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 :مقدمة عامة -
  

إليها اإلدارة من أجل تمويل السياسات  تلجأ التي تعتبر الصفقات العمومية وسيلة من الوسائل    
  .العمومية في مشاريع التنمية االقتصادية و االجتماعية

وقد عرف مسار الصفقات عدة تطورات نتيجة تحول الظروف االقتصادية و االجتماعية و السياسية     
فقد عمل المشرع على  و لمسايرة الحاجات العامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، ،للبالد

تطوير االطار المنظم للصفقات العمومية نظرا لألهمية التي تلعبها في التنمية االقتصادية و االجتماعية 
كيد بمباد  منظمة التجارة العالمية األلتزام االو كذلك لتأمين الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، و

   .خصوصا مباد  الشفافية وعدم التحيز
  :يمكن اجمال النصوص المنظمة للصفقات العمومية في ما يلي و    
  المتعلق بإحداث لجنة للصفقات العمومية 0592يونيو 2مرسوم  -
  المتعلق بالمحاسبة العمومية 0592غشت6ظهير  -
المتعلق بتنظيم صفقات األشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب  0569ماي  05مرسوم  -

  .الدولة
  بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة 0552دجنبر 01مرسوم  -
  المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة 7112فبراير  9مرسوم  -
  المتعلق بالصفقات العمومية 7100مارس  71مرسوم  -
و المساواة في  ،ولقد هم التطور النصي على الخصوص ضمان حرية الولوج إلى الطلبية العمومية   

و الشفافية في إختيار صاحب المشروع و الخضوع لقواعد  ،التعامل مع المتنافسين و ضمان حقوقهم



المال العام و تخليق الحياة  استعمالالحكامة الجيدة بهدف تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن 
 .العامة و محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش و الرشوة

  
  ما هو اإلطار التاريخي لمنازعات الصفقات العمومية؟ف   
  :ارتأينا معالجته وفق التصميم التالي ر في الموضوع، نظر ألهميته ثلتفصيل أكل
  
  

 
  

  دجنبر 01منازعات الصفقات العمومية قبل مرسوم  : المبحث األول
1998  

  .اللجوء إلى لجنة الصفقات      : المطلب األول
  .مراحل اعتماد اللجوء إلى التحكيم    : المطلب الثاني
  .اختصاص القضاء العادي في مجال منازعات الصفقات العمومية : المطلب الثالث

  0552دجنبر  01منازعات الصفقات العمومية بعد مرسوم : المبحث الثاني 
  .بداية بروز تأطير منازعات الصفقات العمومية: : المطلب األول

  .7112فبراير  9تسوية المنازعات في ظل مرسوم: ب الثانيالمطل
  7100مارس  71مستجدات منازعات الصفقات العمومية في إطار مرسوم: المطلب الثالث 
  
  
  
  
  
  

دجنبر 01 وممنازعات الصفقات العمومية قبل مرس  : لواأل المبحث  -
0552 

  
 :اللجوء إلى لجنة الصفقات: المطلب األول  -

كان المتنافسون قبل احداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يلجؤون في حالة النزاعات المتعلقة    
بالصفقات العمومية إلى لجنة الصفقات و التي كان من بين مهامها النظر في النزاعات التي تنشأ في 

  . 0529دجنبر  01و قد احدثت هذه اللجنة بمقتضى مرسوم  ،مجال الصفقات العمومية
  :إنشاء لجنة الصفقات العمومية: الفقرة االولى -

بهدف رقابة  76/16/0506يخ يرجع تاريخ انشاء الصفقات إلى القرار المقيمي المؤرخ بتار     
و بغية تقديم الرأي في القرارات القانونية و التنظيمية التي تهم مجال  ،تنفيذ الصفقات وتحضير 

  .الصفقات العمومية ،و من أجل المساهمة في حل النزاعات المتولدة في مجال الصفقات العمومية
غير أن هذه اللجنة عرفت قصورا في القيام بمهامها، هذا التقصير الذي ستعرفه حتى بعد إعادة    

، نظرا لضعف مواردها المالية و البشرية، و قد ظل 0529يونيو  72طة مرسوم تنظيمها بواس
  .نشاطها محدودا في القيام بأدوار ثانوية فيما يخص مراقبة مشروعية مشاريع الصفقات

، الذي حدد 0529دجنبر  01و أمام هذا العجز عمل المشرع على إعادة تنظيمها عبر مرسوم     
لجنة الصفقات مرة واحدة في الشهر و كلما  و تجتمع. كولة اليهاات الموكيفية تكوينها و االختصاص

عضوا و  07دعت الضرورة إلى ذلك، و ال يكون التداول صحيحا غال بحضور ثمانية أعضاء من بين 
  .هي تجتمع باستدعاء من رئيسها



لمرتبطة بالنزاعات و لعل أهم اختصاص يهمنا في هذا الموضوع يتمثل في قيامها باقتراح الحلول ا     
المتعلقة بمسطرة و نتائج السمسرات و طلبات العروض و المنافسة، مع تقديمها المشورة فيما يخص 

  .مشاريع االتفاقيات أو االمتيازات أو العقود االدارية المتعلقة بتنفيذ خدمة عمومية
   :الحصول على رأي لجنة الصفقات في مجال المنازعات: الفقرة الثانية  -

و  0529من مرسوم دجنبر  00تتحدد كيفية الحصول على رأي لجنة الصفقات من خالل الفصل      
الذي منح األمين العام للحكومة حق طلب استشارتها كلما تعلق األمر بمشاريع النصوص التشريعية أو 

قات التنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية أو عند إحداث مشاكل عامة أو خاصة ترتبط بتحضير صف
  .األشغال أو األدوات أو الخدمات أو ما يتعلق بإبرامها و تنفيذها و تسديد مبالغها

و ما يهمنا فيما يتعلق بالمهام االستشارية للجنة الصفقات، هو آراؤها التي تصدر في مجال فض     
ي فض المنازعات وديا ، و التي تمنحها صفة الجهاز االداري الذي يرفع من شأن الطرق البديلة ف

ذلك أنه في حالة قبول و اعتماد رأي اللحنة من طرف االدارة  ،المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية
ستتجاوز عددا من المشاكل القانونية و العملية، و قد يغنيها هذا الرأي عن الوقوع في أخطاء يؤاخذها 

  .عليها القضاء
 :مراحل اعتماد اللجوء إلى التحكيم:المطلب الثاني  -

يعد التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم بعدما أصبحت الدولة ال     
وذلك بنصها صراحة على إمكانية اللجوء إلى التحكيم  ،تحتكر وحدها سلطة الفصل في المنازعات

  .العامةكوسيلة بديلة لفض ما نشأ من المنازعات دون اللجوء إلى قضاء الدولة صاحب الوالية 
 07و قد اطر المشرع المغربي التحكيم ألول مرة في قانون المسطرة المدنية، الصادر بتاريخ      
من دون ادني إشارة إلى أمكانية التحكيم في منازعات   945إلى  972في الفصول من  0500غشت 

خاص القانون العام العقود اإلدارية، فالمبدأ الذي تبناه المشرع آنذاك يقضي بحظر لجوء الدولة وأش
  .للتحكيم، وهو المبدأ الذي لقي تأييدا ومباركة من االجتهادات القضائية آنذاك

وظل المشرع المغربي متمسكا بموقفه هذا والذي يقر فيه بعدم إمكانية اللجوء إلى التحكيم في        
شتنبر  72مقتضى ظهير منازعات العقود اإلدارية، رغم التعديل الذي عرفه قانون المسطرة المدنية ب

،حيث نص صراحة على عدم إمكانية االتفاق على التحكيم في  016 ،حيث جسد ذلك في الفصل 0524
المسائل التي تمس النظام العام وخاصة النزاعات المتعلقة بالعقود واألموال الخاضعة لنظام يحكمه 

في منازعات العقود اإلدارية، فقناعة المشرع المغربي وقتئذ بخصوص حظر التحكيم .القانون العام 
كانت ترتكز على كون مثل هذه المنازعات التي تحكمها قواعد القانون العام، تندرج ضمن نطاق النظام 

وهذا ما يفسر عدم وجود أي دراسة في المغرب تطرقت للتحكيم في , العام الذي ال يجوز التحكيم بشأنه
   فماذا بعد صدور هذا القانون؟   12.19 منازعات العقود اإلدارية قبل صدور القانون رقم

خطا المشرع المغربي خطوات , وفي سبيل مالءمة اختيارات السياسة االقتصادية والواقع القانوني
 12-19قانون رقم )وذلك بإصداره , شجاعة في إقرار التحكيم ألول مرة في منازعات العقود اإلدارية

 .)المتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية
قانون رقم )بمقتضى القانون المذكور , فبموجب التعديل الذي ادخل على قانون المسطرة المدنية      
يجوز لجميع األشخاص من ذوي " منه على ما يلي  012، فقد نص المشرع في الفصل (12-19

ملكون األهلية، الكاملة سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي ي
م على ما .م.من ق 001،كما انه أجاز بالتبعية في الفقرة الثالثة من الفصل "...حرية التصرف فيها

يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل ".... يلي 
  ..اتفاق تحكيم

من نفس القانون للمؤسسات العامة إبرام  000كما أن المشروع أجاز الفقرة الثانية من الفصل       
ونص على أن تكون االتفاقات , عقود تحكيم وفق اإلجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها
  .المتضمنة لشروط التحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس اإلدارة

يتضح أن المشرع المغربي لم يوفق في  ،(م.م.من ق 000الفصل )هذا الفصل  فمن خالل استقراء     
صياغته، إذ ميز من حيث اإلجراءات الواجب إتباعها في حالة إبرام عقد تحكيم أو شرط تحكيم، إذ 



يكون األول وفق اإلجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارة المؤسسات العامة، في حين 
داولة خاصة يجريها مجلس اإلدارة، وكان حريا بالمشرع أن يستعيض عن هذه يكون الثاني محل م

  .التفرقة بتنصيصه على حق المؤسسات العامة في إبرام اتفاق تحكيم وفق إجراء واحد
 : اختصاص القضاء العادي في مجال منازعات الصفقات العمومية: المطلب الثالث  -

د المجلس األعلى في القرارات المتعلقة بالعقود، يتضح اعتما في هذه المرحلة، وباستقراء اجتهاد      
ا كانت الغاية من بمعنى أنه إذ ،المجلس في تقرير اختصاصه من عدمه على الغاية من رفع الطلب

د االختصاص للمجلس األعلى للبث في الطلب، أما إذا كانت الغاية هي الحصول ب هي اإللغاء، انعقالطل
ي بيد أنه رغم كل ما سبق فقط لوحظ تنازع ف. صةالمحاكم العادية هي المختى تعويض تكون عل

النصوص والتضارب في ص بين المجلس األعلى والمحاكم العادية، مرده غموض بعض االختصا
المتعلق بالتنظيم القضائي يمنع  0500غشت  07من ظهير  2كان الفصل  0500نة تفسيرها ،فقبل س

تصاصها على قضايا العقود اإلدارية في الجانب المتعلق باإللغاء؛ أما بعد على المحاكم العادية مد اخ
تنظر في المنازعات  ةية على أن المحاكم العاديطرة المدنمن قانون المس 02فنص الفصل  0524سنة 

من قضائي اإللغاء  لاإلدارية، وذهب البعض إلى توسيع مدلول هذه العبارة ليجعلها تشمل ك
م يكن مختصا به أصال، أما ي التعويض أساسا ألن المجلس األعلى لأن العبارة تعنوالتعويض، في حين 

  .ة إال استثناء في حالة الدعوى الموازيةختص به المحاكم العاديت الاإللغاء ف
وبذلك فإن المحاكم العادية لم يكن يهمها في مجال صفقات األشغال العمومية إال جانب واحد فقط       

منع عليها النظر في قضايا من قانون المسطرة المدنية كان ي 79ض ألن الفصل هو جانب التعوي
عد التالية والتي نص عليها الفصل احسب القو ةد كانت الدعاوى تقام أمام المحاكم العاديوقا. ءاإللغا
ى التعويض أمام محكمة المحل الذي وقاع فيه الفعل في دعاو… ): نون المسطرة المدنيةمن قا 72

ى التجهيز واألشغال رر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه، باختيار المدعي، في دعاوللض المسبب
في دعاوى العقود التي . محل المتعاقد أو تنفيذ العقد ة أو العمل أمام محكمةوالكراء وإجارة الخدم

   .)…ام محكمة المحل الذي وقع فيه العقدفيها، أم ة طرفاتوجد الدول
د ينفذ في عدة أن االختصاص المحلي يكون لمحكمة تنفيذ العقد، أما إذا كان العقيستنتج من هذا      
ل التاي حصل في دائرة نفوذها الفع ةت فإنه يعود للمحكمة التي أبرم في دائرتها العقد، أو المحكممحال

داري ضروريا قبل رفع دعاوى التعويض أمام ويبقى استنفاذ مسطرة التظلم اإل. المسبب للضرر
أما عن . عند رفع دعوى اإللغاء (على األرجح)كم العادية، في حين يعتبر ذلك غير إلزامي االمح

ن د كا، فالقاضي في منازعات تفسير العقسلطات المحكمة فإنها كانت تختلف باختالف موضوع النزاع
  .ث عان نية الطرفين المشتركةملزما بالبح

يأخذ بالتفسير الذي يتالءم مع روح العقد ويؤخذ  فإذا وجد أن شرطا ما يقبل أكثر من تفسير فإنه •
   .بالتفسير الذي يكون في صالح المتعاقد

اليد قبل وب بلوثائق، فاألسبقية للنص األصلي عن النسخة، والمكتأما في حالة التناقض بين ا •
  .وع والموقع أسبق من غير الموقعالمطب
رة، عن تنفيذ األشغال موضوع لناتجة مباشرة أو غير مباشكما كانت المحكمة تنظر في األضرار ا      

رار ، وللمحكمة أن تفحص مشروعية الق(راراألض) ك بالخيرات لتقدير حجمهالالتعاقد، مستعينة في ذ
ة تقوم بفسخ كما كانت المحاكم العادي .ءغار دون أن يتم اعتبار ذلك انحرافا يوجب اإللالمسبب للضر

وطلب الفسخ قد يكون مصدره المتعاقد وذلك إما الزدياد حجم  (م.م.من ق 02بمقتضى الفصل )العقد 
من مجموع األشغال المتفق عليها أو تعرضه للقوة القاهرة، كما قد يكون  71%األشغال إلى أكثر من 

  …مصدره اإلدارة بسبب توقف المقاول عن تنفيذ األشغال مثال
ع ث المحاكم اإلدارية كان يتم بحساب الغاية من رفبل إحداوخالصة القول أن توزيع االختصاص ق      

هذه الحالة الدعوى، فإذا كانت الغاية هي الحصول على التعويض أو فسخ العقد أو تفسير العقد في 
بتدائية المختصة وال ينظر المجلس األعلى فيها إال على سبيل ت الدعوى ترفع أمام المحكمة االكان
  . أو مرتبطا بالعقدقض؛ أو إذا كان القرار منفصالنال
   .يبقى المجلس األعلى هو المختص الوحيد للنظر في طلبات إلغائها: في حالة القرار المنفصل -



درتها بصفتها المجلس األعلى ال يراقبها إال إذا كانت اإلدارة قد أص: حالة القرارات المرتبطة بهي ف -
  (.دون تلك التي تتخذها طرفا في العقد). سلطة إدارية عامة مستندة إلى القوانين والتنظيمات

ذه الصفقات كما األخيرة مختصة بالرقابة القضائية على هذه حت هببعد إحداث المحاكم اإلدارية أص -
من قانون اإللتزامات  265دعوى الضمان المنصوص عليها في الفصل : سيتضح ذلك من خالل التالي

المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل، يتحمالن  المهندس المعماري أو: والعقود المغربي
ل التي نفذها أو أشرف انوات التالية إلتمام البناء أو غيره من األعمس 01ة إذا حدث خالل ؤوليالمس

قص المواد أو عيب على تنفيذها؛ إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واقع باالنهيار بسبب ن
ى أجرى تصميم البناء ولم يشرف علري الذي المهندس المعما. ء، أو عيب في األرضافي طريقة البن

دة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع ويلزم رفع تبدأ م. تنفيذ عملياته ال يضمن إال عيوب تصاميمه
  .1يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان وإال كانت غير مقبولة 01الدعوى خالل 

  
                                                              

دجنبر  01منازعات الصفقات العمومية بعد مرسوم : المبحث الثاني -
0552: 

  

 :بداية بروز تأطير منازعات الصفقات العمومية: المطلب األول  -
مرحلة مفصلية في المسار التاريخي لمنازعات الصفقات العمومية ، حيث تم  ، 0552تعتبر سنة    

و المتعلق بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة، و كذا بعض  7.25.410المرسوم رقم  اعتماد
المقتضيات المتعلقة بمراقبتها ، و نجد من بين أهم ما جاء به هذا المرسوم التنصيص و ألول مرة 

ت الممنوحة للمتنافسين في مرحلة ابرام الصفقات العمومية، و ذلك بفتح المنافسة على الضمانا
لمنحهم كل الضمانات و الشروط القانونية لولوج الصفقات العمومية  الشريفة بين جميع المتنافسين 

   :مستعمال في ذلك مجموعة من االليات و االجراءات منها
صفقات المزمع عقدها خالل السنة و ذلك قبل متم شهر ضرورة االعالن عن البرنامج التوقعي لل -

  .مارس من كل سنة
   .يوما قبل اليوم المحدد لفتح األظرفة 70ضرورة نشر االعالنات في جريدتين على االقل  -
  .تعليق نتائج جلسة فتح األظرفة في اجال محدد -
م التنصيص من خالل المادة إعطاء فرصة للمتنافسين من اجل االستفسار عن سبب االقصاء حيث ت -
من هذا المرسوم على أنه يمكن لكل متنافس يرغب في االطالع على اسباب اقصاء عرضه أن  44

أيام كاملة ابتداء من تاريخ  2يتقدم بواسطة رسالة مضمونة ، يوجهها إلى صاحب المشروع في أجل 
تم إقصاؤهم بواسطة رسالة  استالم الرسالة المضمونة حيث يخبر صاحب المشروع المتعهدين الذين

يوما كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء  09مضمونة بإفادة االستالم برفض عروضهم في أجل ال يتعدى 
  .أشغال اللجنة

يوما كاملة ابتداء من تاريخ استالم الطلب ، أن يبلغ  09و يتعين على صاحب المشروع في أجل    
  .المتعهد المعني ألسباب إقصائه

ه يمكن للمتنافسين اللجوء إلى طريقة التحكيم و إن لم يتم التنصيص علبها من خالل هذا غير أن   
   0520يناير  02من ظهير  05المرسوم ، فقد جاء الفصل 

 :7112فبراير  9تسوية المنازعات في ظل مرسوم: المطلب الثاني  -
المسطرة اإلدارية في فض منازعات الصفقات العمومية عبر عدة مراحل تبدأ بالتظلم اإلداري ثم  تمر   

  .التسوية الحبية و طلب رأي لجنة الصفقات ثم التحكيم
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   :التظلم اإلداري و التسوية الحبية: الفقرة األولى  -
  : التظلم اإلداري: أوال - 
يعد التظلم اإلداري وسيلة من وسائل الطعون اإلدارية ، التي تخول للمتعاقد مع اإلدارة المطالبة    

بإيجاد حل للمشاكل التي تواجهه عند إنجاز الصفقة ، كما يمكن لإلدارة من مراجعة تصرفاتها المعيبة 
أن التظلم اإلداري بأحد عيوب المشروعية و يمكنها أيضا من ممارسة رقابة ذاتية على اعمالها كما 

يشكل إلى جانب كل ذلك وسيلة تحد ذلك وسيلة تحد من لجوء المتعاقدين مع اإلدارة إلى وسائل تقع 
و قد مر التظلم . على الهامش القانون لحل مشاكلهم عبر الوسطاء و التدخالت بل و تقديم الرشاوي

  .المرحلة الثانية اختياريا اإلداري بمرحلتين حيث كان في المرحلة األولى الزاميا و أصبح في

    :التظلم اإلداري االختياري –(أ
التظلم التمهيدي سواء كان استعطافيا أو رئاسيا أو اختياريا إال  0524جاء اإلصالح القضائي لسنة    

يوما  61حيث يصبح رفع الدعوى صحيحا أثناء  أنه يوقف سريان اآلجال إذا تم توجيهه إلى اإلدارة ،
، كما نصت على ذلك المادة  تبتد  من تاريخ تبليغ رفض التظلم اإلداري بصفة صريحة ،أو ضمنية 

   .م.م.ممن ق 061من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية و كذا الفصل  70
و يتم توجيه التظلم إما لمن أصدر القرار و إما إلى رئيسه بعد أن يصبح قرارا نهائيا و قبل مضي    

يوما من تاريخ تشره أو تبليغه أو العلم اليقيني به و ذلك كي ال يتحصن بمضي اآلجال  61فترة 
ال يمكن التقدم القانونية للطعن، أما في الحالة التي يكون مصدر القرار فيها هو رئيس الحكومة فإنه 

   .بالتظلم اإلداري إال في شكل واحد و هو الطعن االستعطافي
و مدة الطعن اإلداري تتحدد في ستين يوما فإن التزمت السلطة اإلدارية المرفوع إليها التظلم    

رفض، و يمكن أن يمتد إلى أبعد من ذلك، في حالة كون هذه المدة اعتبر سكوتها بمثابة الصمت خالل 
طة اإلدارية هيئة تصدر قرارتها بتصويت أعضائها فإن األجل يمتد إذا ما ذعت الضرورة لذلك إلى السل

، كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة  نهاية أو دورة قانونية اجتمعت فيها بعد إيداع التظلم 
  .من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية 70
راء خاصا جإذا كان نظام من األنظمة يحدد إ دة فإنها تنص على أنهس المافأما الفقرة الرابعة من ن   

  .للطعن اإلداري فإن طلب االلغاء القضائي مقبوال إال بعد استنفاذ هذا االجراء
  .و هو ما يشكل استثناء على التوجه الحالي في جعل الطعن اإلداري أمرا اختياريا

  :التظلم اإلداري االلزامي -(ب
كان القضاء يتشدد في تطبيق إجبارية الطعن اإلداري في كل  0524القضائي لسنة  قبل اإلصالح   

القرارات اإلدارية التنفيذية الصريحة و الضمنية و لعل ذلك ما انعكس على عدد طلبات 
المعروضة على الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى إذ بلغ عدد القضايا في هذا الشأن في الفترة  اإللغاء

   .قضية من معدل أربعين دعوى سنويا 295ما مجموعه  0522و 0592ا بين الممتدة مم
و قد جاءت عدة نصوص قانونية تفرض ضرورة تقديم التظلم اإلداري وجوبيا و من بينها الفصل    
من الظهير الشريف المنظم للتنظيم الجماعي و كذا ميدان الضرائب إذ يباشر الطعن اإلداري عبر  40

لخاضع للضريبة إلى مدير الضرائب، وفي مجال الصفقات العمومية نجد المادتين موجه من ا ملتمس
من دفتر الشروط اإلدارية العامة، خاصة المتعلق بصفقات االشغال العمومية تمنحان  27و  20

المقاول حق التقدم بتظلم إداري في مرحلتين، أولها التظلم أمام صاحب المشروع، و الثانية الطعن 
  .م رئيس الحكومةالرئاسي أما

جعلت من التظلم الرئاسي أمرا اجباريا بل نصت على عدم قبول المطالب  27و يالحظ أن المادة    
    .المرفوعة امام القضاء خارج تلك التي سبق و أن كانت موضوع تظلم مرفوع إلى السلطة المختصة

  : التسوية الحبية : ثانيا- 
: إحدى الطرق البديلة لتسوية المنازعات البعيدة عن اللجوء إلى القضاء  تشكل التسوية الحبية    

  .نظرا لمختلف المشاكل التي تعتريه
  إال أن المالحظ، إهمال المشرع لهذه الوسيلة مما خلف عدم االهتمام بها سواء من لدن األطراف   



  ري ، و بالرغم من ذلك فإن مسطرة التسوية الحبيةالمتنازعة، و حتى من طرف فقهاء القانون اإلدا
قد و إن لم ينص عليها نص عمثل مسألة ضرورية يحبذها طرفي الخاصة في باب المنازعات التعاقدية ت

   .قانوني أو تنظيمي يحدد مجرياتها و مراحلها
  : طلب رأي لجنة الصفقات: ثالثا- 
و  0529دجنبر  01من مرسوم  00تتحد كيفية الحصول على رأي لجنة الصفقات من خالل الفصل    

الذي منح األمين العام للحكومة حق طلب استشارتها كلما تعلق األمر بمشاريع النصوص التشريعية 
 التنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية أو عند حدوث مشاكل عامة أو خاصة ترتبط بتحضير صفقات أو

  .االشغال أو األدوات أو الخدمات أو ما يتعلق بإبرامها و تنفيذها و تسديد مبالغها
و إلى جانب األمين العام للحكومة ، يحق لألمرين بالصرف طلب رأي لجنة الصفقات كلما تعلق األمر   

لعروض و بمشاريع الصفقات أو ملحقاتها، أو إذا ّأّثير نزاع يهم مسطرة و نتائج السمسرات و طلبات ا
   .المنافسة

  : التحكيم في مجال الصفقات العمومية: رابعا- 
أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، و هو إلى جانب ذلك يتصف بمسحة قضائية و  2يعتبر التحكيم   

  .التحكيم بوصفه أحد أنواع العدالة الخاصة المنظمة بموجب القانون
التي تختص المحاكم بالنظر فيها حتى في تلك التي لم تنشأ محاكم و التحكيم جائز في كل المنازعات    

   .للنظر فيها كالمنازعات التي تشب بين الدول و هو ما يعرف بالتحكيم الدولي
  ل على التحكيم بالنسبة للصفقات العمومية كان ضعيفا رغم أهميته بالنظر للظروفوغير أن القب  

و بالنظر أيضا الزدياد تدخل الدولة في كل مناحي الحياة االقتصادية و االجتماعية  االقتصادية العالمية،
  .و بحثها عن خلق التنمية

و تظهر إمكانية اللجوء إلى التحكيم بشأن الصفقات العمومية سابقا من خالل التنصيص عليه في    
ة التي غالبا ما تنجح في بعض االتفاقيات المبرمة بين أشخاص القانون العام و بين شركات أجنبي

تضمين شرط التحكيم إلى تلك االتفاقيات، و هو ما يحذو باألشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى الوزير 
   .األول من أجل الحصول على االذن بالسماح لها بإدراج التحكيم ضمن بنود االتفاق

 :7100مارس  71مرسوممستجدات منازعات الصفقات العمومية في إطار : المطلب الثالث -
المتعلق بالصفقات  7100سمار 71 تم تأطير منازعات الصفقات العمومية في كل من مرسوم    

   ماي 00مرسوم  ضمن الباب الحادي عشر المتعلق بالشكايات و الطعون ، باالضافة إلى  3العمومية
ضمن   4العامة المطبقة على صفقات االشغال المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية   7106

فات و النزاعات، إلى جانب المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية الباب التاسع المتعلق بتسوية الخال
  .5للطلبيات العمومية

شكاالت التي تؤدي إلى نشوء نزاعات بين تنفيذها، بروز مجموعة من اإل ينتج عن إبرام الصفقة أو  
في مرحلة إبرام الصفقة ، و بين هذا األخير و المقاول في مرحلة  المتنافس و صاحب المشروع  

بسلطة التعديل و الرقابة و اإلشراف و إنهاء سلطة العقد و اإلخالل  التنفيذ سواء تعلق اآلمر 
  .باإللتزامات التعاقدية

  الشكاية: أوال

                                                           
الطرق البديلة لتسوية المنازعات، أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص، كلية العلوم : عبد المجيد غميجة   2

  .القانونية و القتصادية و االجتماعية بفاس
 2الصادر في  045.07.7بتغيير المرسوم رقم ) 7100أغسطس  05(0404شوال  00صادر في  699.00.7رقم  مرسوم 3

   .المتعلق بالصفقات العمومية) 7100مارس71(0404جمادى األولى 
بالمصادقي على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة ) 7106ماي 00(0402شعبان  6صادر في  054.04.7مرسوم رقم   4

  .ى صفقات األشغالعل
 

 70( الموافق ل 0406ذي الحجة  6الصادر في 7.04.262تم إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بموجب المرسوم   5

  .يتعلق بلجنة الوطنية للطلبيات العمومية) 7109سبتمبر 



معللة، و موجهة إلى الجهة المعنية بحسب درجتها، و أن تكون داخل  يجب أن تكون الشكاية مكتوبة،  
   .اآلجال القانونية المحددة لها

تقدم لدى السلطة المختصة   أو ثانوية  تقدم لدى صاحب المشروع ،  أولية ،  تكون الشكاية إما     
  . رئيس مجلس اإلدارة أو الوزير حسب الحالةتقدم لدى   أو الوزير حسب الحالة ، أو عليا 

  .و الشكاية قد تقدم خالل مرحلة إبرام الصفقة، أو أثناء تنفيذها 
  :الشكاية في مرحلة إبرام الصفقة -
   :يجوز لكل متنافس أن يوجه شكايته كتابة إلى صاحب المشروع المعني إذا"  065تنص المادة  

ام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم لم يتم التقيذ الحظ أن احدى قواعد مسطرة إبر _1
  بها؛
  سجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة؛ _2
نازع في أسباب إقصاء عرضه من طرف لجنة العروض أو لجنة المباراة والتي يتم تبليغها إليه  _3

  .من طرف صاحب المشروع
ما يجب اإلشارة له في هذا اإلطار، أن هذه الحاالت المتعلقة بالشكاية هي مذكورة على سبيل المثال     

و ليس على سبيل الحصر، بحيث يمكن للمتنافس أن يقدم شكايته في غير هذه الحاالت المنصوص 
   .من مرسوم الصفقات العمومية  021و065عليها في المادتين 

خاصة بشكايات المتنافسين من الضمانات ذات األهمية البالغة، بالنظر لما يعتبر وضع مسطرة      
من تدعيم للرقابة اإلدارية الداخلية على سير عملية المنافسة، من خالل تمكين صاحب  توفره 

المشروع أو الوزير المعني بتوقيف مسطرة إبرام الصفقة فورا لتصحيح اإلخالل الذي لحقها عند 
  6االقتضاء

المتنافس بتقديم شكايته إلى صاحب المشروع ابتداء من  الفقرة الخامسة   065قيدت المادة  وقد   
تاريخ إعالن الدعوة إلى المنافسة وإلى غاية اليوم الخامس بعد تاريخ لصق نتائج الدعوة إلى 

جل في نفس السياق تم التنصيص على إخبار المتنافس المشتكي بجواب شكايته وذلك داخل أ. المنافسة
أيام من توصله بالشكاية، نفس األجل تم تحديده للمشتكي لرفع شكاية إلى الوزير المعني اذا تعلق  9

االمر بصفقات الدولة، و إلى وزير الداخلية إذا تعلق االمر بصفقات الجماعات الترابية أو إلى رئيس 
  .مجلس إدارة المؤسسة العمومية بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية

هذا من الضمانات التي تم إقرارها لصالح المتنافسين باعتبار التنافس الحر والنزيه  بالتالي يعتبر     
     .أساس الصفقات العمومية

  :استثناءات الشكاية -
المشرع أعطى بعض االستثناءات في مجال  الممنوحة للمتنافس، نجد  عالوة على كل الضمانات    

أنه ال يمكن أن يكون  ثمن مرسوم الصفقات العمومية ، بحي 065 مادة الشكاية ،الفقرة األخير من ال
   :موضوع شكاية من طرف المتنافسين

                                                              
  .اختيار مسطرة االبرام -
  .قرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عدم قبول جميع العروض -
   .لطة المختصة إلغاء طلب العروض أو المباراةقرار الس -
  

  :االثار المترتبة على تقديم الشكاية -
 يترتب عن تقديم الشكاية مجموعة من االثار في غاية األهمية و التي تستمد سندها القانوني من المادة

  .من مرسوم الصفقات العمومية 169 
  األمر بإصالح الخلل الذي أثيرت بشأنه الشكاية؛ :االثر األول
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إلغاء المسطرة في هذه الحالة ، يمكن للوزير أو لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية : االثر الثاني
أيام كحد ) 01( وقبل اتخاذ قرار إلغاء المسطرة، أن يقرر توقيف مسطرة طلب المنافسة لمدة عشرة

  :أقصى شريطة أن
صحيحة و مبنية على أساس وتتضمن مبررات مقبولة تبين أن المتنافس قد  شكاية أن تكون ال -
  · يتحمل ضررا إذا لم يتم توقيف المسطرة؛ 

ضرر غير متناسب على صاحب المشروع أو المتنافسين  أال يتــــــرتب عن توقيف المسطرة  -
  . اآلخرين

، العتبارات استعجالية تهم الصالح العام، أن  غير أنه يمكن للوزير المعني أو لرئيس مجلس اإلدارة   
لهذه المادة على  يقرر متابعة مسطرة إبرام الصفقة، وقد أوجب المشرع بأن ينص كل مقرر اتخد طبقا 

(   األسباب والظروف التي أدت إلى اتخاذه ، كما أنه يجب أن يضمن هذا المقرر في ملف الصفقة 
  .)065دة الفقرتين السابعة و الثامنة من الما

  :الشكاية في مرحلة تنفيذ الصفقة -
  إذا كان مرسوم الصفقات العمومية نظم في الباب الحادي عشر الشكايات و الطعون بالنسبة      

للمتنافسين و حدد اجاال لذلك ، فان المرسوم المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة 
ضمن نفس المقتضى بالنسبة لمرحلة تنفيذ الصفقة بحيث أعطى المطبقة على صفقات االشغال نجده ت

الباب التاسع المتعلق بتسوية  شكايته و هو ما يجد سنده القانوني في  للمقاول آجاال محددة لتقديم 
  :منه على ما يلي  20 بحيث تنص المادة ، فات و النزاعاتالخال
يتعين على المقاول أن يعد شكايته تحدد الخالف إذا نشأ خالف كيفما كان نوعه خالل تنفيذ الصفقة،  " 

و آثاره على تنفيذ الصفقة و إن اقتضى الحال، آثاره على أجل التنفيذ و على األثمان، و يرفقها بمذكرة 
  .مطالبه

   .ترسل الشكاية إلى صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل
وابه في أجل ثالثين يوما تحسب من تاريخ التوصل و يتعين على صاحب المشروع أن يعلن عن ج

  .بشكاية المقاول
  .يسوى الخالف إذا اقتنع المقاول بجواب صاحب المشروع  -
إذا لم يجب صاحب المشروع في األجل المحدد في الفقرة األولى من هذه المادة أو لم يقتنع المقاول  -

أّجل ثالثين يوما تحسب ابتداء من تاريخ  يتوفر المقاول على . بجوابه التوصل بجواب صاحب  ّّ
مادة ،إلرسال المشروع أو عند االقتضاء من تاريخ انتهاء األجل المذكور في الفقرة األولى من هذه ال

مذكرة إلى السلطة المختصة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تبين األسباب و مبلغ الشكاية عنذ 
  .االقتضاء

تتوفر السلطة المختصة على أجل خمسة و أربعين يوما من تاريح استالم اإلشعار بالتوصل       
  .بالمذكرة للرد على المقاول

و إذا لم يقتنع المقاول بجواب السلطة . الخالف ىيسو. سلطة المختصةمقاول بجواب الإذا اقتنع ال    
  ".يسوى الخالف. المختصة أو إذا لم يتوصل بجوابها

آجال لتقديم شكايته، إال _ صاحب الصفقة_من خالل هذه المادة نجد أن المشرع لم يعطي للمقاول      
صاحب المشروع باإلجابة داخل آجل محدد ال أنه كلما ظهرت الحاجة قام بتقديمها، في مقابل ذلك ألزم 

  .يتعدى ثالثين يوما من تاريخ التوصل بشكاية صاحب الصفقة
في  صاحب المشروع على شكايته، أو  كما اعطى المشرع للمقاول في الحالة التي ال يجيب فيها      

سلطة المختصة برسالة إلى ال و لكن ال يقتنع بالحواب ، أن يقدم مذكرة مطالبه  التي يجيب  الحالة 
  .مضمونة مع االشعار بالتوصل تبين األسباب و مبلغ الشكاية عند االقتضاء

   :الجماعات الترابية -
في الباب السادس من مرسوم الصفقات  بالجماعات الترابية  نظم المشرع المقتضيات المتعلقة    

حالة عدم تسليم ملف طلب المناقصة  التي تتعلق بالشكايات في 040  بحيث نجد المادة  العمومية ، 
عندما ال يتم لسبب من االسباب تسليم ملف الدعوة ما الى المنافسة لمتنافس أو ممثله  "تنص على أنه



الذي تقدم إلى المكان المعين في اإلعالن عن الدعوة إلى المنافسة، يتعين على صاحب المشروع أن 
مه الملف، و تبين كذلك اليوم المحدد لسحبه لتمكين يسلمه في نفس اليوم شهادة تبين سبب عدم تسلي

  .و تدرج نسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة. المتنافس من اعداد ملفه
يمكن للمتنافس أن يلجأ، , وفي حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له  

و الوالي أو وزير الداخلية حسب الحالة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى العامل أ
  .يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على ملف و الجواب الذي تلقاه

صاحب  إذا تأكدت صحة الشكاية، يأمر العامل أو الوالي أو وزير الداخلية حسب الحالة، بمقرر معلل،   
المشروع بأن يسلم فورا ملف الدعوة إلى المنافسة إلى المشتكي أو يأمر إن مقتضى الحال بتأجيل 

  ".تاريخ فتح األظرفة إذا كان األجل المتبقي ال يمكن المتنافس من تحضير ملفه
م تتولى لجنة تتبع صفقات الجهات و العماالت و األقاليم و الجماعات القيام بمجموعة من المها   
  :منها

إبداء الرأي حول مقررات وزير الداخلية بإقصاء متنافس أو صاحب صفقة حسب الحالة، مؤقتا أو  -
نهائيا، من المشاركة في صفقات إحدى أو مجموع الجهات و العماالت و األقاليم و الجماعات أو من 

  جميعها؛
  جهات و العماالت و األقاليم وال إبداء الرأي حول تظلمات و شكايات المتنافسين في مجال صفقات  -

      .الجماعات
 . دور لجنة الطلبيات العمومية في حل منازعات الصفقات العمومية: ثانيا
يقع على عاتق هذه اللجنة مهام االستشارة و المساعدة و الدراسة و فحص كل مسألة تم عرضها     

العمومية من طرف مصالح الدولة و المؤسسات العمومية أو أي شخص  عليها في مجال الطلبيات
اعتباري آخر من أشخاص القانون العام باستثناء الجماعات الترابية التي تخضع لنص تنظيمي خاص، 

شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون  كما تدرس الشكايات الواردة عليها من طرف كل 
  .نائال للصفقة أو صاحب مشروع إما بصفته الخاص يشارك في طلبية عمومية 

فاللجنة الوطنية للطلبيات العمومية محطة جد هامة لجميع المتدخلين مي ميدان الطلبيات        
العمومية انطالقا من مرحلة اإلعداد أو التأسيس إلى غاية التسلم النهائي للطلبية العمومية أو بعبارة 

  .7عأرض الواقيق الفعلي للطلبية على أخرى التحق
  رقابة تحضير وتنفيذ الصفقات وبغية تقديم الرأي في القرارات تنبع أهمية ّإحداث هذه اللجنة ،إلى 

القانونية والتنظيمية التي تهم مجال الصفقات العمومية ومن أجل المساهمة في إيجاد مخارج للنزاعات 
 8 .المتولدة في مجال الصفقات العمومية

لجان تحت تصرف  4تضم لجنة الطلبيات العمومية  7.04.226من المرسوم  02حسب المادة 
  الرئيس ،

  .منها وحدة الشكايات، باعتبار أن هذه الوحدة هي التي تهم موضوع بحثنا
  :تناط بها مهمة

  .تلقي الشكايات من طرف المتنافسين و أصحاب الطلبيات العمومية، و التأكد من شروط قبولها -
تحضير ملفات الشكايات الواردة من طرف المتنافسين و أصحاب الطلبيات العمومية و تقديمها رئيس  -

  .اللجنة و المقرر العام
  .تحضير الوثائق الضرورية المتعلقة بالشكايات و تقديمها للمقرر العام -
  :في مرحلة ابرام الصفقة دور لجنة الطلبيات العمومية - 

، حق كل متنافس دون اللجوء 7100مارس  71من مرسوم  021وعلى أساس ذلك مكنت المادة    
إلى صاحب المشروع او الوزير المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية أن يوجه 

  . مباشرة شكاية مفصلة إلى لجنة الصفقات

                                                           
  .027عبد العزيز مرحال، تأمين فعاليات الصفقات العمومية ، مقال منشور في موقع الكتروني، تحت عدد  7
على ضوء النص القانوني و واقع اإلجتهاد  :منازعات الصفقات العمومية" هناء العلمي و العروسي اإلدريسي و كوثر أمين  8

  .99:، ص7101مطبعة طوب بريس، الطبعة األولى ،"القضائي ،



طلبيات العمومية، يتم إيداع الشكايات من من المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لل 00حسب المادة    
طرف المتنافسين بمكاتب اللجنة أو إلى الرئيس عن طريق البريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل، هذا 
و يتعين على المتنافس إبراز دوافع شكايته و أن يعززها بالوثائق الالزمة و أن يصرح بكون أن 

اإلشارة أنه يتوجب على المتنافس أن يوقع على موضع طعن أمام القضاء، وتجدر  شكايته ليست
  .شكايته بنفسه أو من طرف ممثله القانوني

من نفس المرسوم أعاله أجل تقديم الشكاية ابتداء من يوم نشر إعالن  07و لقد حددت المادة    
  .الطلبية العمومية إلى غاية اليوم السابع بعد تعليق النتائج

تي يقوم فيها رئيس اللجنة بإخطار اإلدارة المعنية بالشكاية، ويطلب منها تأتي المرحلة ال بعد ذلك،   
أيام تحتسب من يوم توصل  01أن إيفاده بجل المستندات الالزمة و المعلومات الضرورية في أجل 

اإلدارة توصل اإلدارة بالشكاية و الملف المرفق بها، ثم تعكف اللجنة الوطنية على دراسة الشكاية في 
  .يوما ويكون هذا األجل قابال للتمديد من طرف الرئيس وذلك بطلب من اإلدارة أو المتنافس 09أجل 

كما يمكن لكل متنافس ان يوجه شكايته مباشرة إلى لجنة الصفقات إذا لم يقتنع بالجواب الذي أعطي   
الوزير  من المرسوم الجديد للصفقات العمومية أو في غياب جواب 065له تطبيقا لمقتضيات المادة 

المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية حيث يجب أن تقدم شكاية المتنافس داخل 
أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم جواب الوزير المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية 

من  065مقرر في المادة المعنية أو في حالة عدم الجواب ابتداء من تاريخ انتهاء أجل ثالثين يوما ال
  .المرسوم للصفقات العمومية

وفي كل الحاالت يجب على المشتكي أن يوجه شكايته بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل 
وإيداعها في مكاتب لجنة الطلبيات العمومية ويجب على المشتكي أن يخبر في نفس الوقت صاحب 

  .9المشروع بتقديم شكايته إلى لجنة الصفقات
   :في مرحلة تنفيذ الصفقة دور لجنة الطلبيات العمومية  -
إذا لم ينجح المتعاقدان في إنهاء الخالف القائم بينهما بواسطة التظلم لدى االدارة المتعاقدة فإنه يمكن  

اللجوء إلى حلول أخرى قد تؤدي إلى النتيجة المرغوبة وذلك إما عن طريق االستشارة او عن طريق 
  .10بحل توافقيتدخل الغير 

تستمد سندها القانوني من الباب السادس من مرسوم اللجنة المتعلق مسطرة دراسة طلبات الرأي  
  .المقدمة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية

أن  يجوز لكل صاحب طلبية عمومية له خالف يتعلق بتنفيذ الطلبية المذكورة مع إدارة عمومية، -   
  .06المادة  يطلب رأي اللجنة الوطنية في شأن الخالف المذكور 

يحق لصاحب الصفقة اللجوء إلى اللجنة عن طريق مذكرة يشرح فيها أسباب شكايته، و تضمين هذه 
المذكرة بالوثائق التعاقدية للصفقة و رسائل صاحب المشروع، و الوزير، و كذا المراسالت المرتبطة 

  اخبار صاحب المشروع المعني بلجوء صاحب الصفقة الى استشارة اللجنة المادة بالنزاع، مع ضرورة
 .37 

  يوما) 09(تتم دراسة الشكايات من طرف أجهزة اللجنة المختصة، خالل أجل أقصاه خمسة عشر 
ويجوز تمديد هذا األجل لمدة . مفتوحة، ويسري هذا األجل ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الشكاية

  .07يوما مفتوحة بمقرر معلل لرئيس اللجنة يبلغه إلى المعنيين المادة ) 09(شر خمسة ع
استشاري و ليس لها دور تقريري ، إال أن هذا الدور  و ما يجب اإلشارة له أن دور هذه اللجنة  

االستشاري يتحول إلى رأي إلزامي وإجباري يقدم إلى رئيس الحكومة في بعض الحاالت ، كما أن هذا 
  .ي يؤخذ بهالرأ
  :االثار المترتبة على تقديم الشكاية أمام لجنة الطلبيات العمومية -

                                                           
: ، ص7104: كريم لحرش،مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية ،سلسلة الالمركزية واالدارة الترابية،الطبعة األولى 9

006.   
  .00:،ص09،7100القضاء الشامل ، مجلة المعيار، العدد محمد نجاري، منازعات العقد االداري في إطار  10

 



خاللها يمكن للجهاز  من نفس المرسوم، و التي من  04المادة  تستمد هذه االثار سندها القانوني من 
ررا التداولي، على إثر فحص الشكاية، وبعد االستماع إلى تقرير المقرر العام للجنة، أن يقترح مق

  :يقضي حسب الحالة بما يلي
  :عندما يتعلق األمر بإخالل جوهري يعيبها: إلغاء المسطرة -
بإجراء التغييرات الضرورية قصد حذف البنود أو الشروط التي تخالف واجبات : تصحيح اإلختالالت -

األمر لرئيس إجراء المنافسة واإلشهار ومتابعة المسطرة بعد ذلك وإذا كان لإلدارة رأي مخالف، رفع 
   الحكومة التخاذ قرار بشأن ذلك

  .التصريح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها على أسس قانونية صحيحة -
 

   الوساطة و التحكيم: ثالثا
يتم اللجوء الى الوساطة و التحكيم في مرحلة تنفيذ الصفقة و ال يمكن تصورها في مرحلة ابرامها ألن 

   .االمر ال يتعلق بمتعاقدين
من د ش إ ع المطبقة على صفقات االشغال التي تنص على أنه  27 تسمد سندها القانوني من المادة 

الموالية لتاريخ تسلم رسالة  يمكن لصاحب المشروع و المقاول، باتفاق مشترك، خالل الثالثين يوما" 
إما اللجوء إلى الوساطة و إما إلى  .أجل خمسة و أربعين يوما  السلطة المختصة أو لتاريخ انتهاء 

   .التحكيم
   :هذه المادة أن الوساطة و التحكيم ما يستخلص من أحكام 

  .يجب أن تكون موضوع اتفاق بين الطرفين -
  .أن تكون ضمن اآلجال المحددة قانونا -
  .أن تكون موجهة إلى الوسيط أو الحكم -

 : اللجوء إلى القضاء اإلداري: رابعا
يمكن " من د ش خ بصفقات االشغال التي تنص على  20و هو ما يجد سنده القانوني في المادة    

للمقاول أن يعرض النزاع على القضاء اإلداري المختص خالل الستين يوما الموالية لتاريخ توصله 
صل بجواب السلطة المختصة، أو النتهاء أجل خمسة و أربعين يوما من تاريخ استالم اإلشعار بالتو

 ".بالمذكرة المذكورة للرد على المقاول

 


