تتجلىالموضوع الذي بين ايدينا يكتسي اهمية 

الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية امام امتيازات  مع اإلدارة باعتباره تنافسينلمالالزمة ل

من الحرية في  تنافسينعد ضرورة حتمية في تمكين المت السلطة العامة، هذه الحماية التي

صاحب المشروع وكذا ترسيخ مبدأ الشفافية في االختيار عند  الولوج الى الطلبية العمومية

 .حقوق المنافسين والمساواة في التعامل معهم باإلضافة الى ضمان

 رحلة ما قبل إبرام الصفقة حيثممع اإلدارة ب تنافسينلمل القضائية سألة الحمايةمترتبط و

 يتعين على اإلدارة والتي مرحلة بمجموعة من الضوابط أحاط المشرع المغربي هذه ال

 سلوكها واحترامها، لكن قد تثور بمناسبة تهيئ إلبرام عقد صفقة مجموعة تنافسينالم

 من المنازعات بين صاحب المشروع و المقاول على اثرها عمل المشرع المغربي

 تعاقدين،على إيجاد مجموعة من اإلجراءات و المساطر لتوفير الحماية القضائية للم

لمغربي في توفير اطرح االشكال االتي إلى أي حد توفق المشرع  ر الذي يدفعنا الىماأل

الشكل الذي ة قبل إبرام الصفقة العمومية بمع اإلدار نافسينالقضائية الالزمة للمت الحماية

؟ وما هو موقف العمل القضائي نافسى مصالح كل من اإلدارة و المتعل ظايكفل الحف

قضائية لمبدأ الشفافية وحرية المنافسة و الرقابة على المغربي حول الحماية ال اإلداري

 إبرام الصفقات العمومية؟ سالمة
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 :وفق التقسيم االتي ارتأينا االجابة عليها بها رتبطةمة الواالسئل هذه اإلشكالية معالجةلو

 المبحث األول: الحماية القضائية لمبدأ الشفافية وحرية المنافسة أثناء مرحلة اإلعداد إلبرام

 عقد الصفقة

 المطلب األول: الحماية القضائية لمبدأ الشفافية وحرية المنافسة

 المطلب الثاني: مرحلة اإلعداد إلبرام عقد الصفقة

 المبحث الثاني: الرقابة القضائية على سالمة إبرام الصفقات العمومية

 المطلب األول: الرقابة القضائية على إجراءات وشكليات التعاقد

 التي يثيرها القضاء حماية للمتعاقد المطلب الثاني: المسؤولية

 التي منحه إيها نافسالمكانة القانونية للمت توضيحيعود سبب اختيارنا لهذا التقسيم الى 

 منصاحب الشروع تجاه  من حقوق القانون والعمل القضائي، وذلك بما يتمتع به

 ى ترسيخ حرية المنافسةاحترام لمبدأ الشفافية والمساواة في االختيار بين المتنافسين ال

 .في ولوج الى الطلبية العمومية وهو ما حاولنا معالجته في المبحث األول

 مع اإلدارة والتي تتمثل في القرارات نافسمعاناة التي تعترض المتالى الباإلضافة 

 المفاجئة التي تصدرها اإلدارة قبل ابرام الصفقة، وخاصة القرارات المنفصلة التي

 ، واألقسى من ذلك عندما يقومنافسعسف وال تراعي فيه مصلحة المتتكون مشوبة بت

 المتعاقد باحترام جميع اإلجراءات والضوابط التي يفرضها مسلسل إبرام الصفقة

 وفجأة يظهر له أن اإلدارة قامت بإقصائه وتبرير هذا اإلقصاء بتبريرات تسيئ الى

 مطالبة بالتعويض، كل هذهالمتعامل معها مما يدفعه الى اللجوء الى القضاء وال

 االكراهات أملت علينا بالضرورة معالجتها في المبحث الثاني والذي عنوناه بالرقابة

 .القضائية على سالمة ابرام الصفقات العمومية

 واعتمدنا لمعالجة موضوعنا والتعمق فيه على المنهج التحليلي هذا األخير الذي يعتمد

 لتفاصيل متوخين في ذلك تحقيق األهمية العلميةعلى التفسير والتعليل والغوص في ا

 .الدقيقة والسليمة



 

د ية املنافسة أثناء مرحلة اإلعدااملبحث األول: احلماية القضائية ملبدأ الشفافية وحر

 عقد الصفقة إلبرام

 ية املنافسةاملطلب األول: احلماية القضائية ملبدأ الشفافية وحر

اء تع بسلطة واسعة في اقصمة تتمارستها لسلطتها العاممفي اطاراذا كانت االدارة 

ل على مير يعتحت رقابة القضاء االداري، هذا االخل حقها هذا منافسيين، اال أنها تستعتمال

على  ةحافظملا ن طرف االدارة، بهدفمتخذة ميع القرارت المرقابته القضائية على ج بسط

 ن جهة أخرى. متنافسين معقد الصفقة و حقوق الوضوع م مال العامال

 تجاوزاتن الموعة مجمعن ية مومجال الصفقات العمارسة في ممقابل ذلك أثبتت المفي 

ذه الفئات من تسلط وتعسف القانونية تحمي ه من القواعد رةمز فرضت على المشرع سن

للتعاقد تهدر قاعدة المساواة بين طرفي الصفقة  المراحل التمهيدية فيذلك أنه  .اإلدارة

متميز عن المتعاقد معها، إذ تمارس امتيازات السلطة  العمومية، وتبدو اإلدارة في مركز

العروض وانتقاء أحد المتنافسين وصوال إلى إبرام  وفحص العامة منذ اإلعالن عن الصفقة

 .العقد وتنفيذه وإنهائه

 ن التعاقد فيأل ،أن هذه السلطة ال ينبغي أن تكون مطلقة يجدر التذكيرغير أنه 

 مجال الصفقات العمومية يخضع ألساليب محددة تشكل في حد ذاتها قيدا على حرية

 رض من الناحيتين المالية والتقنيةاالختيار، وذلك بغرض الحصول على أفضل ع

 تحقيقا للمصلحة العامة. فمبدأ حرية اإلدارة في التعاقد ال يوازيه سوى مبدأ حرية

 المنافسة. وفضال عن ذلك فإن عقد الصفقة مرتبط بالمرفق العام الذي يستخدم أمواال

 أن مرسوم الصفقات العمومية كرس مجموعة من المبادئ المتمثلة في بحيثعامة. 

 حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل بين المتنافسين وضمان

 الشفافية في اختيارات صاحب المشروع. ومن جهة أخرى عمل على تحديد مساطر

 .دقيقة يجب على اإلدارة التقيد بها عند إبرام عقد الصفقة العمومية

 مومية يتبين بان القضاءوباستقراء األحكام الصادرة في منازعات الصفقات الع

 اإلداري حرص على ضمان حرية المنافسة وفي هذا الصدد صرحت المحكمة اإلدارية



 بالدار البيضاء في أحد أحكامها بان " إسناد الصفقات العمومية يجب أن يتم بأسلوب

 أخالقي، وأن يتم انتقاء المرشحين بعيدا عن التفاضلية، وبالتالي فان صفقة طبعها

 ين المتنافسين يتعين إلغاء قرار اسنادها لالنحراف في استعمال السلطةالتمييز ب
7. 

 كما اعتبرت المحكمة اإلدارية بالرباط بان " االختصاص الممنوح لإلدارة في اختيار

 من سترسو عليه الصفقة هو اختصاص مقيد وتجري عليه قواعد جوهرية وضعت

 ."8ة احترام مبدأ المساواةلصالح اإلدارة والمتعهدين على السواء بقصد كفال

 وفضال عن ذلك فإن القضاء يمارس رقابته على أعمال لجنة العروض نظرا لدورها

 المركزي في االختيار بين المتنافسين على أساس جودة العروض المقدمة سواء من

 وإذا ثبت للمحكمة أن إقصاء أحد المتنافسين قد تم بناء على . "9الناحية المالية والتقنية

 باب غير قانونية، فإن قرار اإلقصاء يكون غير مشروع ويستوجب الحكمأس

 ."10بإلغائه

 وبخصوص نظام االستشارة اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراتها " أن الثابت من

 وثائق الملف المدلى بها من الطرفين بأن ملف طلب العروض المعد من طرف صاحب

 حددت بموجبه الوثائق التي يجب أن يتكونالمشروع تضمن نظام االستشارة، والذي 

 منها ملف طلب المشاركة وهي الملف اإلداري والتقني والمالي، وأوضح النص

 المذكور الوثائق المكونة لكل ملف بدقة ونقط التقييم لعروض المتنافسين، وهو ما لم

 التنقيطتطبقه لجنة فتح األظرفة إذ ال يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد قيامها بعملية 

 التي تسمح بتفضيل شركة على أخرى، األمر الذي يجعل ما انتهى إليه الحكم المطعون

 ."11فيه مينيا على أساس سليم

 املطلب الثاني: مرحلة اإلعداد إلبرام عقد الصفقة

 إن تكوين العقد اإلداري يمر بمراحل متعددة، تتخذ اإلدارة في إطارها قرارات إدارية

 نفصلة عن العقد اإلداري من شأنها أن تساهم في تكوين العقد ممابإرادتها المنفردة م
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 تعتبر معه قرارات إدارية منفصلة مما يجوز الطعن فيها باإللغاء لتجاوز السلطة. وقد

 الذي سن "12قبل القضاء اإلداري الطعن فيها باإللغاء نذكر منها قرار الغرفة اإلدارية

 ي عملية المزايدة الخاصة بكراء األمالكقاعدة مفادها أن كل شخص قبل المنازعة ف

 الحبسية يكون ذي مصلحة في إقامة دعوى اإللغاء ضد مقرر لجوءه إلى المزايدة كما

 طعنا باإللغاء ضد مقرر إرجاء مناقصة لكراء محالت "13قبل المجلس األعلى

 االصطياف لسيدي احرازم. وهكذا، فالمقاولة التي أقصيت من المنافسة بدون سبب

 ع يمكن لها الطعن في قرار إقصائها ألحد أسباب عدم المشروعية في إطارمشرو

 وهي تلغي قرار إقصاء الطاعنة عن"14دعوى اإللغاء، جاء في حكم إدارية الرباط 

 :المناقصة بما يلي

 حيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يكون على سبب''

 الحالة القانونية والواقعية التي تبرر صدوره، لكن حيث أنيبرره، وهذا السبب هو 

 المدعى عليها لم تثبت قيام السبب المتذرع به من حيث الواقع مما يكون قرارها قد

 بني على وقائع غير صحيحة وبالتالي متسما بتجاوز السلطة لعيب السبب ويتعين

 ممهدة للعقد اإلداريالتصريح بإلغائه." والحاصل مما ذكر، أن جميع القرارات ال

 كالقرارات المتعلقة بإبرامه والقرارات المتعلقة باإلقصاء من المنافسة أو القرارات

 المتعلقة برفض المصادقة على عقد الصفقة أو حتى القرارات المتعلقة بالتراجع عن

 المصادقة على العقد، كلها تعتبر قرارات إدارية منفصلة عن العقد اإلداري مما يجوز

 ن فيها باإللغاء لتجاوز السلطة، غير أنه ما تجب المالحظة به هنا هو أن قاضيالطع

 اإللغاء يكتفي بإلغاء القرار غير المشروع وال يمكنه أن يتجاوز ذلك بإصدار أوامر

 لإلدارة بالقيام بعمل أو باالمتناع عنه في إطار نظرية الفصل بين السلطات وقاعدة أن

 ير، كما أن الحكم بإلغاء القرار الممهد للعقد اإلداري الالقاضي اإلداري يقضي وال يد

 يمكن بحال أن يفضي إلى بطالن عقد الصفقة المبرمة بحسن نية، في إطار القانون

 المنظم لها في أعقاب ذلك، وأن حكم اإللغاء ذلك يصلح أن تعتمده المقاولة في المطالبة
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 وهي تكرس هاته القاعدة،"15 بالتعويض عن الضرر، جاء في حكم إدارية أكادير

 حيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن المدعية سبق لها أن شاركت في طلب"

 عرض مفتوح أعلن عنه المجلس البلدي ألوالد تايمة ألجل بناء حديقة بحي شراردة

 و تم رفض العرض المقدم من طرفها رغم أنه كان األقل، فاستصدرت حكما عن

 يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي ألوالد تايمة وهو الحكمالمحكمة اإلدارية بأكادير 

 الذي تم تأييده من طرف الغرفة اإلدارية. وحيث أن مسؤولية المجلس البلدي ألوالد

 تايمة عن الضرر الالحق بالمدعية ثابتة في الحدود المشار إليها أعاله، وحيث أن

 االعتبار حرمان المدعية من المحكمة انطالقا من سلطتها التقديرية وبعد األخذ بعين

 الربح الذي كان من الممكن أن تحققه من الصفقة التي تم إقصاؤها منها، قررت الحكم

 ."درهم250.000على المجلس البلدي ألوالد تايمة بأداء للمدعية 

 

 لصفقات العموميةاملبحث الثاني: الرقابة القضائية على سالمة إبرام ا

 القضائية على إجراءات وشكليات التعاقداملطلب األول: الرقابة 

 بخصوص الرقابة على سالمة إلبرام عقد الصفقة العمومية، فإنه يتعين على جهة

 اإلدارة احترام إجراءات وشكليات التعاقد والتقيد بها لكي تستطيع إبرام عقد الصفقة

 يربشكل سليم، وتتعلق هذه اإلجراءات عموما بصياغة العقد والتوقيع عليه وتوف

 االعتماد المالي الالزم واحترام عملية المصادقة. وبالنسبة لصياغة العقد فإن المادة

 من مرسوم الصفقات العمومية نصت على أن الصفقات هي عقود مكتوبة تتضمن13

 دفاتر تحمالت تحدد شروط إبرامها وتنفيذها. وبذلك فإنه ما دام النص القانوني قد

 ي، فإن مؤدى ذلك أن الصفقات العمومية هي عقودأوجب إفراغ الصفقة في عقد كتاب

 شكالنية تكون فيها الكتابة شرط انعقاد وليس فقط شرط إثبات، و بالتالي فإن تخلفها

 يؤدي إلى بطالن العقد، وفي هذا السياق ذهبت محكمة النقض إلى التصريح في أحد

 ن إبرام عقودها وفقبان األمر يتعلق بمعاملة مع اإلدارة التي أوجب القانو"قراراتها 
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 الشكليات المحددة في قانون الصفقات العمومية، وليس بها ما يسمح باألخذ بشهادة

 . "16الشهود إلثبات التعاقد

 وبخصوص ضرورة توفر االعتماد المالي، فإنه ال يمكن لإلدارة أن تتعاقد أو تلتزم

 ر أن مخالفة القواعدبمبالغ معينة إال إذا وجد االعتماد لمواجهة األعباء الجديدة، غي

 المالية ال يترتب عنها بطالن العقد بل يبقى سليما وملزما لإلدارة في مواجهة المتعاقد

 معها، ويمكنهما أن تصحح وضعها بتدبير المال الالزم لتنفيذ التزاماتها التعاقدية

 رةباعتباره نفقة بمفهوم المحاسبة العمومية. وإذا كان المنطق السليم يفرض على اإلدا

 عدم إبرام أي صفقة إال بعد توفير االعتماد المالي وكفايته لتغطية النفقات المترتبة

 عنها، وأن ال يتم الشروع في تنفيذها إال بعد حصولها على تأشيرة األجهزة المكلفة

 بمراقبة سالمة العقد، فإن الواقع العملي يكشف أن عدة صفقات يتم إبرامها دون

 يخلق نزاعات قضائية بعد أن يتعذر على المتعاقد استيفاءمراعاة هذا الجانب مما 

 مستحقاته المالية. وبالنسبة للمصادقة على العقد فإنها تعتبر المرحلة األخيرة في إبرام

 الصفقة العمومية فهي تعد بمثابة شهادة ميالدها بكيفية صحيحة ورسمية. ويصبح

 متعاقدين. وبالمقابل فإن افتقار عقدالعقد منتجا ألثاره القانونية بالنسبة للطرفين ال

 الصفقة للمصادقة من الجهة المختصة يجعله باطال من حيث اثاره القانونية، لكن ذلك

 ال يحول دون حصول المتعاقد المتضرر من الحصول على المقابل المالي لالشغال

 .التي قام بإنجازها وعلى تعويض عن األضرار التي لحقته

 اإلداري من الحياد عن القواعد المنظمة إلبرام الصفقات وبالنسبة لموقف القضاء

 العمومية، وبخصوص الشروط المتعلقة بالجهة المختصة بالتعاقد أكدت محكمة النقض

 على ضرورة أن يكون الشخص المتعاقد باسم اإلدارة متوفرا على الصفة القانونية

 التي تخوله ذلك
17. 

 ات الطلب ووصوالت التسليم والمعتمدةكما صرحت في قرار أنه " بالرجوع إلى سنو

 من طرف المحكمة كأساس للحكم المطعون فيه يتضح بأنها مجرد نسخ ال تبين
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 الصالحية المخولة لموقعها هل هو األمر بالصرف أو أنه يتوفر على تفويض قانوني

 من األمر بالصرف، وبذلك فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون
18. 

 ل حول كيفية تعامل القضاء اإلداري المغربي مع الحاالت التي يتم فيهاويطرح التساؤ

 التعاقد في خرق للضوابط اإلجرائية المتطلبة. هل استحضر االعتبارات المتمثلة في

 حماية المال العام فقط ؟ أم غلب عنصر حماية المتعاقد مع اإلدارة باعتباره الطرف

 تكون هي األحرص على خضوع كافة الضعيف ما دام أنه يفترض في اإلدارة أن

 معامالتها للقانون؟

 إن البحث في االجتهادات القضائية الصادرة في هذا اإلطار يكشف بأن القضاء قد أكد

 على ضرورة استيفاء عقد الصفقة للشروط المتطلبة حتى يكتسب طبيعته القانونية

 عدم توفر عقد الصفقةوينتج كافة اثاره، وهنا اعتبرت المحكمة اإلدارية بفاس بأن " 

 على أحد الشروط الجوهرية يجعله باطال، وغير منتج ألي أثر قانوني ناتج عن العقد

 وينأى بالتالي عن مجال العقود اإلدارية ويجرده من الضمانات التي يخولها القانون

 للمتعاقدين
19. 

 باإلنجاز وغيابكما صرحت الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض بأن " غياب أمر إداري 

 األمر بالخدمة وعدم مصادقة الجهة المختصة يجعل عقد الصفقة غير مستوف لشكلياته

 واعتبرت في قرار آخر بأن " إبرام الصفقة العمومية يجب أن يتم وفق شكل سند "

  ."20طلب أو عقد مكتوب

 العقد وإذا كان القضاء قد نفى عن العقود المبرمة حيادا عن المساطر القانونية صبغة

 اإلداري واعتبرها عقودا باطلة، فإنه في نفس الوقت أكد على ضرورة عدم تحميل

 .المتعاقد مع اإلدارة المسؤولية عن عدم سالمة العقد

 وهنا صرحت المحكمة اإلدارية بالرباط بأنه " ال يمكن للمقاولة المتعاقدة مع اإلدارة

 دة من اجل الحصول علىأن تتحمل وزر اإلجراءات والشكليات اإلدارية المعق

  ."21مستحقاتها مما يبرر الحكم لفائدتها بالتعويض عن الضرر الالحق بها
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 املطلب الثاني: املسؤولية اليت يثريها القضاء محاية للمتعاقد

 إذا كان من غير الممكن تسوية النزاعات المترتبة عن العقود المبرمة حيادا على

 المسؤولية العقدية، فإنه يالحظ بأن القضاءشروط التعاقد اإلداري في إطار قواعد 

 اإلداري قد أسس أحقية المتعاقد المتضرر على قواعد المسؤولية التقصيرية، والتي

 أسسها على قاعده اإلثراء بدون سبب المستمدة من قواعد القانون المدني، والتي تتمثل

 القة سببية بينشروطها في إثراء المدين وهو المدعى عليه وافتقار المدعي ووجود ع

 اإلثراء واالفتقار. وذلك اقتداء باالجتهاد القضائي الفرنسي الذي سبق له أن طور

 مفهوم شبه العقد اإلداري بمناسبة النزاعات الناشئة عن العقود الباطلة التي اختلت

 شروط تكوينها، وأخذ بنظرية اإلثراء بدون سبب السد النقص القانوني ولتحقيق

 المختلف بين الطرفين وتعويض المتعاقد عن افتقاره الناتج عن األشغال النافعةالتوازن 

 .التي قام بها والتي أثرت بها جهة اإلدارة

 وفي هذا اإلطار ذهب القضاء المغربي إلى اعتبار أن األشغال التي تم إنجازها وترتب

 جزة، وفي المقابلعنها تحمل الطرف المدعي لنفقات أثبتتها الوثائق وتقرير الخبرة المن

 حققت جهة اإلدارة نفعا ثابتا، واعتبارا كذلك لكون المدعي لم يكن ليقوم بإنجاز تلك

 األشغال إال بموافقة اإلدارة وتحت إشرافها، فإن مثل هذه الوضعية تشكل إثراء لهذه

 .اإلدارة على حساب المدعي بما أنفقه من مال

 من قانون االلتزامات والعقود75وحيث إن مثل هذه الوضعية تندرج ضمن الفصل 

 المعتبر إطارا عاما لكل االلتزامات التي ال يوجد نص قانوني ينظمها والذي ينص

 على أن " من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزم أن يرد له عين ما تسلمه إذا كان

 طئهموجودا أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه إذا كان قد هلك أو تغيب بفعله أو بخ

 وحيث لما كانت األشغال المنجزة تشمل موادا وأدوات وتجهيزات صارت جزءا . "22

 ال يتجزأ من المنشآت العامة مما ال يتصور معه ردها عينا، فقد بات من الضروري

 رفعا للضرر الحاصل للمدعي جراء إثراء اإلدارة بدون وجه حق إلزام هذه األخيرة
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  ."23ي حدود هذه القيمةبرد قيمة ما ذكر وما تسلمت إياه ف

 بالرجوع"وهو ما كرسه قضاء محكمة النقض التي اعتبرت في أحد قراراتها بأنه 

 إلى وثائق الملف يتبين بان األشغال المطالب بها قد تم إنجازها فعال، وأن شكليات

 إنجاز تلك األشغال كما تتحدث عنها النصوص التشريعية والتنظيمية ال يمكن مواجهة

 ا متى كان حسن النية، ومتى ثبت أن اإلدارة أمرت بإنجاز تلك األشغال فيالمقاول به

 ظروف خاصة، ودون االلتزام بما تفرضه تلك النصوص، ومسؤوليتها في هذا الباب

 ال غبار عليها، مما يكون معه من الالزم على اإلدارة التي أنجزت األشغال لفائدتها

 األشغال ماليا، حتى ال تكون أمام حالة إثراءووقع تسليمها لها أن تؤدي مقابل تلك 

 ."24بال سبب على حساب الغير

 والجدير بالذكر أنه إذا كانت مسؤولية األشخاص العامة متميزة منذ نشأتها عن القواعد

 الواردة في القانون المدني المنظمة لعالقة الخواص فيما بينهم ولها قواعدها الخاصة

 رافق العامة وضرورة التوفيق بين حقوق الدولةالتي تختلف بحسب احتياجات الم

 والحقوق الخاصة، فإن ذلك ال يعني بالضرورة االستقالل التام وقطع الصلة بين

 القانون اإلداري والقانون المدني، ذلك أن اتحاد القاعدة في محل هذين القانونين مرده

 عد العدالة أنأنه في حاالت معينة تقتضي الضرورة ومبادئ القانون الطبيعي وقوا

 تطبق نفس القاعدة. والقانون اإلداري حين يطبق تلك القاعدة إنما يقصد نقلها إلى

 نطاقه وإدماجها في منظومة قواعده دون أن يشكل ذلك مساسا باستقالليته وتمايزه

 .عن القانون الخاص

 ريةغير أنه يالحظ أن القضاء اإلداري المغربي ما لبث الحقا أن تراجع عن اعتماد نظ

 اإلثراء بدون سبب، ليستند على قواعد المسؤولية اإلدارية المؤسسة على مقتضيات

 من قانون االلتزامات والعقود، ويبدو أن هذا التوجه راجع إلى الرغبة في79الفصل 

 اعتماد قواعد قانونية تنتمي إلى مجال القانون العام، ذلك أن قواعد المسؤولية اإلدارية

 ئز القانون اإلداري، وفي هذا السياق ذهبت محكمة االستئنافظلت دوما من أهم ركا
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 اإلدارية بالرباط إلى التصريح بأنه "لئن كان تنفيذ الصفقة بين الطرفين يتوقف على

 الموافقة المبدئية للوزارة الوصية، فإن الثابت من أوراق الملف أن المدعية لم تشرع

 د الصفقة إال بعدما توصلت باألمرفي إنجاز تلك األشغال المتفق عليها بمقتضى عق

 ببدايتها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وإذا كان هناك خطا في

 إبرام الصفقة، فإن تبعاته ال تتحملها المقاولة لذا فإن إنجاز جزء كبير من األشغال

 ن القانونم8يجعل المدعية محقة فى المطالبة بالتعويض عنها عمال بمقتضيات المادة 

 المحدثة بموجبه المحاكم اإلدارية، التي تقضي بإمكانية مطالبة اإلدارة المعنية91ـ 41

  ."25بالتعويض عن األضرار التي تسببها للغير بسبب نشاطها، كما في نازلة الحال

 وإذا كان هذا القرار قد أيد الحكم االبتدائي الصادر عن المحكمة اإلدارية بالدار

 قضى به من أحقية المقاولة في التعويض عما أنجزته من أشغال، فإنه البيضاء فيما

 غير األساس القانوني للتعويض وذلك باعتماده قواعد المسؤولية اإلدارية في حين أن

  ."26الحكم االبتدائي اعتمد على نظرية اإلثراء بال سبب لتعويض المقاولة المتعاقدة

 ركانها الثالث وهي الخطأ والذي يتمثل فيويتعين لقيام المسؤولية اإلدارية توفر أ

 حالتنا هذه في عدم تقيد اإلدارة بالضوابط القانونية إلبرام عقد الصفقة، وعنصر

 الضرر الذي يصيب المتعاقد والعالقة السببية بين خطا اإلدارة والضرر الذي أصاب

 .المتعاقد بحيث أنه لوال هذا الخطأ لما حدث الضرر

 لقاضي عند تقديره للتعويض أن يستحضر حجم الضرر الالحقغير أنه ينبغي على ا

 بالمتعاقد، كما يتعين عليه التحقق مما إذا كان الخطا مشتركا بين اإلدارة والمتعاقد

 معها، أي مدى مساهمة هذا األخير في عدم التقيد بمسطرة التعاقد اإلداري، ففي حالة

 رة كامل المسؤولية، وإنما ينبغيثبوت تقصير من جانبه، فإنه ال ينبغي تحميل اإلدا

 .تشطيرها وجعلها متقاسمة بين الطرفين

 ال يكون خاضعا في تقديره ألسس ثابتة، بل يراعي –عامة  –وبذلك فإن التعويض 

 .فيه القاضي كافة ظروف التعاقد وسلوكيات أطرافه

                                                           
 086 :تحت عدد6/06/137و 6/06/84في الملفين رقم 2007أكتوبر 31قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، الصادر بتاريخ  25
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 وعموما فإنه يمكن القول بأن االعتماد على قواعد المسؤولية اإلدارية من طرف

 القاضي اإلداري، يبقي المنازعة المعروضة أمامه داخل نسق قانوني يندرج في إطار

 قواعد القانون العام. وخالصة القول، فإنه يتبين مما سبق بسطه أعاله، بأن القضاء

 اإلداري المغربي قد حرص على تكريس الضمانات القانونية التي أقرها المشرع

 ار المتعاقد وتجنب أي تجاوز أو انحراف. ذلك أنهللمتعاقد في مواجهة اإلدارة، باختي

 تم التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين كافة المتنافسين المستوفين للشروط

 التقنية واإلدارية والمالية المطلوبة، وحماية المنافسة الحرة والتحقق من شفافية عملية

 إلدارة بموجب النصوص القانونيةاالختيار، وفي ذلك تفعيل للقيود المفروضة على ا

 .المنظمة لعملية التعاقد اإلداري، والتي ال يمكن تجاوزها أو الحياد عنها

 ومن جهة أخرى فإن القاضي اإلداري يسهر على حسن تدبير المال العام، وذلك بتقييد

 السلطة التقديرية لإلدارة حتى ال تحيد عن غايات المصلحة العامة، وذلك في تناغم

 المبدأ الجوهري الذي يعمل القاضي اإلداري على تكريسه وهو إيجاد نقطة التوازنمع 

 .بين متطلبات المصلحة العامة والحقوق المكفولة قانونا للمتعاملين مع اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :اخلامتة

 لدولةاختاما يمكن القول أن الصفقات العمومية بصفة عامة تحتل جانبا هاما من أعمال 

 ، وال يمكنإذ تمثل الشريان الذي يدعم عملية التنمية الوطنية ،بالنظر الى مكانتهاوذلك 

 اإلدارةو دضائية تعمل على حفظ حقوق المتعاقأن تتحقق هذه التنمية إال بتوفير حماية ق

 .معا و تحقيق التوازن بينهم

 معها نافسينهات التي تعترض اإلدارة والمتولحقيق هذا التوازن البد من تجاوز اإلكرا

 افيةتكريس مبدأ الشفو نافسالحماية القضائية للمتر وذلك بتوفي ،قبل إبرام الصفقة

 راتوالمساواة وحرية المنافسة في ولوج الطلبية العمومية، لعلها تكون ردعا للقرا

 قة، وإبرام عقد الصفسطرة فيها اثناء متعسفة ماحيانا المنفصلة التي تكون اإلدارة 

 اءاتأن يشكل حدا لهذا التعسف هو تكريس الرقابة القضائية على اإلجرلعلى ما يمكن 

 .نافسلية ضد اإلدارة حماية للمتسؤووشكليات التعاقد وصوال إلى إثارة الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الئحة املراجع                                                     

 أوال: مراجع عامة

 محمد كرامي، "القانون اإلداري )التنظيم اإلداري والنشاط اإلداري("، مطبعة ✓

 2000النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 

 ثانيا: أطروحات

 الدكتوراههشام الو ازكي ، منازعات العقود االدارية بالمغرب ، اطروحة لنيل  ✓

 في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية

 2015-2016بالدار البيضاء ،

 ثالثا: مقاالت

 عبد الحق أخو الزين، دور المحكمة اإلدارية بالرباط في حماية المال العام، ✓

 مقال منشور في مجلة القانون

 رابعا: قوانين

 1414 ) 10من ربيع األول 22الصادر في 1.91.255الظهير الشريف رقم  ✓

 المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية ج.ر90.41بتنفيذ القانون 1993(شتنبر 

 2168 :ي1993نونبر ، 3بتاريخ 4227عدد 

 المتعلق بقانون االلتزامات1913 (غشت 1331 ) 12رمضان 9الظهير  ✓

 والعقود

 2013( مارس1434 )20اريخ جمادى االولى صادر بت2.12.349مرسوم  ✓

 2013ابريل 4بتاريخ 6140يتعلق بالصفقات العمومية ج.ر عدد 

 خامسا: قرارات وأحكام قضائية

 أ: قرارات قضائية

 في2004ماي 19قرار محكمة النقض ــ الغرفة اإلدارية الصادر بتاريخ  ✓

 551 : تحت عدد1636-4-1-2003 : الملف اإلداري عدد



 في قضية الحاج بوبكر ضد وزير األوقاف56قرار الغرفة اإلدارية عدد  ✓

 قضية يلقاضي محمد ضد11/3/99بتاريخ 864قرار الغرفة اإلدارية عدد  ✓

 جماعة سيدي احرازم

 تحت2006يونيو 21الغرفة اإلدارية الصادر بتاريخ  -قرار محكمة النقض  ✓

 510 : عدد

 تحت13/10/2004قرار محكمة النقض ــ الغرفة اإلدارية الصادر بتاريخ  ✓

 عدد : 1031

 15/12/2007قرار محكمة النقض ــ الغرقة اإلدارية الصادر بتاريخ  ✓

 2006ماي 25بتاريخ 409 : الغرفة اإلدارية، عدد-قرار محكمة النقض  ✓

 ملف 1254/4/25

 2007يوليوز 11 : ادر بتاريخالغرفة اإلدارية الص -قرار محكمة النقض  ✓

 وكذلك القرار2195/4/1/2006 : قي الملف اإلداري عدد609 : تحت عدد

 1223/4/1/2002في الملف عدد 2004مارس 24الصادر عنها بتاريخ 

 337 : تحت عدد

 2007أكتوبر 31قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، الصادر بتاريخ  ✓

 608: تحت عدد137/06/6و 84/06/6في الملفين رقم 

 ب: احكام قضائية

 من الملف2005يناير 3حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ  ✓

 رقم 219/2003غ

 تحت رقم2004مارس 29حكم المحكمة اإلدارية بالرباط الصادر بتاريخ  ✓

437 

 في2006.يونيو 19حكم المحاكمة اإلدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ  ✓

 666تحت عدد1388/2004 : الملف عدد



 الملف2010أكتوبر 18حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيصاء الصادر بتاريخ  ✓

 عدد : 130/2006تحت عدد : 723

 701/03بالملف رقم 25/10/2004بتاريخ 1059حكم إدارية الرباط رقم  ✓

 26/7/2007بتاريخ 279حكم إدارية أكادير عدد  ✓

 مقاولة طليح2002أبريل 30دارية يقاس الصادر بتاريخ حكم المحكمة اإل ✓

 30/09/1999الصادر بتاريخ 790 : حكم المحكمة اإلدارية بالرباط، عدد ✓

 2002أبريل 30الصادر بتاريخ 239 : حكم المحكمة اإلدارية بفاس عدد ✓

 أبريل24الصادر بتاريخ 484 : حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء عدد ✓

 ت476/2003في الملف عدد 2006

 سادسا: المواقع االلكترونية
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