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 املقدمة: 

ل الصفقات العمومية أداة من أدوات التدخل  
ّ
االقتصادي، ال�ي ت�جأ إل��ا الدول من أجل توظيفها قصد تحقيق أهداف  تمث

�عت��   العقود  هذه  ألن  معينة،  واجتماعية  مهّمة.اقتصادية  مبالغ  لها  وتخّصص  امل��انية،  لتنفيذ  بوأ 1وسيلة  أن  و�عد  املغرب،   ��

ال بالنسبة ل�جماعات  ، تحت إشراف رئيس مجلسها، م�انة الصدارة 
َ
��ابية األخرى، �� عمليات إعداد وتتبع برامج  الدستوُر ا�جهة

التنمية ا�جهو�ة، والتصاميم ا�جهو�ة إلعداد ال��اب، �� نطاق اح��ام االختصاصات الذاتية لهذه ا�جماعات ال��ابية (الفقرة الثانية 

الفصل   دستور    143من  لت2011من  ال��ابية  الوحدة  هذه  إل��ا  ست�جأ  ال�ي  اآلليات  من  جزًءا  فإّن   ،(  �� ا�جهو�ة  التنمية  حقيق 

 الصفقات العمومية. 

دستور   منح  التنمو�ة،  الوظيفة  هذه  مع  با�جهات  2011وموازاة  املتعلق  التنظي�ي  ا�جهات   2والقانون  مجالس  لرؤساء 

. وقد  ألهمية هذه العقود، ودورها ا�حيوي �� التنمية االقتصادية واالجتماعيةصالحيات إبرام الصفقات العمومية، وذلك بالنظر  

ق با�جهات، �� إطار االرتقاء بمؤسسة رئيس مجلس ا�جهة، بمجموعة من املستجدات املهّمة 
ّ
جاء القانون التنظي�ي ا�جديد املتعل

ل ��: 
ّ
 فيما يتعلق بالصفقات العمومية؛ تتمث

 أصبح رئيس مجلس ا�جهة هو ا�ختص بإبرام الصفقات العمومية؛ -

 باملصادقة ع�� الصفقات العمومية؛أصبح رئيس مجلس ا�جهة هو ا�ختص  -

ق با�جهات.  2013مارس   20إعادة التأكيد ع�� مبادئ الصفقات العمومية الواردة �� مرسوم  -
ّ
 �� القانون التنظي�ي املتعل

والقانون التنظي�ي املتعلق با�جهات لوا��   2011و�� مقابل هذه الصالحيات املمنوحة لرئيس مجلس ا�جهة، أسند دستور  

يفة املراقبة اإلدار�ة. ورغم النقاش الذي قد يطرح بخصوص خضوع أو عدم خضوع القرارات الصادرة �� مرحلة اإلبرام  ا�جهة وظ

د هو أّن الصفقات العمومية تخضع ملراقبة إدار�ة غ�� مباشرة، عندما يتّم ممارس��ا �ش�ل قب�� ع��  
ّ

للمراقبة اإلدار�ة، إال أّن املؤك

ا�جه  (الفصل  الكث�� من مقررات مجلس  أدوات   115ة  العمومية  الصفقات  �عت��  وال�ي  با�جهات)،  املتعلق  التنظي�ي  القانون  من 

 تنفيذية لها.

ومن هنا إش�الية هذا البحث: هل يمكن للمراقبة اإلدار�ة املمارسة ع�� الصفقات العمومية، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر،  

ا بمبدأ التدب�� ا�حّر؟أن تنعكس ع�� وظيفة هذه العقود �� التنمية ا�حلية ل هذه املراقبة اإلدار�ة مس�
ّ
 ؟ وهل �ش�

 من أجل معا�جة هذه اإلش�الية، سوف نتناول �� هذا البحث املبحث�ن التالي�ن:

 : خضوع إبرام الصفقات العمومية ل�جهات للمراقبة اإلدار�ة؛املبحث األول  •

 .اإلدار�ة ع�� الصفقات العمومية ل�جهات: مدى �عارض مبدأ التدب�� ا�حر مع املراقبة املبحث الثا�ي •

اقبة اإلدار�ة   املبحث األول: خضوع إبرام الصفقات العمومية ل�جهات للمر

 
1Michel ROUSSET et Jean GARAGNON, Droit administratif marocain, Rabat, Editions La Porte, 6ème édition, 2003, p. 413. 

املتعلق با�جهات، ا�جر�دة الرسمية   111.14) بتنفيذ القانون التنظي�ي رقم  2015يوليو    7(  1436من رمضان    20صادر ��    1.15.83ظه�� شر�ف رقم     2

 ).2015يوليو  23( 1436شوال  6الصادرة بتار�خ  6380عدد 
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ق با�جهات، بتوسيع صالحيات رئيس ا�جلس ا�جهوي، حيث أصبح    111-14، والقانون التنظي�ي  2011سمح دستور  
ّ
املتعل

املطلب  هذه املستجدات ع�� تدب�� إبرام الصفقات العمومية ل�جهات؟ (  هو الذي ينّفذ مقررات مجلس ا�جهة. فما �� ا�ع�اسات

 ). املطلب الثا�ي) وما �� حدود املراقبة اإلدار�ة ع�� الصفقات العمومية ل�جهات؟ (األول 
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 املطلب األول: تطور صالحيات رئيس مجلس ا�جهة بخصوص إبرام عقود الصفقات العمومية

املادة   رقم  من    223حسب  التنظي�ي  وفق  111-14القانون  �َ�ُم 
ُ
ت ل�جهات  العمومية  الصفقات  فإّن  با�جهات،  ق 

ّ
املتعل  ،

الصفقات   إبرام  فإّن  و�التا��،  العمومية.  بالصفقات  املتعلقة  التنظيمية  النصوص   �� عل��ا  املنصوص  والش�ليات  الشروط 

)  2013مارس    20(  1434جمادى األو��    8صادر ��    2-12-349العمومية ل�جهات يخضع للقواعد املنصوص عل��ا �� املرسوم رقم  

 3يتعلق بالصفقات العمومية.

 تتضمن مرحلة إبرام الصفقات العمومية العمليات التالية:

 تحديد ا�حاجيات املراد تلبي��ا؛ -

�جنة  اختيار طر�قة اإلبرام، وما يرافقها من إجراءات متعلقة باإلشهار و�حب امللفات و�يداع العروض وأشغال   -

 طلب العروض ... إ�� ح�ن تحديد نائل الصفقة؛ 

 وتنت�ي هذه املرحلة باملصادقة ع�� الصفقة من طرف السلطة ا�ختصة.  -

و�التا��، فإّنھ يمكن التمي�� ب�ن نوع�ن من الصالحيات ا�خّولة لرئيس مجلس ا�جهة �� مرحلة اإلبرام؛ هما األعمال املمهدة  

 ). الفقرة الثانيةوقرار املصادقة ( )  الفقرة األو��إلبرام الصفقة ( 

 الفقرة األو��: األعمال املمهدة إلبرام الصفقات العمومية ل�جهات: 

القانون   مرحلة  من  96-47��  ل�جهات  العمومية  الصفقات  إلبرام  املمهدة  األعمال  �انت  ا�جهات،  بتنظيم  املتعلق   ،

�غّ��   وقد  ا�جهة.  مركز  اإلقليم  أو  العمالة  عامل  رقم  اختصاص  ا�جديد  التنظي�ي  القانون  مع  الوضع  املتعلق    111-14هذا 

 با�جهات، الذي منح لرئيس مجلس ا�جهة صالحيات إبرام الصفقات العمومية. 

 : 47-96األعمال املمهدة إلبرام صفقات ا�جهات �� إطار القانون رقم  -1

ا�جهة يقوم بإبرام صفقات األشغال والتور�دات    ع�� أّن عامل العمالة أو اإلقليم مركز  47-96من القانون    55نّصت املادة  

 من نفس القانون. 54وتقديم ا�خدمات، وفقا لقرارات ا�جلس ا�جهوي وطبق الشروط املنصوص عل��ا �� املادة  

ا�جهوي، ا�جلس  لقرارات  التنفيذي  ا�جهاز  بمثابة  �عت��  ا�جهة  مركز  اإلقليم  أو  العمالة  عامُل  �ان  املادة  هذه    و�موجب 

 ه الصفة �ان العامل يباشر إبرام صفقات األشغال والتور�دات وا�خدمات، وفًقا ملا يقّرره ا�جلس ا�جهوي. و��ذ

 لتنفيذ هذا القرار. غ�� أّن  
ّ
ُل إال

ّ
إّن االختصاص األص�� �� قرار الصفقة العمومية �عود للمجلس ا�جهوي، والعامل ال يتدخ

 إذا �انت 47-96من القانون    54العمومية ال ت�ون قابلة للتنفيذ، حسب املادة  التداب�� ال�ي يّتخذها العامل لتنفيذ الصفقة  
َّ
، إال

القرارات املتخذة �� شأ��ا موقعة بالعطف من طرف رئيس ا�جلس ا�جهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تار�خ توصلھ ��ا. و�ذا  

 يقرر االستغناء عن ذلك و�صدار األمر بتنفيذ التداب�� املذ�ورة. لم يتم التوقيع عل��ا بالعطف داخل األجل املذ�ور، جاز للعامل أن

القانون   ظّل   �� ا�جهو�ة  التجر�ة  أنَّ  يالحظ  فإّنھ  مركز    47-96و�التا��،  اإلقليم  أو  العمالة  لعامل  وظيفي  بازدواج  تمّ��ت 

ذا   الصفقات وهو ما جعل    4ملقررات ا�جالس ا�جهو�ة.ا�جهة، باعتباره من جهة ممثال للدولة، ومن جهة ثانية آمرا بالصرف ومنّفِ

 
 3023) ص. 2013أبر�ل  4( 1434جمادى األو��  23بتار�خ   6140ا�جر�دة الرسمية عدد 3
 45، ص. 2015، 11، السنة 34-33القوان�ن التنظيمية ال��ابية ومبدأ التدب�� ا�حر، مجلة مسالك، العدد العر�ي بجيجة، 4
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إبرام  تنفذ  معينة  ومؤسسة  ا�جهوي)،  (ا�جلس  العمومية  الصفقة  تقّرر  منتخبة  مؤسسة  ملؤسست�ن:  يخضع  ل�جهات  العمومية 

 الصفقة العمومية (العامل). 

ه العامل  ملؤسسة  �عطي  التنفيذ  سلطة  أّن  إال  ا�جهوي،  للمجلس  يبقى  القرار  أّن  كيفية  ورغم  بخصوص  مهّمة  وامش 

رقم   القانون  وأّن  خصوصا  تنفيذ    47-96التنفيذ،  تتّبع  من  ا�جهوي  وا�جلس  الرئيس  ن 
ّ

تمك للرقابة  فّعالة  آليات  ع��  ينّص  لم 

 املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. ت العاملقرارا

املادة   ألزمت  اإلطار،  هذا  القانون    54��  ا�جهوي    47-96من  ا�جلس  رئيس  باطالع  ا�جهة  مركز  اإلقليم  أو  العمالة  عامل 

تقدم   بحالة  و�خ��هم  واملندو��ن  املكتب  أعضاء  جمع  الرئيس  من  بطلب  الغاية  لهذه  و�تو��  ا�جلس،  قرارات  تنفيذ  ع��  بانتظام 

، أن يوجھ طلب توضيح إ�� عامل العمالة 47-96من القانون    60جلس ا�جهوي، حسب املادة  تنفيذ القرارات. كما يمكن لرئيس ا�

أو اإلقليم مركز ا�جهة إذا تبّ�ن أّن تداب�� التنفيذ غ�� مطابقة لقرارات ا�جلس. و�� حالة عدم ا�جواب ع�� هذا الطلب داخل أجل  

ھ �� هذا الشأن    ) أيام أو �ان ا�جواب غ�� �اف، جاز للرئيس إقرار8ثمانية ( ملتمس باألغلبية املطلقة ألعضاء ا�جلس ا�جهوي، ُيوجَّ

إ�� وز�ر الداخلية، بواسطة عامل العمالة أو اإلقليم مركز ا�جهة. و�ذا لم يجب وز�ر الداخلية ع�� هذا امللتمس داخل أجل شهر 

ا�حكمة اإلدار�ة داخل أجل ثالث�ن يوما يبتدئ من    يبتدئ من تار�خ �سلم امللتمس املذ�ور، أمكن للمجلس ا�جهوي إحالة األمر إ��

تار�خ انصرام الشهر ا�حدد لوز�ر الداخلية لإلجابة ع�� امللتمس و�جب أن تبت ا�حكمة اإلدار�ة داخل أجل ال يتعدى ثالث�ن يوما 

 ابتداء من تار�خ إحالة األمر إل��ا.

أّ��ا آل يات للرقابة، هو �ون الطرف الذي ينازعھ ا�جلس ا�جهوي بخصوص  إّن ما يقدُح �� �ّل هذه اآلليات، ال�ي ُيف��ض 

ا �� هذه اآلليات: ا ومحور��  تنفيذ قراراتھ، وهو عامل العمالة أو اإلقليم مركز ا�جهة، يلعب دورا مهم�

 فهو من يرفع ملتمس ا�جلس ا�جهوي املوّجھ ضّده إ�� وز�ر الداخلية؛ -

ل ا�جهة أمام ا�حكمة اإلد  -
ّ
ار�ة �� الدعوى املرفوعة بخصوص عدم اح��امھ، عند التنفيذ، لقرارات وهو من يمث

 ا�جلس ا�جهوي.

وضعا   العمومية،  الصفقات  بإبرام  قة  ِ
ّ
املتعل القرارات  بي��ا  ومن  ا�جهوي،  ا�جلس  قرارات  بتنفيذ  العامل  ت�ليف  خلق  لقد 

 ، املتعلق با�جهات، إ�� تجاوزه. 111-14تنظي�ي رقم  متناقضا وغ�� منطقي �� وظائف العامل. وهو األمر الذي سيس�� القانون ال 

 :111-14األعمال املمهدة إلبرام الصفقات العمومية �� ظل القانون التنظي�ي  -2

دستور   ملقتضيات  فصلھ  2011يوليو    29تنفيذا   �� جاء  الذي   ،138" مجالس :  ورؤساء  ا�جهات،  مجالس  رؤساء  يقوم 

ق  111-14من القانون التنظي�ي    105، نّصت املادة  " ت هذه ا�جالس ومقررا��اا�جماعات ال��ابية األخرى، بتنفيذ مداوال 
ّ
، املتعل

� إبرام صفقات األشغال أو التور�دات أو ا�خدمات.
ّ
 با�جهات، ع�� أّن رئيس ا�جلس ا�جهوي يتو�

حسب   وال��ا�ي،  ا�جهوي  التنظيم  عل��ا  يرتكز  ال�ي  املبادئ  من  �عدُّ  الذي  ا�حّر،  التدب��  ملبدأ  تفعيل  هو  التغي��  هذا  إّن 

الر�ائز 2011من دستور    136الفصل   أهّم  ال��ابية لرؤسا��ا من  تنفيذ مداوالت ومقررات ا�جالس  �عت�� إسناد صالحيات  . حيث 

 5ا�حّر. ال�ي ينب�ي عل��ا مبدأ التدب��

 
 9، ص. 2015، 11، السنة 34-33رضوان زهرو، التدب�� ا�حر للشأن ال��ا�ي، مجلة مسالك، العدد  5
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مركز   اإلقليم  أو  العمالة  عامل  وتنفيذ  ا�جهوي  ا�جلس  قرار  ب�ن  العمومية،  الصفقات  إبرام   �� االزدواجية  فإّن  و�التا��، 

املنّفذ   باعتباره  العمومية،  بإبرام الصفقات  ا�جهوي هو ا�خّول  �غّ��ت وأصبح رئيس ا�جلس  السابقة،  ال�ي مّ��ت املرحلة  ا�جهة، 

 ات ا�جلس ا�جهوي. ملداوالت ومقرر 

الصفقات   إبرام   �� اإلدار�ة  لالمركز�ة  الثا�ي  ا�جانب  ل 
ّ
يتمث العمومية،  الصفقات  إلبرام  املمهدة  األعمال  إ��  باإلضافة 

 العمومية �� قرار املصادقة. 

 الفقرة الثانية: قرار املصادقة ع�� الصفقات العمومية ل�جهات

، سنحاول �عر�ف قرار املصادقة، وتبيان 
ً
إبراز جوانب   بداية ثّم  إبرام الصفقات العمومية،  �� مسلسل  القرار  أهمية هذا 

 بخصوص املصادقة ع�� الصفقات العمومية ل�جهات. 111-14التغي�� ال�ي جاء ��ا القانون التنظي�ي رقم  

 مفهوم قرار املصادقة ع�� الصفقات العمومية ل�جهات: -1

املتعلق بالصفقات العمومية، فإّن عقود صفقات األشغال أو التور�دات أو  ،  2013مارس    20من مرسوم    152حسب املادة  

 ا�خدمات ال �عت�� �حيحة و��ائية إال �عد املصادقة عل��ا من طرف السلطة ا�ختصة. 

  و�التا��، فإّن املصادقة هو القرار اإلداري الذي يتوقف عليھ �شوء العقد ع�� إثر تمام إتحاد اإليجاب بالقبول ب�ن صاحب 

 أمام مجر  6املشروع ونائل الصفقة.
ّ
د اق��اح من طرف �جنة طلب العروض. واملصادقة ��  ّ◌ فقبل صدور هذا القرار، ال ن�ون إال

 لتأ�ي �عد ذلك مرحلة تنفيذ االل��امات الواردة �� هذا العقد. 7اإلجراء الذي ين�ي مسطرة إبرام الصفقة العمومية،

للسلطة  
ً
وسيلة املصادقة  قرار  اح��امھ    ويعت��  من  والتأكد  املشروع،  صاحب  ع��  رقاب��ا  ممارسة  قصد  ا�ختصة 

بتدارك   �سمح  ال�ي  الداخلية،  اإلدار�ة  الرقابة  من  نوع  ف�ي  العمومية.  بالصفقات  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  للمقتضيات 

 وت�حيح األخطاء ال�ي يمكن أن ي�ون قد وقع ف��ا صاحب املشروع.

التنظي�ي  سلطة املصادقة ع��   -2 القانون  ل�جهات قبل و�عد  العمومية  املتعلق    111-14الصفقات 

 با�جهات: 

ق بتنظيم ا�جهات، �انت عقود الصفقات العمومية من ب�ن العقود ا�خاضعة لوصاية وزارة  47-96�� ظّل القانون  
ّ
، املتعل

املادة   نّصت  أو    41الداخلية؛ حيث  والبيوع  أّن االش��اءات  القانون ع��  امللك  من هذا  �عقارات  املتعلقة  املعاوضات  أو  املعامالت 

من    144ا�خاص وأعمال تدب�� امللك العام ال ت�ون قابلة للتنفيذ إال �عد املصادقة عل��ا من طرف السلطة ا�ختصة. كما أّن املادة  

ت املؤهلة باملصادقة ع��  ، املتعلق بالصفقات العمومية، أسندت إ�� وز�ر الداخلية مهّمة تحديد السلطا2013مارس    20مرسوم  

 من نفس املرسوم.  152صفقات ا�جهات والعماالت واألقاليم وا�جماعات وفق الشروط املقررة �� املادة  

التنظي�ي   القانون  بصدور  ��خھ  وقع  املادة  هذه  مضمون  أّن  املادة  111-14غ��  بموجب  َقَل، 
َ
ن الذي  با�جهات،  املتعلق   ،

شغال والتور�دات وا�خدمات من وزارة الداخلية إ�� رئيس ا�جلس ا�جهوي أو من يفوض إليھ ، قرار املصادقة ع�� صفقات األ 106

 ذلك. 

 
نشورات ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال  ا�جيال�� أمز�د، ا�حماية القانونية والقضائية للمنافسة �� صفقات الدولة، م  6

 66، ص. 2008، الطبعة األو��، 79جامعية، العدد: 
7Mohamed NABIH, Droit des marchés publics, Edition Konrad-Adenauer-Stiftunge.V., 2014, p. 186. 
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املادة   بخصوص  إثار��ا  يمكن  ال�ي  مرسوم    144واملالحظة  هذا  2013مارس    20من  �ون  رغم  أّنھ   �� أعاله،  إل��ا  املشار   ،

دستور   �عد  صدر  فصلھ  2011املرسوم   �� حسم  الذي  رئيس    138،  �ون  املادة  ��  أّن  إال  بالصرف،  اآلمر  هو  ا�جهوي  ا�جلس 

طة املصادقة وهو ما �عارض الدستور �ش�ل صر�ح. فسل  ،املذ�ورة استمّرت �� ر�ط املصادقة ع�� صفقات ا�جهات بوز�ر الداخلية

بالصرف،  باآلمر  (  ترتبط  الرا�عة  املادة  عّرفت  مرسوم  4حيث  من  باملصادقة    2013مارس    20)  ا�ختصة  "اآلمر  السلطة  بـأ��ا 

أو   �شري��  بنص  الغرض  لهذا  مؤهل  آخر  �خص  أي  أو  الصفقة  ع��  املصادقة  قصد  قبلھ  من  املفوض  ال�خص  أو  بالصرف 

الدستور والقانون  (بنّص  امل��انية  ا�جهوي وتنفيذ  ا�جالس  بتنفيذ مداوالت  ف 
ّ
امل�ل ا�جهوي هو  ا�جلس  أّن رئيس  و�ما  تنظي�ي"، 

�ع�ي   هذا  فإّن  ل�جهات، التنظي�ي)،  العمومية  الصفقات  ع��  املصادقة  سلطة  �عود  و�ليھ  ل�جهة  بالنسبة  بالصرف  اآلمر  هو  أنھ 

 وليس لوز�ر الداخلية.

  ، �غي�ٌ� مهمٌّ ا�جهة هو  إ�� رئيس مجلس  ل�جهات وقرار املصادقة عل��ا  العمومية  املمهدة إلبرام الصفقات  قَل األعمال 
َ
ن إّن 

آ ا�جهة  مستوى  ع��  املنتخب�ن  وأّن  يمنح  خصوًصا  للناخب�ن،  وعودهم  وتحقيق  االنتخابية،  برامجهم  تنفيذ  أجل  من   
ً
ة مهمَّ  

ً
لية

ا �� التنمية ا�جهو�ة إذا تّم تفعيل اآلليات القانونية ال�ي ��جع البعد ا�جهوي.   الصفقات العمومية يمكن أن تلعب دورا مهم�

ل�جهات التنظي�ي  القانون  منح  الصالحيات،  هذه  مقابل  و��  هذه    لكن،  حدود   �� فما  اإلدار�ة،  املراقبة  وظيفة  للوالة 

 الوظيفة بالنسبة لقرارات إبرام الصفقات العمومية ل�جهات؟
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اقبة اإلدار�ة والصفقات العمومية ل�جهات  املطلب الثا�ي: املر

لهذه   ا�خاضعة  غ��  وتلك  اإلدار�ة  للمراقبة  ا�خاضعة  اإلبرام  قرارات  ب�ن  التمي��  (قبل  الثانيةاملراقبة  بنا  الفقرة  يجدر   ،(

 ). الفقرةاألو��تحديد مفهوم املراقبة اإلدار�ة ( 

اقبة اإلدار�ة من طرف وا�� ا�جهة   الفقرة األو��: مفهوم املر

) بالوصاية  مقارن��ا  إ��  ال�جوء  يتّم  ما  غالبا  اإلدار�ة،  املراقبة  �عر�ف  أجل  املتعلق  1من  التنظي�ي  القانون  يقّدُم  كما   .(

 ). 2ا�جهات مجموعة من املقتضيات ال�ي �سمح بتعر�ف مجال ومدى هذه املراقبة (ب

اقبة اإلدار�ة:  -1  الفرق ب�ن الوصاية واملر

األستاذ   السلطات    Michel ROUSSETيرى  ع��  املركز�ة  السلطة  تمارسها  ال�ي  اإلدار�ة،  املراقبة  من  نوع  الوصاية��  أن 

ال��ابية �� املبدأ، فمن الطبي�� أن ت�ون سلطات الرقابة استثناًء من هذا املبدأ و�جب  الالمركز�ة. و�ما أن استقاللية ا�جماعات  

عّ�ُ� عنھ املقولة املعروفة "ال وصاية بدون نص". و�التا��، فإن سلطة الوصاية ليست مثل  
ُ
أن يتّم النّص عل��ا �ش�ل صر�ح؛ وهو ما �

 8حالة س�وت النصوص القانونية وعدم النص عل��ا. السلطة الرئاسية، ال�ي �عت�� سلطة عامة موجودة ح�ى �� 

  �� سندها  تجد  ف�ي  رئيسھ،  وقرارات  ا�جهوي  ا�جلس  مقررات  ع��  ا�جهة  وا��  يمارسها  ال�ي  اإلدار�ة،  املراقبة  و�خصوص 

ع�� "�عمل الوالة والعمال، باسم ا�ح�ومة، ع�� تأم�ن تطبيق القانون، وتنفيذ    145، الذي نّص �� الفصل  2011يوليوز    29دستور  

ل�ح�ومة ومقررا�� التنظيمية  اإلدار�ة، النصوص  املراقبة  الدستور ع��  تنصيص  فإّن  و�التا��،  االدار�ة".  املراقبة  يمارسون  ا، كما 

الباحث�ن   أحد   
ُ

ويعّرف اإلدار�ة.  الوحدات  ب�ن مختلف  العالقة   �� ا�حيوي  الوظيفة ودورها  أهمّية هذه  ُد 
ّ

يؤك الوالة،  ��ا  يقوم  ال�ي 

نية ال�ي يقوم ��ا ممثلو السلطة املركز�ة، �عد إساءة ا�جماعات ال��ابية الستعمال املراقبة اإلدار�ة بأّ��ا مجموعة التصرفات القانو 

يحدده   ما  وفق  السليمة  غ��  القانونية  الوضعية  بت�حيح  اإلدار�ة  باملراقبة  امل�لفة  للهيئة  �سمح  لها،  املقررة  االختصاصات 

 9القانون.

ُل فيما ي��:  ومن خالل املقارنة ب�ن الوصاية واملراقبة اإلدار�ة، يمكن
ّ
 القول أن هذه األخ��ة تنطوي ع�� عّدة إيجابيات؛ تتمث

 املراقبة اإلدار�ة �� مراقبة الشرعية وليست مراقبة املالءمة؛ -

 املراقبة اإلدار�ة �� �� األساس مراقبة �عدية وليست مراقبة قبلية؛ -

الوا - بمؤسسة  ا�جهة  عالقة   �� الندية  من  نوًعا  تتضّمُن  اإلدار�ة  ع�� املراقبة  تنطوي  ال�ي  الوصاية  عكس   ،��

 10معا�ي التبخيس والفوقية.

 
8 Michel Rousset et Jean Garagnon, Droit administratif Marocain, Revu et mis à jour par Michel Rousset et Mohammed Amine 

Benabdallah, Rabat, Publications de la REMALD, Collection «Thèmes actuels», N° 99, 2017, p. 41. 
خال  9 من  العمال   / للوالة  دور  أي  ال��ابية  با�جماعات  املركز�ة  السلطة  ممثل  بجيجة،  الفصل  العر�ي  الفكر    145ل   �� مسالك  مجلة  الدستور؟،  من 

 . 160، ص. 2014، 30-29والسياسة واإلقتصاد، دون مجلد، العدد 
، ص. 2015،  34-33عماد أبر�ان، قراءة تحليلية �� القانون التنظي�ي ل�جماعات، مجلة مسالك �� الفكر والسياسة واإلقتصاد، دون مجلد، العدد    10

133. 
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لكن، و�الرغم من هذه اإليجابيات، فإّن تطبيق املراقبة اإلدار�ة ع�� املستوى العم�� �ش�ل سيلم هو الذي يمكن أن ي��ز  

� مثل هذا التطبيق، فلن ت�ون املراقبة اإلدار�ة
ّ
إال تكراًرا لتجر�ة الوصاية �� مرحلة   اختالفها ا�جذري مع مفهوم الوصاية. و�ذا �ع�

 . 2011ما قبل دستور  

اقبة اإلدار�ة �� القانون التنظي�ي ل�جهات:  -2  املقتضيات املتعلقة باملر

تقليدًيا، يتّم التمي�� ب�ن نوع�ن من املراقبة اإلدار�ة؛ املراقبة اإلدار�ة ع�� األفراد، أي عل املنتخب�ن ومجلس ا�جهة (املواد  

ا�خاصة بالنظام األسا�ىي للمنتخب من القانون التنظي�ي املتعلق با�جهات)؛ واملراقبة اإلدار�ة ع�� األعمال الصادرة    79إ��    54من  

 11ا�خاصة باملراقبة اإلدار�ة من القانون التنظي�ي املتعلق با�جهات). 115إ��   112عن ا�جهة (املواد من 

املادة   با�جه  112وحسب  املتعلق  التنظي�ي  القانون  قرارات  من  شرعية  ع��  اإلدار�ة  املراقبة  يمارس  ا�جهة  وا��  فإّن  ات، 

رئيس ا�جلس ومقررات مجلس ا�جهة. وهذا �ع�ي أّن األمَر ال يتعلق بمراقبة املالءمة، ال�ي تنطوي ع�� سلطة تقدير�ة كب��ة، �� ح�ن  

  �� تنحصر  الشرعية مراقبة ضيقة،  للقرار  �عت�� مراقبة  الشرعية  املراقبة  أي ال  عناصر  املادية  م��ا  ا�خارجية:  أو  املادية  ف��ا  بما 

يوجد أي ان��اك للقواعد القانونية، مثال ليس هناك انحراف للسلطة حيث �عت�� عيب االنحراف �� استعمال السلطة من العيوب  

املادة   عل��ا  نصت  القانون    20ال�ي  واملادة   90-41من  اإلدار�ة  للمحاكم  املسطرة  359ا�حدث  قانون  الشرعية    من  أو  املدنية، 

ا�خارجية أي أن القرار غ�� مشوب �عدم االختصاص، أو أن هناك عيب مسطري، كذلك تجدر اإلشارة إ�� مراقبة الشرعية بالنظر  

 .12ملقتضيات القانون الدو��

القول   يمكن  با�جهات،  املتعلق  التنظي�ي  القانون   �� اإلدار�ة،  للمراقبة  ا�خصصة  الفصول  خالل  قرارات  ومن  جميع  أّن 

املادة   ألزمتھ  الذي  ا�جهة،  وا��  طرف  من  اإلدار�ة  باملراقبة  مشمولة  ت�ون  أن  يمكن  ا�جلس  ومقررات  ا�جهة  مجلس    114رئيس 

 بتعليل �عرضھ.

وقد جعل القانون التنظي�ي املذ�ور من القضاء اإلداري ا�جهة امل�لفة بحسم الن�اع ب�ن الوا�� ومجلس ا�جهة، بخصوص  

 لقرارات أو املقررات الصادرة عن مجلس ا�جهة.شرعية ا

و��دف املراقبة اإلدار�ة إ�� املساهمة �� ضمان أولو�ة املصا�ح الوطنية، وتطبيق القواعد القانونية �ش�ل موّحد �� مختلف  

 13مناطق املغرب، وتحقيق مساواة املواطن�ن أمام القانون.

فإّن   ل�جهات،  العمومية  بالصفقات  ُق 
ّ
يتعل هذه  وفيما  بإبرام  املتعلقة  القرارات  جميع  تخضع  هل  هو  يطرح  الذي  السؤال 

 الصفقات العمومية للمراقبة اإلدار�ة؟

 هذا ما سنحاول أن نجيب عنھ �� الفقرة الثانية من هذا املطلب. 

 
11 Michel Rousset et Jean Garagnon, Droit administratif Marocain, Revu et mis à jour par Michel Rousset et Mohammed Amine 

Benabdallah, Op. Cit., p. 208. 
، ص. 2019�،  نبيھ محمد، ا�جهو�ة املتقدمة ب�ن الالمركز�ة والالتمركز، (ا�جانب القانون وا�حاس�ي)، منشورات مؤسسة �ونراد أديناور، الطبعة األو�  12

140. 
13 Daoudi Imane, Les walis et gouverneurs et la réforme constitutionnelle au Maroc, REMALDn° 108, janvier - février 2013, p. 70 

(Article an arabe). Cité par Abdelghafour Aouad, L’impact du processus de la décentralisation au Maroc sur le rôle des walis et 

gouverneurs dans la mise en œuvre et la coordination des politiques publiques, Mémoire Master spécialité Administration et finances 

publiques, Université de Strasbourg Ecole nationale d’administration, Juin 2016, p. 16. 
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اقبة اإلدار�ة من طرف الوا��:   الفقرة الثانية: قرارات اإلبرام ا�خاضعة للمر

املادة   "املراقبة    112جاءت  يمارس  ا�جهة  وا��  أّن  نّصت  عندما  صياغ��ا،   ��  
ً
عاّمة با�جهات  املتعلق  التنظي�ي  القانون  من 

ا�خاضعة   املقررات  أو  القرارات  ب�ن  تمّ��  لم  ف�ي  و�التا��،  ا�جهة".  مجلس  ومقررات  ا�جلس  رئيس  قرارات  شرعية  ع��  اإلدار�ة 

�خاضعة لهذه املراقبة، األمر الذي قد يدفع إ�� االستنتاج أّن جميع القرارات واملقررات الصادرة عن  للمراقبة اإلدار�ة وتلك غ�� ا

 ا�جهة �عت�� خاضعة للمراقبة اإلدار�ة للوا��. 

، من القانون التنظي�ي املتعلق با�جهات، حّددت قرارات رئيس مجلس ا�جهة ال�ي يتع�ن تبليغ ��خ م��ا  113ورغم أّن املادة  

ا�� ا�جهة، من أجل ممارسة مراقبتھ اإلدار�ة عل��ا، �� القرارات املتخذة �� إطار السلطة التنظيمية ذات الطا�ع العام، وال�ي ال  إ�� و 

�عت�� القرارات املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية جزًءا م��ا، فإّن إعفاء مثل هذه القرارات من مسطرة التبليغ ال �ع�ي بالضرورة  

 إبرام الصفقات العمومية من املراقبة اإلدار�ة من طرف وا�� ا�جهة.إعفاء قرارات 

ا�جهة  لوا��  يمكن  فكيف  التبليغ،  بمسطرة  معنية  غ��  اإلبرام  قرارات  �انت  إذا  هو:  ا�حالة  هذه   �� يطرح  الذي  والسؤال 

 ممارسة رقابتھ اإلدار�ة عل��ا؟

 14حالت�ن:من أجل ا�جواب عن هذا السؤال، يمكن التمي�� ب�ن 

إليھ من طرف متنافس متضرر من  ا�حالة األو�� - القرار موضوع مذكرة موجهة  بتقييم مشروعية  الوا��  : يقوم 

من القانون التنظي�ي املتعلق    237أحد القرارات املتخذة �� مرحلة إبرام الصفقات العمومية، عمال بمقتضيات الفصل  

اعت�� أن القرار مشوب �عيب فيمكنھ آنذاك التقدم بطلب للمحكمة �� إطار ممارستھ اختصاصاتھ. إذا ما    15با�جهات، 

مج��  أنھ  �ع�ي  ال  الوا��  طرف  من  املذكرة  تقييم  عملية  أن  إ��  اإلشارة  وتجدر  جانًبا.  املذكرة  ترك  و�ال  النازلة،   �� للبت 

 و�صفة تلقائية عرضها ع�� ا�حكمة اإلدار�ة؛

الثانية: - متضر   ا�حالة  �خص  وجود  عدم  حالة  القرارات ��  خانة   �� يدخل  ال  بقرار  الوا��  َغ  ِ
ّ
ُبل ما  إذا  أي  ر، 

الواجب تبليغها، مثل قرارات إبرام الصفقات العمومية، وتّم إشعار الوا�� سواء عن طر�ق رئيس مجلس ا�جهة، علما بأنھ 

ت�ن ا�حالت�ن يقوم  غ�� مج�� بذلك، أو بواسطة �خص آخر غ�� متضرر وقام بإخطاره و�رسال القرار، فإّن الوا�� �� ها

 بتقييم مشروعية القرار موضوع اإلخطار إال أنھ ال يمكن رفع الدعوى إال �� ظروف القانون العادي. 

و�ما أّن املراقبة اإلدار�ة للوا�� �� مراقبة لشرعية هذه القرارات، فإّن قرارات اإلبرام ال�ي يمكن أن ت�ون موضوع ش�اية أو  

مارس   20من مرسوم    169وقد حّددت املادة  دار�ة �� ال�ي يمكن أن تخضع للمراقبة اإلدار�ة للوا��.  طعن باإللغاء أمام ا�حكمة اإل 

جميع  2013 بأ��ا  اإلداري)  القضاء  أمام  (وطعن  ش�اية  موضوع  ت�ون  أن  يمكن  ال�ي  القرارات  العمومية،  بالصفقات  ق 
ّ
املتعل  ،

 ات ��: القرارات املتخذة �� مرحلة اإلبرام، باستثناء ثالثة قرار 

 اختيار مسطرة إبرام صفقة؛ -

 
 .140-139نبيھ محمد، مرجع سابق، ص.  14
القبول من لدن ا�حاكم ا�ختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ال يمكن، تحت طائلة عدم  من القانون التنظي�ي املتعلق با�جهات ع��: "   239تنص املادة    15

وأسب موضوع  تتضمن  مذكرة  ا�جهة  وا��  إ��  ووجھ  ا�جهة  رئيس  قبل  من  أخ��  قد  املد��  �ان  إذا  إال  التنفيذي  جهازها  قرارات  ضد  أو  ا�جهة  اب  ضد 

 ش�ايتھ، ويسلم ع�� إثرها للمد�� فورا وصل بذلك".
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 قرار عدم قبول جميع العروض (طلب العروض عديم ا�جدوى)؛ -

 قرار إلغاء طلب العروض أو املباراة.  -

للوا��، و��   للمراقبة اإلدار�ة  ب�ن قرارات اإلبرام ا�خاضعة  التمي��  التقسيم، من أجل  القياس ع�� هذا  أّنھ يمكن  و�عتقد 

 ). 2)، والقرارات غ�� ا�خاضعة لهذه املراقبة، و�� املستثناة من مسطرة الش�اية (1ش�اية (ال�ي يمكن أن ت�ون موضوع 

اقبة اإلدار�ة:  -1  قرارات اإلبرام ا�خاضعة للمر

 �عض ا�حاالت ال�ي يمكن أن ت�ون موضوع ش�اية من طرف املتنافس�ن كما ي��:  2013مارس  20حّدد مرسوم 

 إبرام الصفقات املنصوص عل��ا �� املرسوم؛عدم اح��ام إحدى قواعد مسطرة  -

 احتواء ملف طلب املنافسة ع�� بنود تمي��ية أو شروط غ�� متناسبة مع موضوع الصفقة؛ -

صاحب   - طرف  من  إليھ  تبليغها  تم  ال�ي  املباراة  �جنة  أو  العروض  �جنة  طرف  من  عرضھ  إقصاء  أسباب   �� املتنافس  نازع 

 املشروع. 

يمكن أن يفحص الوا�� شرعي��ا، بمناسبة ممارستھ للمراقبة اإلدار�ة. و�عود أسباب إم�انية   هذه نماذج من القرارات ال�ي

اع��اض الوا�� ع�� إبرام الصفقات العمومية ل�جهة، بناء ع�� القرارات املذ�ورة، إ�� �ون هذه القرارات �� املشمولة بإم�انية رقابة  

فإم� و�التا��،  اإلداري.  القا�ىي  طرف  من  هذه  املشروعية   �� اإلداري،  القضاء  أمام  الطعن  ذلك  �عد  ومن  اإلداري،  التظلم  انية 

 القرارات، هو الذي يمنح لوا�� ا�جهة إم�انية إثار��ا عند ممارسة املراقبة اإلدار�ة، ال�ي �عت�� بدورها مراقبة مشروعية. 

من أجل ا�جواب عن هذا السؤال، سوف    بالنسبة لقرار املصادقة، هل يحّق لوا�� ا�جهة ممارسة املراقبة اإلدار�ة عليھ؟

نفحص موقف القضاء من الطعن باإللغاء �� قرار رفض املصدقة. ومن خالل االج��اد القضائي، ُيالحظ أن هناك توجه�ن: توجھ 

لقانو�ي يرى حماية السلطة التقدير�ة لإلدارة �� املصادقة أو عدم املصادقة ع�� إبرام الصفقة، وتوجھ يرى ضرورة حماية املركز ا

 16لنائل الصفقة.

مرسوم   أّن  املادة    2013مارس    20و�عتقد  ألّن  املصادقة،  بخصوص  التقدير�ة  السلطة  طلب 45حصر  بإلغاء  املتعلقة   ،

 العروض، حّددت �ش�ل حصري أسباب إلغاء طلب العروض، وهو ش�ل من أش�ال رفض املصادقة، كما ي��: 

 لألعمال موضوع طلب العروض �غي��ا جوهر�ا؛إذا �غ��ت املعطيات االقتصادية أو التقنية  -

 إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة؛ -

 إذا تجاوزت مبالغ العروض ال�ي تم التوصل ��ا اعتمادات امل��انية ا�خصصة للصفقة. -

 إذا تم الكشف عن عيب �� املسطرة؛  -

 . 169مراعاة مقتضيات املادة �� حالة ش�اية مبنية ع�� أسس �حيحة قدمها متنافس مع   -

 
 142-138قانونية والقضائية للمنافسة �� صفقات الدولة، مرجع سابق، ص. ا�جيال�� أمز�د، ا�حماية ال 16
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 اإلدارة بإخبار نائل الصفقة كتابة باإللغاء، مع توضيح سبب أو أسباب هذا اإللغاء. 2013مارس   20وألزم مرسوم  

و�التا��، فإّن قرار املصادقة أو قرار رفض املصادقة، غ�� املل��م ��ذه ا�حاالت و�ضرورة التعليل، يمكن أن ي�ون موضوع  

 باإللغاء، و�التا�� يمكن أن يخضع للمراقبة اإلدار�ة من طرف وا�� ا�جهة.طعن 

اقبة اإلدار�ة:  -2  قرارات اإلبرام غ�� ا�خاضعة للمر

قرارات اإلبرام الثالثة املستثناة من مسطرة الش�اية ومن الطعن أمام القضاء اإلداري (اختيار مسطرة إبرام صفقة؛ قرار  

إلغ قرار  العروض؛  جميع  قبول  مراقبتھ  عدم  ممارسة  ا�جهة  لوا��  يمكن  ال  ال�ي  القرارات  نفسها   �� املباراة)  أو  العروض  طلب  اء 

 اإلدار�ة عل��ا. 

إّن استثناء هذه القرارات من مسطرة الش�اية، ومن مراقبة قا�ىي املشروعية، ين�ع اختصاص وا�� ا�جهة بممارسة رقابتھ 

اإلدا املراقبة  سيجعل  فحصها  ألّن  عل��ا،  املادة  اإلدار�ة  مع  يتعارض  ما  وهو  مشروعية،  مراقبة  وليس  مالئمة  مراقبة  من    112ر�ة 

 القانون التنظي�ي املتعلق با�جهات، ال�ي جعلت املراقبة اإلدار�ة منصبة ع�� الشرعية فقط دون املالئمة.

ّسعا من صالحيات رؤساء ، والقانون التنظي�ي املتعلق با�جهات، و 2011يوليو    29، فإّن دستور  كخاتمة لهذا املبحث األول 

ا مقارنة بمرحلة ما قبل   ُل تطوًرا مهم�
ّ
الذي �ش� العمومية، وهو األمر  إبرام الصفقات  . لكن، و�� مقابل  2011ا�جهات بخصوص 

رحلة هذا التطور، نجُد أّن املراقبة اإلدار�ة من طرف وا�� ا�جهة يمكن أن تلعب دوًرا �ابًحا، كنفس الدور الذي لعبتھ الوصاية �� امل

 السابقة، نظًرا لغموض مجالها، بالش�ل الذي يجعلها �شمل جميع قرارات ومقررات ا�جهات. 

وهذا األمر يدفعنا إ�� التساؤل عن مدى �عارض املراقبة اإلدار�ة، ��ذا الش�ل و��ذا املستوى، مع مبدأ دستوري هو مبدأ  

 التدب�� ا�حّر؟ 

 هذا البحث. هذا ما سنتطرق إليھ �� املبحث الثا�ي من 

اقبة اإلدار�ة ع�� الصفقات العمومية ل�جهات  املبحث الثا�ي: مدى �عارض مبدأ التدب�� ا�حر مع املر

) ل الصالحيات املمنوحة لرئيس مجلس ا�جهة بخصوص إبرام الصفقات العمومية تطبيًقا ملبدأ التدب�� ا�حر 
ّ
املطلب  تمث

 لهذا املبدأ؟ ()، فإ�� أي حّد يمكن اعتبار املراقبة اإلدار األول 
ً
 ). املطلبالثا�ي�ة املمارسة ع�� قرارات اإلبرام معارضة

 املطلب األول: مفهوم مبدأ التدب�� ا�حر وتطبيقاتھ بالنسبة للصفقات العمومية ل�جهات

ملبد  تفعيال  عل��ا  واملصادقة  العمومية  الصفقات  إلبرام  ال��ابية  ا�جماعات  مجالس  لرؤساء  ا�خّولة  االختصاصات  أ  �عت�� 

) ا�حّر  الثانيةالتدب��  �عر�ف الفقرة  بنا  يجدر  ال��ابية،  ا�جماعات  صفقات  بتدب��  ا�حر  التدب��  لعالقة  التطّرق  وقبل  لكن،   ،(

 ). الفقرة األو��مفهوم التدب�� ا�حر ( 

 الفقرة األو��: مفهوم مبدا التدب�� ا�حر

الفصُل   دستور    136نّص  و   2011يوليو    29من  ا�جهوي  التنظيم  أّن  ع��  ع��  يرتكز  وع��  "ال��ا�ي  ا�حر،  التدب��  مبادئ 

املندمجة   البشر�ة  التنمية   �� مساهم��م  من  والرفع  شؤو��م،  تدب��   �� املعني�ن  الس�ان  مشاركة  و�ؤمن  والتضامن؛  التعاون 

 . "واملستدامة
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لم �عّرف املشّرع الدستوري مفهوم مبدأ التدب�� ا�حر، ولهذا حاول الفقھ التصدي لهذه املهمة. �� هذا اإلطار، يرى األستاذ  

رضوان زهرو أّن مبدأ التدب�� ا�حّر �ع�ي حر�ة ا�جالس املنتخبة للتداول وتنفيذ مقررا��ا بكيفية ديمقراطية طبقا لقواعد ا�ح�امة 

 17مبدأ التدب�� ا�حر لشؤون ا�جهة.  املتعلقة بحسن تطبيق

ومن خالل القانون املقارن، خصوصا التجر�ة الفر�سية، نجد أّن التدب�� ا�حّر يت�ّوُن من ثالثة م�ونات أساسية كما أثارها  

 18مجلس الدولة �� فر�سا وكذلك ا�جلس الدستوري، و��:

ال�خصية   - مبدأ  مع  ين�جم  مبدأ  هو  ا�حر  التدب��  مبدأ  اللغة  أن   �� �عرف  ونحن  االعتبار�ة،  ال�خصية  أي  القانونية 

القانو�ي و��   ال�خص  مع��ة عن هذا  إرادة  القانونية هو وجود  ال�خصية  امل��تبة عن هذه  النتائج  ب�ن  أن من  القانونية 

 املتمثلة �� ا�جالس املنتخبة؛

 لية املالية؛ ثم ذمة مالية مستقلة لهذا ال�خص القانو�ي، وهو ما نطلق عليھ االستقال -

 وكذلك أهلية التقا�ىي �أهلية قانونية تمنح ل�جماعات ال��ابية، وهنا أساسا �جالس ا�جماعات. -

ورغم هذه ا�حاوالت، يبقى التدب�� ا�حر مفهوًما مجرًدا ال �سمح لنا ع�� الفور بتحديد ما يمكن ل�جماعات ال��ابية القيام  

ية ا�جماعات ال��ابية من التجاوزات ال�ي يمكن أن تقوم ��ا الدولة، والقانون هو الذي  بھ بمقت�ىى هذا املبدأ، فهو مبدأ �س�� �حما

 يحدد مضمون التدب�� ا�حر، تحت إشراف القا�ىي الدستوري. 

و�ر�ط األستاذ عبد ا�حفيظ أمينو ب�ن مبدأ التدب�� ا�حر والصالحيات ا�خولة ل�جماعات ال��ابية �� إبرام وتنفيذ العقود  

وال�ي يندرج ف��ا عقود الصفقات العمومية. فما �� نتائج مبدأ التدب�� ا�حر ع�� تدب�� الصفقات العمومية ل�جماعات   19اإلدار�ة،

 ال��ابية؟

 الفقرة الثانية: مظاهر مبدأ التدب�� ا�حر �� تدب�� الصفقات العمومية ل�جهات

ن) لصا َع�َّ
ُ
�ح رئيس مجلس ا�جهة (مشروعية انتخابية) �عت�� من  إّن نزع اختصاص إبرام الصفقات العمومية من الوا�� (امل

ُر �عد دستور  
ّ
، ع�� مجموعة من اآلليات ال�ي  2011يوليو    29نتائج تفعيل مبدأ التدب�� ا�حّر ل�جماعات ال��ابية، ال�ي أصبحت تتوف

��ا من القيام بأدوارها �� التنمية. 
ّ

 تمك

 � ال�ي  القانونية  اإلش�االت  من  مجموعة  إ��  قبل  باإلضافة  ما  املرحلة  لت 
ّ
مث تطرحها،  تبخيس    2011انت  لفكرة  تجسيدا 

منح   من خالل  وذلك  مباشرة)،  غ��  �انت  (و�ن  انتخابية  مشروعية  رهم ع�� 
ّ
توف ا�جهو��ن رغم  وللمنتخب�ن  ترابية،  ا�جهة �وحدة 

التب فكرة  ولعّل  ا�جهو��ن.  املنتخب�ن  حساب  ع��  (الوالة)  املعّين�ن  للموظف�ن  مهّمة  موضوع صالحيات   �� أك��  �ش�ل  ت 
ّ
تجل خيس 

ل عامل تقييد ��  
ّ
إبرام الصفقات العمومية، الذي �ان من اختصاص الوا��، باعتباره ا�جهاز التنفيذي ل�جهة، وهو األمر الذي ش�

 
 .8رضوان زهرو، مرجع سابق، ص.  17
�حر عبد ا�حفيظ أدمينو، التدب�� ا�حر من خالل النص الدستوري، أشغال لقاء درا�ىي نظمھ فر�ق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول التدب�� ا  18

ا النص  ب�ن  ال��ابية  الثالثاء  ل�جماعات  املمارسة،  وواقع  الولوج  2019يناير    29لدستوري  (تار�خ  والتنمية  العدالة  �حزب  الرس�ي  املوقع  ع��  متاح   ،

03/05/2020 ( 

https://www.pjdgroupe.ma/web/uploads/dossier/5dad8d4390380.pdf  
 عبد ا�حفيظ أدمينو، مرجع سابق. 19

https://www.pjdgroupe.ma/web/uploads/dossier/5dad8d4390380.pdf
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صف�ي   ب�ن  للتداخل  نظرا  العمالة،  أو  للوالية  امتداد  مجّرد  العم��  املستوى  ع��  �انت  ال�ي  ال��ابية،  الوحدات  هذه  الوا��،  عمل 

ل لإلدارة املركز�ة وجهاز تنفيذي �جماعة ترابية.
ّ
 كممث

، ع�� دس��ة صالحيات رؤساء  2011من دستور    138ومن أجل تجاوز هذه املرحلة، حرص املشّرع الدستوري، �� الفصل  

ل هذه الدس��ة مختلف ا�جماعات ال��ابية، بما �� ذلك ا�جهات، املتعلقة بتنفيذ مداوالت مجالس هذه ا�جماعات  
ّ
ومقررا��ا. وتمث

حماية لهذه الصالحيات، ال�ي لم �عد ممكنا املساس ��ا، ع�� األقل ع�� مستوى النصوص القانونية، أل��ا ست�ون مشو�ة �عيب  

 عدم دستور���ا. 

 ويسمح إسناد صالحيات تنفيذ مقررات مجلس ا�جهة لرئيسها بتحقيق هدف�ن مهّم�ن: 

الديمقراطية ا�حلية - با�حصول ع�� مشروعية    ترسيخ  ال��ا�ي  العام ع�� املستوى  الشأن  ور�ط �سي�� 

 التمثيل الديمقراطي؛

االقتصادية   - التنمية  لتحقيق  االقتصادي،  ل 
ّ

التدخ أجل  من  مهمة  آلية  من  املنتخب�ن  تمك�ن 

 واالجتماعية، ال�ي �عت�� من أهم وظائف ا�جماعات ال��ابية. 

نق  فإّن  ذلك،  إ��  اإلشارة  سبقت  ��وكما  أساسا  ُل 
ّ
يتمث ا�جهات  مجالس  لرؤساء  العمومية  الصفقات  إبرام  صالحيات   ل 

دة لِإلبَراِم وقرار املصادقة. وتنبع أهمية هذه الصالحيات، ومرحلة اإلبرام �ش�ل عام، من �و��ا    الصالحيات املتعلقة باألعمال املمّهِ

لعمومية، وذلك ع�� تخصيص طلبات عروض للمقاوالت �� ال�ي �سمح بوضع أهداف اقتصادية واجتماعية من خالل الصفقات ا

، أو تخصيص �سبة من اليد العاملة امل�لفة بتنفيذ الصفقات لصا�ح اليد  20الصغرى واملتوسطة والتعاونيات واملقاول�ن الذاتي�ن

يات والشروط الواردة ��  كما أّن فعالية تنفيذ الصفقات العمومية ترتبط �ش�ل كب�� بالتحديد الدقيق ل�حاج...21العاملة ا�حلية

ها إجراءات تتّم �� مرحلة اإلبرام. 
ّ
 دف�� الشروط ا�خاصة، و�� �ل

سؤال توافق أو �عارض هذه املراقبة  لكن، يطرُح خضوع مختلف القرارات الصادرة �� هذه املرحلة للمراقبة اإلدار�ة للوا��  

 مع مبدأ التدب�� ا�حّر؟

افق  اقبة اإلدار�ة للصفقات العمومية ومبدأ التدب�� ا�حّر املطلب الثا�ي: أوجھ التو  والتعارض ب�ن املر

 تنطوي املراقبة اإلداري، ال�ي يمارسها وا�� ا�جهة ع�� إبرام الصفقات العمومية ل�جهات، ع�� جانب�ن:

لتفادي   - و�آلية  واملساعدة  املواكبة  أش�ال  من  كش�ل  اعتبارها  تّم  إذا  ا�حّر  التدب��  مع  متوافقة  ف�ي 

 )؛  الفقرة األو��األخطاء (

ولكّ��ا تتعارض مع مبدأ التدب�� ا�حّر عندما تصبح مراقبة إدار�ة قبلية ع�� الكث�� من مقررات مجلس   -

قبلية غ�� مباشرة   إدار�ة  أمام مراقبة  ا�حالة نصبح  �� هذه  لها.  تنفيذية  آلية  العمومية  الصفقات  �عت��  ال�ي  ا�جهة، 

 
 .2019ماي   24بتار�خ  2-19-69، املتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع �غي��ه وتتميمھ باملرسوم رقم 2013مارس  20من مرسوم  156املادة  20
قة بإ�عاش التشغيل ا�ح��، ع�� أنھ "يمكن أن تتضمن صفقات األشغال 2013مارس    20من مرسوم الصفقات العمومية لـ    141نّصت املادة    21

ّ
 ، املتعل

شغيل اليد  وا�خدمات غ�� تلك املتعلقة بالدراسات امل��مة من طرف ا�جهات والعماالت واألقاليم وا�جماعات بندا يلزم بھ صاحب الصفقة ال�جوء إ�� �

 نجاز الصفقة".%) من عدد العمال املطلوب إل 10العاملة ا�حلية ع�� مستوى ا�جماعة املستفيدة من العمل موضوع الصفقة، �� حدود عشرة �� املائة (
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الفقرة  الذي سينعكس ع�� آجال إبرام وأداء النفقات املتعلقة بالصفقات العمومية (للصفقات العمومية، وهو األمر  

 ).الثانية

اقبة اإلدار�ة للصفقات العمومية ومبدأ التدب�� ا�حّر  افق ب�ن املر  الفقرة األو��: أوجھ التو

تل أن  العمومية،  الصفقات  إبرام  ع��  ا�جهة  وا��  يمارسها  ال�ي  اإلدار�ة،  للمراقبة  ��  يمكن  واملساعدة  املواكبة  دور  عب 

 ). 2)، و�التا�� تفادي السقوط �� أخطاء قد ت�ون لها ا�ع�اسات سلبية (1تحس�ن تدب�� هذه العقود ( 

اقبة اإلدار�ة ش�ل من أش�ال املواكبة واملساعدة:  -1  املر

إ�� تحديد م�امن ا�خلل من أجل   العام، �س��  النقط اإليجابية من أجل  إّن املراقبة اإلدار�ة، بمعناها  معا�ج��ا، وكشف 

�عز�زها. و�الرغم من خصائص طبيعة العالقة ب�ن ا�جهات ومؤسسة الوا��، إال أّن املراقبة اإلدار�ة ال�ي يمارسها هذا األخ�� يمكن 

 أن �ساهم �� تحس�ن القدرات التدب��ية ل�جهة.

أش�ال املواكبة واملساعدة اإلدار�ة. وهذا الدور املساعد �عت�� من    و�التا��، �غدو �� هذه ا�حالة املراقبة اإلدار�ة شكال من

دستور   ��ا  أ�ى  ال�ي  الفصل  2011يوليو    29املستجدات،  الثالثة من  الفقرة  نّصت  الذي  والعمال    145،  الوالة  "�ساعد  منھ ع��: 

من القانون   250تنمو�ة". كما نّصت املادة  رؤساء ا�جماعات ال��ابية، وخاصة ا�جالس ا�جهو�ة، ع�� تنفيذ ا�خططات وال��امج ال 

ق با�جهات ع�� أّن الدولة تضع الدولة اآلليات واألدوات الالزمة ملواكبة ومساندة ا�جهة لبلوغ ح�امة جيدة �� تدب��  
ّ
التنظي�ي املتعل

 شؤو��ا وممارسة االختصاصات املو�ولة إل��ا. 

آليا �عت��  ا�جهات  تدب��  وتحس�ن  ا�جيدة  ا�ح�امة  التنمية  إّن   �� بدورها  ال��ابية  الوحدات  هذه  قيام  أجل  من  ضرور�ة  ت 

االقتصادية واالجتماعية، خصوصا من خالل عقود الصفقات العمومية، ال�ي �عت�� من أش�ال التدخل االقتصادي ل�جهة. هذه  

ف أمواال حسب تصاميم �ستمر لسنوات، تMaître d’ouvrageاألخ��ة، و�صف��ا صاحب مشروع ( 
ّ
ق بتجه��ات أساسية )، توظ

ّ
تعل

 22و�نيات تحتية، حيث �ستفيد مقاوالت البناء املوجودة �� ا�جهة من القيام ��ذه التجه��ات.

إ�� جانب أش�ال التدخل االقتصادي األخرى، فإّن تحقيق األهداف املرجوة يمّر   إ�� أهمية الصفقات العمومية،  و�النظر 

 �امة، ال�ي قد �ساهم ف��ا املراقبة اإلدار�ة ال�ي يمارسها وا�� ا�جهة. من خالل رفع القدرات التدب��ية وتحس�ن ا�ح

اقبة اإلدار�ة فرصة لتدارك األخطاء:  -2  املر

األمر   يتعلق  عندما  أك��  �ش�ل  الضعف  هذا  و�تفاقم  كفاءتھ،  ضعف  من  املغرب   �� العمومية  الصفقات  نظام  �عا�ي 

جزًءا   ا�جهات  �عت��  ال�ي  ال��ابية،  من  با�جماعات  املمتد  واملغرب،  الدو��  البنك  ب�ن  القطر�ة،  الشراكة  إطاُر  ده 
ّ

أك ما  وهذا  م��ا. 

إ��  2024إ��    2019 النظام  هذا  حاجة  َد 
ّ

وأك املغرب،   �� العمومية  الصفقات  نظام  م��ا  �عا�ي  سلبيات  عّدة  البنُك  رصد  حيث   ،

العمومية، بفعل افتقارها إ�� �وادر مختصة �� هذا ا�جال، تحس�ن كفاءتھ، ألّن أغلب اإلدارات �عوزها الكفاءة �� مجال الصفقات 

البعدية إال استثناًء)، وعدم كفاية قدرات اإلدارات الرقابة  القاعدة وال �عت��  القبلية ��  الرقابة  (إذ �عت��  الرقابية   وثقل اآلليات 

األ  وهو  اإللك��ونية،  العمومية  الصفقات  إ��  ال�جوء  ومحدودية  بالشراء،  تقوم  الصغ��ة ال�ي  املقاوالت  أمام  عائًقا  ُل 
ّ
يمث الذي  مر 

 
 . 187نبيھ محمد، مرجع سابق، ص.  22
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واملتوسطة �� الولوج إ�� الصفقات العمومية. و�رى البنك الدو�ّ� أّن هذه السلبيات تمسُّ �ش�ل أك�� ا�جماعات ال��ابية، خصوصا  

 23�� العالم القروي، سواٌء �� تدب�� الصفقات العمومية أو �� تدب�� صفقات التدب�� املفّوض.

 
ّ

د هذا الضعف �� تدب�� الصفقات العمومية ع�� مستوى ا�جهات حاجة هذه الوحدات ال��ابية إ�� مراقبة إدار�ة، من و�ؤك

رتكب �� مختلف مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. 
ُ
 أجل تدارك األخطاء والتجاوزات ال�ي يمكن أن ت

وت التدب��،  مبدأ  مع  تتعارض  أن  اإلدار�ة  للمراقبة  يمكن  الصفقات  لكن،  تدب��  ع��  سل�ي  �ش�ل  لذلك  نتيجة  نعكس 

 العمومية. هذا ما سنحاول بحثھ �� الفقرة الثانية من هذا املطلب الثا�ي. 

اقبة اإلدار�ة للصفقات العمومية ومبدأ التدب�� ا�حّر   الفقرة الثانية: أوجھ التعارض ب�ن املر

تخضع �عض مقررات مجلس ا�جهة ملراقبة قبلية من طرف وزارة الداخلية، ونظرا ل�ون الصفقات العمومية �عت�� أدوات  

). وتؤدي هذه املراقبة غ�� 1لتنفيذ هذه املقررات، فإّن هذه املراقبة يمكن اعتبارها مراقبة إدار�ة غ�� مباشرة للصفقات العمومية (

 ). 2ال املرتبطة بالصفقات العمومية (املباشرة إ�� تمديد مختلف اآلج

اقبة إدار�ة غ�� مباشرة ع�� إبرام الصفقات العمومية:  -1  مر

من   العديد  أّن  إال  ا�جهة،  وا��  طرف  من  اإلدار�ة  للمراقبة  خضوعها  ع��  صراحة  النّص  يتّم  لم  اإلبرام  قرارات  أّن  رغم 

بالصفقا مباشر  غ��  أو  مباشر  �ش�ل  املرتبطة  ا�جهة،  مجلس  األمر  مقررات  ولهذا  ثقيلة.  إدار�ة  ملراقبة  تخضع  العمومية،  ت 

بالصفقات   املرتبطة  النفقات  أداء  أو  اإلبرام  آجال  تمديد  إ��  يؤدي  أن  يمكن  حيث  العمومية،  الصفقات  تدب��  ع��  ا�ع�اسات 

 العمومية. 

 ومن أمثلة هذه املقررات، ال�ي يتخذها مجلس ا�جهة، �ش�� إ��: 

 نمية ا�جهو�ة؛ املقرر املتعلق ب��نامج الت -

 املقرر املتعلق بالتصميم ا�جهوي إلعداد ال��اب؛ -

 املقررات املتعلقة بالتدب�� املفوض للمرافق واملنشآت العمومية ا�جهو�ة؛  -

 املقررات ذات الوقع املا�� ع�� النفقات واملداخيل؛ -

 مقررات ا�جلس املتعلقة بامل��انية واالق��اضات والضمانات. -

إّن الصفقات العمومية �� وسائل قانونية من أجل تنفيذ مختلف هذه املقررات، كما أّ��ا ترتبط بامل��انية باعتبارها شكال  

السلطة ا�ح�ومية  من أش�ال النفقات العمومية. ونظًرا ل�ون �ل هذه املقررات ال ت�ون قابلة للتنفيذ إال �عد التأش�� عل��ا من قبل 

 
، ص. MA-131039، تقر�ر رقم  2024إ��    2019مجموعة البنك الدو��، إطار الشراكة القطر�ة ا�خاص باململكة املغر�ية ع�� مدار السن�ن املالية من    23

 ). 29/04/2020، متاح ع�� املوقع الرس�ي للبنك الدو�� (تار�خ الولوج 47

http://documents.worldbank.org/curated/en/964461555304814110/pdf/Morocco-Country-Partnership-Framework-for-the-

Period-of-FY19-FY24.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/964461555304814110/pdf/Morocco-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-of-FY19-FY24.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/964461555304814110/pdf/Morocco-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-of-FY19-FY24.pdf
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داخ  بالداخلية  ( امل�لفة  يوما  عشر�ن  أجل  املادة  20ل  نّص  حسب  ا�جلس،  رئيس  من  ��ا  التوصل  تار�خ  من  القانون   115)  من 

 التنظي�ي املتعلق با�جهات، فهذا األمر يمكن أن يؤدي إ�� تأخ�� �� إبرام الصفقات العمومية أو �� أداء نفقا��ا.

املراقبة ��   الوصاية؟ ألّن هذه  التساؤل: هل فعال تجاوزنا  إ��  املقررات  املمارسة ع�� هذه  املراقبة اإلدار�ة  وتدفعنا طبيعة 

 مراقبة قبلية ومراقبة مالئمة، األمر الذي يجعلها والوصاية سيان.  

بالداخل امل�لفة  ا�ح�ومية  السلطة  طرف  اإلدار�ة من  املراقبة  يطرح ممارسة هذه  ��  كما  املقت�ىى  ية سؤال دستور�ة هذا 

 ع�� أّن املراقبة اإلدار�ة يمارسها الوالة والعمال وليس وزارة الداخلية.  145القانون التنظي�ي ل�جهات، ألّن الدستور نّص �� الفصل  

 إم�انية تمديد اآلجال الزمنية إلبرام الصفقات العمومية ل�جهات:  -2

خ الرقابية،  لإلجراءات  ا�ع�اس  أهّم  الصفقات إّن  إبرام  آجال  تمديد  هو  املالئمة،  ورقابة  القبلية  الرقابة  حالة   �� صوَصا 

 العمومية وأداء النفقات املتعلقة ��ا. وهذا التمديد �عت�� سلبيا ع�� مجموعة من املستو�ات: 

األهد - تحقيق   �� تتأخر  ا�جهة  و�برامها  العمومية  الصفقات  عن  اإلعالن   �� التأخر  سيجعل  ل�جهة:  ال�ي  بالنسبة  اف 

 سطر��ا؛

والتغ��ات   - التطورات  نتيجة  متجاوزة  املقدمة  العروض  اإلبرام  آجال  تمديد  يجعل  قد  اإلدارة:  مع  للمتعاقدين  بالنسبة 

ال�ي �عرفها األسواق. كما أّن التأخر �� أداء النفقات املرتبطة بالصفقات العمومية ت�ون لھ ا�ع�اسات سلبية ع�� مالية 

 ا�جهة.   املقاوالت املتعاقدة مع

-  ) األعمال  مناخ  تقر�ر  مؤشرات  من  العمومية جزءا  الصفقات  إبرام  أجل  �عت�� مؤشر  األعمال:  ملناخ   Doingبالنسبة 

Business إجراءات مختلف  �ستغرقها  ال�ي  الزمنية،  املدة  قياس  ويسمح  سنوي.  �ش�ل  الدو��  البنك  يصدره  الذي   (

وفعالية �ل دولة �� هذا ا�جال. و�عبارة أخرى، �لما �انت املدة    الصفقات العمومية، �� مختلف الدول، بتحديد كفاءة

ال�ي �ستغرقها هذه اإلجراءات قص��ة �� دولة ما، مقارنة مع با�� الدول األخرى، �لما �ان نظام الصفقات العمومية ��  

ال�ي �ستغرقها إج الزمنية  يبلغ متوّسط املدة  �� املغرب،   وأك�� كفاءة. 
ً
إبرام صفقات األشغال هذه الدولة فّعاال راءات 

 24يوًما. 294العمومية، من اإلعالن إ�� غاية بدء األشغال، مدة 

الثا�ي املبحث  لهذا  مهمة،  كخاتمة  م�انة  بتبوء  ا�جهات  مجالس  لرؤساء  سمح  ا�حّر  التدب��  مبدأ  أّن  القول  يمكن   ،

و�صف��م هذه، أصبح إبرام الصفقات العمومية من اختصاص رؤساء باعتبارهم ا�جهاز التنفيذي ملداوالت ومقررات هذه ا�جالس.  

ُل قطيعة مع مرحلة ما قبل  
ّ
يمث بالش�ل الذي سيسمح بتوظيف هذه العقود �� خدمة  2011مجالس ا�جهات، وهو األمر الذي   ،

 التنمية االقتصادية واالجتماعية ع�� املستوى ا�جهوي. 

املراقبة   ت��ز  التطور،  هذا  مقابل   ��   لكن، 
ً
مراقبة تصبح  عندما  خصوصا  ا�جهات،  وظائف  �عيق  أن  يمكن  �آلية  اإلدار�ة 

 �� الكث�� من مقررات مجلس ا�جهة، املرتبطة �ش�ل مباشر بالصفقات العمومية.
ً
 قبلية

 

 
24 World Bank, Contracting with the Government, Available via the official website of World Bank (Visited on 01/05/2020) 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/contracting-with-the-government 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/contracting-with-the-government
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 خاتمة: 

با الدولة  تر�ط  أن  يجب  ال�ي  العالقة  طبيعة   �� املغر�ي  املشّرع  ترّدد  عن  اإلدار�ة  املراقبة  مجاالت  �عض  �جماعات �عّ�ُ� 

ُل هذا ال��ّدد من خالل ا�جمع ب�ن عناصر االستقاللية والتبعية �� هذه العالقة، 
ّ
ال��ابية �ش�ل عام، وا�جهات �ش�ل خاص. و�تمث

ا �جيًنا من الالمركز�ة. وحسب أحد الباحث�ن، فإّن الهندسة ال��ابية واإلدار�ة ل�ل من املؤسسات املنتخبة  
ً
بالش�ل الذي يفرز نمط

الت ب�ن األجهزة الالمتمركزة والالمركز�ة، وتلك  إ�� ترسيخها محليا،  الدولة  ال�ي �س��  التبعية  ا�عة للسلطان املركزي، تكشف عن 

� باعتباره مجاليادولتيا، ومراقبة ما يجري فيھ من تنمية و�غ��ات اجتماعية.
ّ

 25ح�ى يتأ�ى لها التحكم �� ا�ح�

ت العمومية ل�جهات، فرغم منح صالحيات اإلبرام لرئيس مجلس ا�جهة،  و���ز هذا ال��ّدد كذلك بخصوص إبرام الصفقا

إال أّن املراقبة اإلدار�ة القبلية، ال�ي تمارسها وزارة الداخلية، ع�� الكث�� من مقررات مجلس ا�جهة، تنعكس سلبا ع�� الصفقات  

العمومية. و�طرح هذا األمر ضرورة إصالح    العمومية، خصوصا من خالل تمديد آجال اإلبرام وأداء النفقات املتعلقة بالصفقات

 املراقبة اإلدار�ة، �ش�ل تحّقق الفعالية وتح��م مبدأ التدب�� ا�حّر. 
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