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 ..………ل شغابأ ينالمتعلق..……العروض رقم  يبشأن طلب ..…… شكاية شركة  :الموضوع 
  

 
 
 

 سـالم تـام بوجـود موالنـا اإلمـام

 ………أذكركم أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توصلت من شركة يشرفني أن وبعد،  
 ةمصالحكم المختصفيها تدخل اللجنة الوطنية لدى  طلبت ،المشار إليها في المرجع أعاله بالرسالة
العروض المذكورين  يموضوع طلب ……لحصتين لالناتجة عن تنفيذه  الحصول على مستحقاتهقصد 

 . درهم ..……في الموضوع أعاله، والمحدد مبلغهما اإلجمالي في 
قصد إفادتها  .……بتاريخ  .……بواسطة كتابها رقم  أن راسلتكمللجنة الوطنية سبق و 

 اإلجابة على مؤاخذات الشركة المشتكية.كذا بمعطيات الصفقة و 
الموضوع، عمد الجهاز التداولي  مصالحكم فيونظرا لعدم توصل اللجنة الوطنية بجواب 

 8بتاريخ الجلسة التي عقدها  ه خاللالشركة المذكورة ضمن جدول أعمال للجنة إلى إدراج طلب
مرفقاتها، وهي و  الواردة في رسالة الشركة إلى المعطيات استنادا ،قام بدراستهحيث  2018يونيو 
 كالتالي:

بعد أن تبين غياب رئيس لجنة  ،، غير أنه……لقد كان مقررا فتح عروض المتنافسين بتاريخ  -
 الجلسة بثمان وأربعين ساعة؛ بتأجيل الدولة مراقب قام ،ونائبه طلب العروض

 تمت المصادقةكما إلى الشركة المشتكية  ..…الجلسة الثانية، تم إسناد الحصتين  وخالل -
 ……بتاريخ  .…من قبل والتأشير عليهما  ،.……بتاريخ  ا من طرف السلطة المختصةمعليه

إلى الشروع  االصفقة، وتمت دعوته ةصاحبالشركة تم إبالغ المصادقة إلى  ،……وبتاريخ  -
 ؛أسندت إليهابالنسبة لكل حصة  .………17في التنفيذ بموجب أمرين بالخدمة رقم 
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الشركة صاحبة الصفقة إلى أن األعمال موضوع الحصتين المعنيتين تم تنفيذها  وأشارت -
وتسلمها من طرف صاحب المشروع، غير أن الخازن المكلف باألداء اعترض على أداء المبالغ 

رئيس  بسبب غيابمسطرة إسناد الصفقة  مباشرة دعوى عيب فيشف الحساب األول بالمتضمنة في ك
 تأجيل الجلسة من طرف مراقب الدولة.كذا لجنة طلب العروض و 

 جلستهخالل الجهاز التداولي للجنة الوطنية  خلصعلى المعطيات السالفة الذكر، اعتمادا 
 يلي:ما  إلى ،المذكورة أعاله

في إطار نظام  ال يسمح بهن تأجيل تاريخ جلسة فتح األظرفة إ التنظيمي،على المستوى  - أوال
وفي حالة غياب  .إال في حالة غياب أحد األعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا الصفقات العمومية

ذا غابا معا،  طلب  ءيجيز إلغا المسطرة تطبيق فيفيعتبر ذلك عيبا الرئيس يقوم مقامه نائبه، وا 
 ؛ لسلطة المختصةا العروض من طرف

تأجيل الجلسة عقب  ،عقد جلسة ثانية قد تمفبالنسبة للحالة موضوع االستشارة،  أما -ثانيا
بسبب غياب الرئيس ، 2017مارس  31 بتاريخ من طرف مراقب الدولة التي كان مقررا عقدهااألولى 

المصادقة  تمتاللتين إلى الشركة المشتكية و  ………سناد الحصتين خالل الجلسة الثانية إونائبه، وتم 
أن الشركة المذكورة على  يدل الشيء الذي  ،.……ا من قبل ما وتسلم أعمالهما وتنفيذهموالتأشير عليه

ال حيث  الناحية التعاقديةمن  وصحيحاالواجبة الشكلية  مل الشروطقامت بتنفيذ صفقة بناء على عقد كا
 .مراعاتها .………في اإلجراءات اإلدارية والمسطرية التي يتعين على  دخل للشركة
 

التي  حقوق المتعاقد مع اإلدارة العمومية أهمبين من تشير اللجنة الوطنية إلى أنه  -ثالثا
ووفقا  عن تنفيذ عقد صحيح طبقا لبنود الصفقةتجة النا هحق حصوله على مستحقات، القانونله يضمنها 

 .هاتالتي حدد لمواصفاتل
الخالف الذي يحول دون حصول  هذا تسويةل الالزمةاتخاذ التدابير  يتعين عليكم ،وبالتالي

 .في أقرب اآلجال ،على مستحقاتها ركةالش
  

 


