
:عرض حول •

اعاتالمنازعات الخاصة بالعقود المبرمة من قبل الجم

: إنجاز الطلبة

خالد الأزهري•

نورالدين أزدباز•

سعيد بركاش •

ماسرت حكامة اجلماعات الرتابية و التنمية املستدامة

الحسين الرامي: تأطير الدكتور



مقدمة •

.Iمفهوم العقود اإلدارية و طبيعتها
مفهوم العقد اإلداري –1

طبيعة العقود اإلدراية–2

.IIالنظام القانوني للعقود اإلدارية
تكوين العقد اإلداري –1

آثار العقود اإلدارية–2

تصنيف منازعات الصفقات العمومية-3

.IIIعليق عليهتحليل حكم قضائي متعلق بمنازعات  الصفقات العمومية والت

خاتمة•

تصميم العرض



مقدمة 
عامةلطةسبصفتهااإلدارةتعتمدهاالتيالوسائلأهممنالعموميةالصفقاتطريقعنالتعاقديعتبر

349.12.2رقمالمرسوممقتضياتوحسبالعامة،المصلحةتحقيقإلىالهادفةبرامجهاتنفيذقصد
المقتضياتبعضوكذاالدولةصفقاتإبراموأشكالشروطبتحديد2013مارس20بتاريخالصادر
مجموعةتضمنتوأنمكتوبةعقودشكلعلىتبرمأنيجبالصفقاتتلكفإنوتدبيرها،بمراقبتهاالمتعلقة

عينالموقصفاتووأسماءالمتعاقدةاألطرافوبياناإلبرامطريقةالخصوصعلىأهمهامنالبياناتمن
انتهاءاريختأوالتنفيذوأجلوالثمنالصفقةموضوعوالمتعاقدوباسمالمشروعصاحبباسمالمتصرفين

.المختصةالسلطةطرفمنالصفقةعلىالمصادقةوكذاالصفقة

سليمتأوأشغالتنفيذأجلمنبالتراضيعقودإبرامإلىاألحيانبعضفيتلجأقداإلدارةأنغير
أحياناعنهيترتبماوهوالمذكورالمرسومبموجبالمحددبالشكلالتقيددونبخدماتالقيامأوتوريدات
عقدأيبرمتلمبكونهااإلدارةتتمسكماغالباالقضاءعلىالنزاععرضوعند.الطرفينبيننزاعاتنشوء
طالهااتالواجب/التعويضاتأنأوعليهاالمتفقاألشغالتنجزلماألخيرةهذهأنأوباألمرالمعنيةالجهةمع

.التقادم

اإلدارية؟العقودبشكلياتالتقيددونالغيرمعاإلدارةتعاقدمناإلداريالقضاءموقفهوفما•

.؟الخصوصبهذاتبناهاالتيالحلولهيوما•



مفهوم العقود اإلدارية
اإلداريةالعقودتعريف•

علىقائمةةعامكسلطةاإلدارةبينتبرمالتياالتفاقياتتلكعلىاإلداريةالعقودتحيل
ققيحمعينعملإنجازأجلمنالخاصةالشركاتواألفرادوبينالعامة،المصلحةتحقيق
والمطلوب،العملتنفيذقواعدوالشروطأهماالتفاقتضمينمعمباشر،بشكلالعامةالمنفعة
.المتعاقدينالطرفينمنكلوواجباتحقوقأهم

أودهماأحطرفينبينيبرماتفاقكلهواإلداريالعقدأنعلىاإلداريالقضاءاستقرو
نوأ؛(العموميةوالمؤسساتالترابيةالجماعاتوالدولة)العامالقانونأشخاصمنكالهما
القانونبيقتطنيةفيهتظهرووتنظيمه،تسييرهحيثمنعموميمرفقبنشاطمتصاليكون

.الخاصالقانونفيمألوفةغيراستثنائيةشروطمنعليهيحتويبمااإلداري،



طبيعة العقود اإلدارية

طبيعة العقود 
اإلدارية

المعيار 
القضائي

العضوي / المعيار الشكلي
(طرف في العقداإلدارة )

العقد )المعيار المادي 
+متعلق بتسيير مرفق عام 
يتضمن شروطا استثنائية

المعيار 
التشريعي

عقود إدارية بقوة القانون 
..(االمتياز، التوريد )



أنواع العقود اإلدارية
أنواع العقود اإلدارية

عقود إدارية بطبيعتها القضائية

عقد العمل عقد القرض 
العام

عقد تقديم 
المعاونة

عقد النقل

عقود إدارية بتحديد القانون

عقد االمتياز

عقد التوريد 
والخدمات 

عقد األشغال 
العمومية

عقد التدبير 
المفوض



تكوين العقود اإلدارية وطرق إبرامها 
اإلداريالعقدإبرامأهلية•

وأالعامةالمعنويةاألشخاصصالحياتضمناإلداريةالعقودإبراماختصاصيندرج

اصاالختصهذاتمارسأنالعقدبإبرامالمكلفةاإلداريةللسلطةيمكنفال.عنهاينوبمن

.المراقبةفيالحقلهيعودالذيالعامالمعنويالشخصطرفمنلهايؤذنأنبعدإال



القواعد اخلاصة بعملية التعاقد
من حيث االختصاص

اقدالتعلهميحقالذيناألشخاص•
التيوالمجاالتاإلدارةباسم

وفقاإطارهافييتعاقدون
التياإلداراتالختصاص
.يمثلونها

من حيث الشكل

ابةكتالعقدبتحريرملزمةاإلدارة•
؛"التحمالتدفتر"صورةوفي

غيرالعقدأنيعنيتوفرهعدم•
عقدااعتبارهلشروطمستوف
عقودقبيلمنيجعلهمماإداريا
.الخاصالقانون



طرق إبرام العقود اإلدارية
طرق إبرام العقود اإلدارية

سند 
الطلب

المسطرة 
ةالتفاوضي

أسلوب 
المباراة

طلب 
العروض

المناقصة 
والمزايدة



آثار العقود اإلدارية
ي
إلدار

ي العقد ا
إلدارة ف

ت ا
طا
سل

سلطة الرقابة و التوجيه

التحقق من مطابقة التنفيذ 
للشروط المتفق عليها

توجيه المتعاقد وإصدار 
األوامر و التعليمات الالزمة

سلطة توقيع الجزاءات 
على المتعاقد

الجزاءات المالية 

غرامات التأخير-

التعويضات -

مصادرة التأمين-

الجزاءات غير المالية
وضع المشروع تحت الحراسة-

حلول اإلذارة محل المتعلقد المقصر-

الجزاءات التي تسمح 
لألدارة بإنهاء عقودها

(حالة الخطأ الجسيم)فسخ العقد -

تعديل شروط العقد-

سلطة إنهاء العقد-



إلدارة
جهة ا

ي موا
ق المتعاقد ف

حقو

الحصول على مقابل 
نقدي

تحصيل الرسوم من المنتفعينعقد االمتياز

عقد التوريد و االشغال 
العامة

تدفع اإلدارة ثمن السلع و االشغال التي تم تنفيذها

حق اقتضاءالتعويضات

ضمان التوازن المالي 
للعقد

نظرية فعل األمير
كل عمل صادر عن اإلدارة يرتتب عنه زيادة أعباء المتعاقد-

يترتب عنها تعويض المتعاقد عن األضرار التي لحقت به-

نظرية الظروف 
الطارئة

وقوع أمور غير متوقعة خارجة عن إرادة المتعاقدين-

اإلدارة ملزمة بتعويض المتعاقد جزئيا

نظرية الصعوبات 
المادية غير المتوقعة

ظهور صعوبات مادية غير متوقعة وذات طابع استثنائي -
(ظواهر طبيعية)

تعويض المتعاقد عما لحقه من خسائر-

آثار العقود اإلدارية



تصنيف منازعات الصفقات العمومية
منازعات تعود لقضاء اإللغاء

ترتبط بصدور قرارات إدارية وترمي إلى •
إلغائهاكجزاء لعدم احترام مبدأ المشروعية؛

وهي ما يصطلح عليها بالقرارات اإلدارية •
: المنفصلة، وتنقسم إلى

تسبق تتعلق بكل األعمال التي: القرارات السابقة ✓
ابرام العقد؛

ترافق إبرام العقد: القرارات المصاحبة✓

قرارات تتخذها : القرارت المتخذة أثناء العقد ✓
عاقدة اإلدارة بصفتها سلطة عامة وليس بصفتها مت

منازعات تعود للقضاء الشامل

آخر منازعات تتعلق بكل اإلجراءات من تكوينها إلى
التي نتيجة في تصفية كافة الحقوق وااللتزامات

:نشأت عنها سواء تعلقت ب

انعقاد الصفقة؛•

صحة الصفقة؛•

تنفيذ الصفقة؛•

انقضاء الصفقة•

ي تعتبر باستثناء القرارات الممهدة إلبرام الصفقة الت)
(قرارات منفصلة عن العملية التعاقدية



وميةحتليل حكم قضائي متعلق مبنازعات  الصفقات العم
:رقمملفالفي37عددتحت2015يناير12بتاريخبالرباطاإلداريةاالستئنافالمحكمةعنصادرالحكم

325/13/7

الدعوىموضوع1.
اءالبيضبالداراإلداريةالمحكمةعنالصادرالحكمإبطالهللاعبدلمواليالقرويةالجماعةطلب•

األشغالعندرهم802.964,76مبلغللمدعيةبأدائهارئيسهاشخصفيعليهابالحكمالقاضي
(أصلياسئناف).لفائدتهاالمنجزة

لفائدتهاائهابأدهللاعبدمواليالقرويةالجماعةعلىبالحكموذلكاالبتدائيالحكمبتعديلالحكمطلب•
(فرعياستئناف).التماطلعنتعويضمعدرهم1.079.850,80مبلغ

الدعوىأطراف2.

.مجلسهارئيسشخصفيهللاعبدلمواليالقرويةالجماعة-:بيــــن

الجديدةهللاعبدمواليبمركزمقرهاالقانونيممثلهاشخصفيغاياتراشركة-:وبيــــن

.الجديدةبعمالةبمكاتبهالعاملشخصفيالجديدةعمالة-



الوقائع المادية3.
اإلداريةالمحكمةأمامافتتاحيبمقال(غاياتراشركة)المدعيةتقدمت2009أبريل10بتاريخ•

القياملىع(الجديدةإقليم)هللاعبدمواليجماعةمعاالتفاقتمأنهفيهعرضتالبيضاءاردبال ويتعلقللجماعةالتابعةالدواويرببعضالمتعلقواإلصالحالتجهيزأشغالمنمجموعةبإنجاز
:باألمر
8فيلمؤرخاالطلبعلىبناءاألصفرالجرفبميناءوالجنوبيالشماليالشرطةمراكزصيانةأشغالإنجاز1.

.درهم116.210,88قدرهابتكلفة2001نونبر
الطلبلىعبناءعليهاللمدعىالتابعةالدواويرمنمجموعةبوالتعليميةالقرآنيةسللمدار إصالحشغالأ2.

األشغالهاتهوأناألثمانمنثابتهوكمادرهم963.659,26قدرهابتكلفة2001نونبر8فيالمؤرخ
.درهم1.079.850,10قدرهاإجماليةبتكلفة2001لسنةالملكيةالزيارةإطارفيأنجزت

عهدحسابيةخبرةبإجراءالقاضيالتمهيديالحكماالبتدائيةالمحكمةأصدرت2009شتنبر24بتاريخ•
محمد؛الزرهونيالسيدللخبيربها

برةخبإجراءيقضيتمهيدياحكماالبيضاءبالداراالبتدائيةالمحكمةأصدرت2010ماي13بتاريخ•
محمد؛علويسكوريللخبيربهاالقيامعهدمضادة

وميةحتليل حكم قضائي متعلق مبنازعات  الصفقات العم



الملففي1901عددتحتالبيضاءبالداراإلداريةالمحكمةحكمت16/7/2013بتاريخ•
ابأدائهرئيسهاشخصفيهللاعبدلمواليالقرويةالجماعةعلى165/13/2009رقم

لفائدتهاالمنجزةاألشغالعندرهم802.964,76مبلغللمدعية

محكمةلدىاستئنافيبمقالهللاعبدلمواليالقرويةالجماعةتقدت2013نونبر07بتاريخ•
يضاءبالدارالباإلداريةالمحكمةعنالصادرالحكمبرفضبالرباطاإلداريةاالستئناف
165/13/2009رقمالملففي1901عددتحت16/7/2013بتاريخ

بهانائبواسطةالقانونيممثلهاشخصفيغاياترامقاولةتقدمت2014يناير26بتاريخ•
مواليقرويةالالجماعةعلىبالحكموذلكاالبتدائيالحكمتعديلإلىيرميفرعياستئنافب

..التماطلعنتعويضمعدرهم1.079.850,80مبلغلفائدتهابأدائهاهللاعبد

وميةحتليل حكم قضائي متعلق مبنازعات  الصفقات العم



الطرفيندفوعات4.
هللاعبدمواليجماعة1)

طبقاالدعوىتقديمتاريخفيالتقادمطالهاقديكون2001عاممنجزةاألشغالكون•
؛والعقودااللتزاماتقانونمن388الفصللمقتضيات

الذيمراألبهالمطالبللمبلغالمناسبةالقضائيةالرسومتؤدلم(غاياتراشركة)المدعية•
شكال؛معيباقدمالذيالطلبيجعل

ال(عهدترسالة)المدعيةسمتهماأنبلالعموميةالصفقةبوثائقمقالهاتعززلمالمدعية•
فيوالليةالمحللجماعاتالماليالتنظيمفيوالالجماعيالميثاققانونفيالأساسالهيجد

.العموميةالصفقاتقانون

عبرةبالضروريمرالماليينمئاتبقمةأشغالإنجازأجلمنالقرويةالجماعةمعالتعاقد•
(تعهدرسالة)المدعيةسمتهماأوفرديةقراراتبمجرديكونوال،(المجلسمداوال)

وميةحتليل حكم قضائي متعلق مبنازعات  الصفقات العم



الطرفيندفوعات4.
(المدعية)غاياتراشركة1)

الجماعةرئيسطرفمنعليهاالموقع8/11/2001فيالمؤرخةالتعهدرسالةبموجبغاياتراشركةتكليفتم•
بميناءيوالجنوبالشماليالشرطةمراكزصيانةبأشغالالقيامأجلمنالكراتيالوعدوديهللاعبدلمواليالقروية
؛للمنطقةالملكيةالزيارةبمناسبةاألصفرالجرف

أجلمنالقرويةالجماعةرئيسطرفمنكذلكالموقع2001نونبر8فيمؤرخالخدمةببدايةبأمرتوصلتكما•
؛المودنولدودواردرعةسعدودواربنجديأوالدبدوارالتعليميةالقرآنيةالمدارستجهيز

فيالقرآنيةبالمدارسالمنجزةاألشغالقيمةتوحددمنجزةاألشغالجميعبإنجازتبين،خبرةإجراءبعد•
مجموعليكوندرهم،114.746,00مبلغفيالشرطةبمركزيالمنجزةاألشغالوقيمةدرهم543.080,00

.المضافةالقيمةعلىللضريبةشاملدرهم796.570,00هوالمستحقالمبلغ

وميةحتليل حكم قضائي متعلق مبنازعات  الصفقات العم



:الحكممنطوق5.

والفرعي؛األصلياالستئنافينبقبول:الشكــــلفي•

مبلغفيأداؤهالواجبالمبلغبحصروذلكتعديلهمعالمستأنفالحكمتأييد:الموضوعوفي•
.درهما796.570,00

التعليل6.

علىتستندالوالتيالصفقاتإبراممساطرشكلياتبدونالمبرمةالصفقاتفإنالعمليةالناحيةمن•
بالنسبةسائلربتبادلوإماالتجاريةلألعرافوفقامراسلةعلىبناءإماتبرمفإنهاالتحمالتدفاتر

؛المستعجلةلألعمال

وجودفيمثالمتالمستأنفةالجماعةوبينبينهاتعاقدبوجودالدليلقدمتعليهاالمستأنفالشركة•
؛الخدمةببدايةوأمرتعهدرسالة

للجماعةيمكنفالوبالتاليمنهاالمطلوبةباألشغالالشركةقيامالمنجزةالخبرةخاللمنثبت•
.التعاقديةالتزاماتهامنالتنصلةالمستأنف

وميةحتليل حكم قضائي متعلق مبنازعات  الصفقات العم



:المشكلة القانونية5.

كةشرمعأمغارهللاعبدلمواليالترابيةالجماعةرئيستعاقد  هل•

ريةاإلداالعقودبشكلياتالتقيددونعموميةأشغالإلنجازغاياترا

للضياع؟األخيرةهذهحقوقي عَّرض

وميةحتليل حكم قضائي متعلق مبنازعات  الصفقات العم



المذكرات

مقاولةطرفمن2014يناير26بتاريخبهاالمدلىفرعياستئنافمعالجوابيةالمذكرة•
؛غاياترا

الحكمإلىالراميةالمستأنفةنائبطرفمن2014مارس10بتاريخبهاالمدلىالتعقيبيةالمذكرة•
.االستئنافيالمقالوفق

.الملففيبهاالمدلىاألخرىاألوراق•

القوانين

.إداريةاستئنافمحاكمبموجبهالمحدثة80.03رقمالقانون•

المدنيةالمسطرةقانون•

17.08رقمبالقانونتتميمهوتغييرهتمكما78.00الجماعيالميثاق•

العقودوااللتزاماتقانون•

وميةحتليل حكم قضائي متعلق مبنازعات  الصفقات العم



التعليق على احلكم 
إثباتهاوالشركةوالجماعةبينالتعاقديةللعالقةالقضائيالتكييف1.

الطلباتسندإطارفيالتعاملالىاألحيانبعضفيتلجأاإلدارةأنيالحظالعملية،الناحيةمن
عللإلىادااستناألداءعنذلكمعوتمتنعالعملبهاالجاريالقانونيةبالمقتضياتالتقيددون

مبلغتهقيمتعدتالذياألشغالعقدأناعتبرحيثاإلداري،القضاءلهتصدىماوهومختلفة،
حددهالذيواإلطارالشكلفيإنجازهالمفروضمنكانوالذي(1998مرسوم)درهمألفمائة

نجازهإعدمفإنعامة،أشغالبعقديتعلقاألمرأندامماو.العموميةللصفقاتالمنظمالمرسوم
لعقداصيغةأيالعامةاألشغالصيغةعنهينزعالالمنظمالمرسومبموجبالمحددالشكلفي

ةلمصلحوضعأنهفرضعلىحتىالمذكورالشكلفيإنجازهأنإذالقانون،بقوةاإلداري
يالتراضطريقعناألشغالهذهإنجازبإرادتهاختارالذيالعامالمرفقحقوقلحمايةاإلدارة
.عامةبصورةالصفقاتعقديميزالذيالمزايدةأوالمناقصةمبدأإلىاللجوءودون



إثباتهاوالشركةوالجماعةبينالتعاقديةللعالقةالقضائيالتكييف1.

ركةشأنعلىالتقديريةسلطتهافيحكمهاإصدارفيبالرباطاالستئنافمحكمةاعتمدت
وأمرتعهدةرسالوجودفيمتمثالالمستأنفةالجماعةوبينبينهاتعاقدبوجودالدليلقدمتغاياترا
مطلوبةالاألشغالجميعبقيامهاالصددهذافيالمنجزةالخبرةخاللمنأيضاوثبتالخدمةببداية
قدعأمعموميةصفقةعقدهوهلالنزاعموضوعالعقدطبيعةإلىصراحةالمحكمةتشرولم.منها

لعدمأصالالنازلةفينظرتلماوإالمستبعداألمروهذا)الخاصالقانونعقودضمنيدخلتجاري
صفقةعقدبارهاعتلشروطمستوفياعقداتعتبرهلمالمحكمةأننستنتجأنيمكنناولكن.(االختصاص

:التاليةللمعطياتاستناداعمومية
-30سوممربموجبعليهاالمنصوصالجوهريةالشروطأحديعدالذيالتحمالتدفترعلىالصفقةعقدتوفرعدم:الشكلحيثمن✓

ية؛اإلدارالعقودمجالعنالعقدهذابمثلبالتاليوينأيالعقدعنناتجقانونيأثرأليمنتجوغيرباطاليجعله12-1998

استناداإالتصحالالجماعيالميثاقمن47المادةلمقتضياتطبقاتنفيذهاعلىالرئيسيسهرالتيالقرارات:االختصاصحيثمن✓
ووصايةلرقابةةخاضعتكونالرئيسيبرمهاالتيالصفقاتأنكما.الماليبالتدبيرالمتعلقوالتصويتالدراسةبعدالمجلسلقرار
هإلييفوضمنأوالداخليةوزيرتأشيرةوجوبوتستلزمالجماعيالميثاقمن75إلى68منالموادلمقتضياتطبقاالوصايةسلطة
ذلك؛

التعليق على احلكم 



التعويضتقديرمبلغ2.

الذييرالتقرعلىبناءالمنجزةاألشغالعلى(غاياتراشركة)المدعيةتعويضالمحكمةقررت
796.570,00فيالتعويضمبلغحددوالذياالستئناف،محكمةطرفمنالمعينالخبيرأنجزه
اتإثبلعدمالشركةبهتقدمتالذيالتماطلعنالتعويضطلبالمحكمةرفضتبينما.درهما
مماطلمحالةفيالمشروعصاحبتجعلالتيلالنذاراتههايتوجلعدمأيضاولهاالحاصلالضرر
لمحكمةاتأخذلملماذاهنانتساءلو.ردهويتعيناساسعلىمرتكزغيربخصوصهأثيرمايكون
أم.ايةوصكسلطةالجديدةعمالةوالجماعةمنلكلالشركةوجهتهاالتياإلشعاراتاالعتباربعين
اإلنذارات؟مقامتقومأنيمكنهاالاإلشعاراتأن

األمركانفلولألداء؛أجلفيهايردلملإللتزامالمنشئةالتعهدرسالةأننستنتجأنيمكنكما
الالدائنمناإلنذارأنكما.قلعمن255الفصلحسبمطلحالةفيالجماعةاعتبارلتمكذلك
المدينإلنذارضرورةالأنهالمشرعقررفقد.إلتزامهتنفيذصراحةالمدينرفضإذاواجبايكون
.(قلعمن256الفصل).أجلهحلالذيالتزامهيوفلمالذي

.زاماتهاإلتتنفيذفيالجماعةتماطلمنلهاالحاصلالضررإثباتتستطعلمالمدعيةأنكما

التعليق على احلكم 



تحت2002/4/30بتاريخحکمابفاساإلداريةالمحكمةأصدرتمشابهةنازلةوفي
نعبتعويضالمقاولينأحدلفائدةبموجبهقضتت2000/20عددالملففي239عدد

أنعدبذلكوبينهمايربطعقدغيابرغمصفروإقليمعمالةلفائدةأنجزهاالتياألشغال
أحدعلىالصفقةعقدتوفرعدمإنحيث":يليكماإليهذهبتمامعللةالطلبتكييفأعادت
وغيرباطاليجعله1976-10-14مرسومبموجبعليهاالمنصوصالجوهريةالشروط
اإلداريةدالعقومجالعنالعقدهذابمثلبالتاليوينأيالعقدعنناتجقانونيأثرأليمنتج

ينللمتقاضيخولهاالتيالضماناتمنيجردهثمومناإلطارهذافيالقضائيةوالمنازعة
،1998/12/30فيالمؤرخ2-89482رقمالمرسوممحلهحلوالذيالمذكورالمرسوم
.الدولةصفقاتإبراموأشكالشروطبتحديد

التعليق على احلكم 



شروطأحدلاختوالتيالمتعاقدينبينالمبرمةللعقودبالنسبةكذلكاألمركانوإنإنهوحيث
عنصرانعدامعندالمذكورالمرسوماستبعادالحتميمنيكونأنواألحرىفباألولىانعقادها
شغالاألإنجازلكونواعتباراأنهأضافتثم.الحالنازلةفياألمرهوكماأساسهمنالتعاقد
حققتالمقابلفيوالخبرةتقريروبهاالمدلىالوثائقأثبتتهابنفقاتالمدعيتحملعنهاترتب
ليقمكنيلمالمدعيلكوناعتباراو...ثابتانفعالفائدتهااألشغالهذهالمنجزةاإلدارةجهة

عيةالوضهذهمثلفإنموظفيها،إشرافتحتواإلدارةجهةبموافقةإالاألشغالتلكبإنجاز
أنهلىإالنهايةفيوخلصت."مالمنأنفقهبماالمدعيحسابعلىاإلدارةلهذهإثراء  تشكل

دماتوالخاالشغالتكلفةقيمةبردإالالغيرحسابعلىاإلثراءمبدإإطارفياليقضى"
محكمةفيهذهبتالذياالتجاهنفسوهو"تعويضأيأوربحأيمنمجردةالمنجزة

.التماطلعنالمدعيةتعويضرفضتإذحكمهافيبالرباطاإلداريةاالستئناف

التعليق على احلكم 



تعسفمنالحدإلىدائمايسعىكانإنواإلداريالقضاءأنتقدمماكلمنيتجلى
إرجاعفييترددالفإنهاألخيرهذاإزاءبالتزاماتهاأخلتأنهاثبتكلماللمتعاقدحمايةاإلدارة
اإلدارةينبالثقةترسيخوالمتعاقينحقوقعلىوالعامالمالعلىحفاظانصابهاإلىاألمور

رؤساءمحاسبةتمتهل:التاليالسؤالطرحيمكناألخيرفيو.معهاالمتعاقدينو
العمومية؟الصفقاتعقودإبراملشكلياتمخالفتهمعنالجماعات

خامتة 
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