
سواء كانت طرٌقة إبرام الصفقة العمومٌة عادٌة أو إستثنائٌة، فإنها ال تصبح سارٌة 

المفعول إال بعد المصادقة علٌها من طرف السلطة المختصة.

فمرحلة المصادقة هً المرحلة األخٌرة لمراحل اإلبرام واإلعداد ولعقد الصفقة، فهً 

ورسمٌته ٌصبح معها آثار قانونٌة بالنسبة تعبٌر عن شهادة مٌالد لهذا العقد بكٌفٌة صحٌحة 

للطرفٌن المتعاقدٌن، وتترتب عنه حقوق والتزامات وواجبات. وعلٌه فالمصادقة هً رابطة 

قانونٌته ال تتم إال بقرار المصادقة من طرف الجهة المختصة.

ونظرا ألهمٌة المصادقة على الصفقات العمومٌة، البد من توضٌح نقطتٌن أساسٌٌن، 

المختصة بالمصادقة )أوال(، وآجال التبلٌغ )ثانٌا(.الجهة 
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ٌقصد بالمصادقة على الصفقات العمومٌة إعالن السلطة المختصة بذلك قانونٌا عن 

موافقتها على تنفٌذ مشروع الصفقة وإنجازه باعتباره عقدا شرعٌا غٌر متعارض مع 

 الصالح العام.

ومن المعلوم أن الصفقة العمومٌة هً عقد بعوض ٌبرم بٌن صاحب المشروع من 

جهة وشخص ذاتً أو اعتباري من جهة ثانٌة، وبالتالً فهً إلتزام اإلدارة بتسدٌد نفقة 

عمومٌة بغٌة تحقٌق منفعة عامة، مما ٌجعلها تخضع لمصادقة اآلمرٌن بالصرف أو السلطة 

 الوصٌة.

فإن صفقات  1222مارس  12من مرسوم  241إلى مقتضٌات المادة  وبالرجوع

األشغال أو التورٌدات أو الخدمات ال تعتبر صحٌحة ونهائٌة إال بعد المصادقة علٌها من 

طرف السلطة المختصة وهذه األخٌرة حددها المرسوم المذكور فً اآلمرٌن بالصرف أو 

 األشخاص الذٌن ٌنتدبهم للمصادقة على الصفقة.

ذا وتختلف السلطة المختصة حسب ما إذا كان صاحب المشروع هو الدولة أو ه

المؤسسات العمومٌة أو الجماعات الترابٌة. فمثال فإن الجهة المختصة بالمصادقة على 

الصفقات الجماعٌة تعود إلى السلطة الوصٌة الممثلة فً وزارة الداخلٌة، وهو ما أكده 

اسبة العمومٌة المتعلق بالجماعات الترابٌة.من المرسوم المتعلق بالمح 34الفصل 
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وبناء علٌه ٌصادق وزٌر الداخلٌة أو من ٌنتدبه لهذا الغرض على صفقات األشغال 

والتورٌدات والخدمات المبرمة من طرف الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات التً 

الجهات المصادقة (. لكنه ٌعهد إلى والة 2202220222ٌتجاوز مبلغها عشرة مالٌٌن درهم )

على صفقات األشغال والتورٌدات والخدمات المبرمة لحساب الجهات والعماالت واألقالٌم 

 والجماعات التالٌة :

صفقات الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات التً ٌعادل أو ٌفوق مبلغها عشرة  .1

 (.1101110111مالٌٌن درهم )

 ملٌونٌن وعشرة مالٌٌن درهم.صفقات الجماعات التً ٌتراوح مبلغها ما بٌن  .2

ٌعهد إلى عمال العماالت واألقالٌم المصادقة على صفقات األشغال أو التورٌدات أو  .3

الخدمات المبرمة لحساب الجماعات التابعة لنفوذهم الترابً، والتً ٌصل مبلغها إلى 

 (.201110111ملٌونً درهم )

حٌحة ونهائٌة إال بعد وفٌما ٌتعلق بصفقات المؤسسات العمومٌة فهً ال تعتبر ص

المصادقة علٌها من طرف السلطة المختصة والتأشٌر علٌها من طرف المراقب المالً 

 عندما تكون هذه التأشٌرة مطلوبة.

وٌجب أن تتم المصادقة على الصفقة قبل أي شروع فً تنفٌذ محل الصفقات، 

المباراة، أو تارٌخ  وانصرام أجل خمسة عشر ٌوما بعد تارٌخ إنتهاء أشغال اللجنة أو لجنة

 توقٌع الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضٌة بعد إشهار أو إجراء منافسة.

هذا والبد من اإلشارة إلى أن قاعدة عدم جواز البدء فً تنفٌذ الصفقة إال بعد 

المصادقة علٌها من قبل السلطة المختصة ترد علٌها بعض اإلستثناءات، وٌتعلق األمر هنا 

باألعمال المستعجلة التً تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطنً أو أمن السكان أو سالمة 

السٌر الطرقً أو المالحة الجوٌة أو البحرٌة والتً ٌجب الشروع فً تنفٌذها قبل أن ٌتسنى 

 تحدٌد جمٌع شروط الصفقة.

 

 



 المبحث الثاني :  آجال تبليغ المصادقة

بتبلٌغ قرار المصادقة على الصفقة إلى نائلها  لقد ألزم المشرع السلطة المختصة

( ٌوما، تحتسب إبتداء من التارٌخ المحدد لفتح 54خالل أجل أقصاه خمسة وسبعون )

األظرفة أو تارٌخ التوقٌع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت الصفقة تفاوضٌة. وفً 

وم الصفقات من مرس 22حالة تمدٌد أجل صالحٌة العروض طبقا لمقتضٌات المادة 

العمومٌة، ٌمدد أجل المصادقة بنفس عدد األٌام. لكنه إذا لم ٌتم تبلٌغ المصادقة خالل األجل 

المذكور ٌحرر نائل الصفقة من التزامه إزاء صاحب المشروع وفً هذه الحالة ٌسلم له رفع 

 الٌد من ضمانة المؤقت.

الحٌة عرضه وإذا ما قرر صاحب المشروع أن ٌطلب من نائل الصفقة تمدٌد ص

ٌجب علٌه وقبل انقضاء األجل المذكور المقرر أعاله أن ٌقترح على نائل الصفقة بواسطة 

ٌوما،  22رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ذو تارٌخ مؤكد، اإلبقاء على عرضه لمدة 

وٌجب على نائل الصفقة أن ٌبلغ جوابه صاحب المشروع قبل نهاٌة التارٌخ األقصى الذي 

 لمشروع.حدده صاحب ا

وفً حالة رفض نائل الصفقة ٌسلم له رفع الٌد عن ضمانة المؤقت، على أن ٌقوم 

صاحب المشروع موازاة مع ذلك إعداد تقرٌر ٌبٌن أسباب عدم المصادقة فً األجل المحدد، 

 وٌدرج هذا التقرٌر فً ملف الصفقة.                 

 

 

 

 

 

 

                                                



 


