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 المممكة المغربية                                                 
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
 م.د/ز.ع

 
 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  

 بشأن أداء مستحقات مالية لشركة متعاقدة 2021أبريل  6بتاريخ  2021/14رقم 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

 ؛  2021بر فبرا 26المتوصل بيا بتاريخ " ................" بناء عمى شكاية شركة 
 

 

، وما 2021 مارس 15المتوصل بيا بتاريخ  ...................لمعيد وعمى الرسالة الجوابية 
 أرفق بيا من وثائق ؛

 

( 2013 مارس 20) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349وعمى المرسوم رقم 
 العمومية، كما وقع تغييره وتتميمو ؛ بالصفقاتالمتعمق 
 

( المتعمق 2015سبتمبر  21)1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم 
 بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو ؛

 
 

دراسة عناصر تقرير المقرر العام المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات وبعد        
 العمومية؛
 

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة 
   ،  2021أبريل  06بتاريخ 

 

 وقـائع: ال أوال

أنيا سبق ليا أن أبرمت  "................"شركة  عرضتيا المشار إلييا أعاله، شكايتبمقتضى 
صالح واستغالل  ةبصيان تتعمق .........رقم  تحت عمومية، صفقة ...................معيد  مع وا 

بالرغم من حرصيا عمى ، وأنو التجييزات التقنية لمسمعي البصري، الصوتيات واإلضاءة بالمعيد المذكور
تنفيذ التزاماتيا التعاقدية كما ىي منصوص عمييا منذ توصميا باألمر بالشروع في إنجاز األعمال موضوع 

، فإنيا فوجئت في نياية السنة الماضية بتبميغيا من 2019أكتوبر  11وذلك ابتداء من تاريخ  ،الصفقة
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بدعوى رفض الخازن  2021فاتح يناير طرف صاحب المشروع بقرار قضى بفسخ الصفقة ابتداء من 
 .المعتمد لديو التأشير عمى األوامر بأداء مستحقات الشركة

قائمة واعتبارا منيا أن السبب المعتمد عميو من طرف صاحب المشروع ال يندرج في إطار  
ية األسباب المبررة لفسخ الصفقة كما ىو منصوص عميو في دفتر الشروط اإلدارية العامة، فإن المشتك

 لبت بتقرير أحقيتيا في التعويض عن األضرار الالحقة بيا.انازعت في مشروعية قرار الفسخ وط

رسالة إلى معيد  2021مارس  8بتاريخ  وبناء عمى ذلك، وجيت المجنة الوطنية
 .من مؤاخذات لموافاتيا بموقفو مما جاء فييا ...................

السبب الكامن وراء قرار عمى الرسالة المذكورة أوضح المعيد المذكور أن  جوابووفي معرض 
التأشير عمى مستحقات الشركة، حيث تأخر التأشير لمدة سبعة  .......الخازن المعتمد  الفسخ ىو رفض

عمى  والمشتممةموضوعيا األعمال أن  بمبرر واإلعالن عن صفقة جديدة الصفقةأشير، واشترط فسخ 
 موضوع ال يمكن أن تكون  خدمتين مختمفتين )خدمة الصيانة واإلصالح، وخدمة التشغيل واالستخدام(

التي قد األعمال المتعمق ب 3اإلشارة إلييا في الممحق رقم  تتم خدمة التشغيل لم صفقة قابمة لمتجديد لكون 
 قابمة لمتجديد. موضوع صفقاتتكون 

وزارة االقتصاد والمالية المبررات المتمسك بيا من  أكدتوأضاف صاحب المشروع أنو وبعد أن 
وىو ما قام بو فعال حيث  ،قبل الخازن بعد عرض األمر عمييا فإنو لم يكن أمامو سوى فسخ الصفقة

أصدر قرارا في ىذا الشأن وحرص عمى تبميغو إلى الشركة صاحبة الصفقة التي تسممتو دون إبداء أية 
 مالحظة.

 ات: االستنتاجثانيا 

من طرف  قرار الفسخ المتخذحيث يستفاد من وثائق الممف أن المشتكية تنازع في مشروعية  
 صاحب المشروع كما تطالب بأحقيتيا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الالحق بيا ؛

 المطعون فيو بالمبررات المفصمة أعاله ؛ وحيث عمل صاحب المشروع قرار 

المنازعة في ب" انصبت عمى موضوعين يرتبط أوليما ................وحيث إن شكاية شركة " 
 مشروعية قرار الفسخ وأحقية صاحب المشروع في اتخاذه وييم الثاني المطالبة بالتعويض عن الضرر ؛
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 فيما يتعمق بفسخ الصفقة : (1

ر قرار فسخ الصفقة، حيث إنو وباإلضافة إلى األسباب التي استند إلييا صاحب المشروع لتبري 
 فإن الصفقة موضوع ىذا النزاع ىي صفقة قابمة لمتجديد ؛

السالفة اإلشارة  2.12.349 رقم من مرسوم الصفقات العمومية 7وحيث إنو بالرجوع إلى المادة  
 إليو أعاله، نجد أنيا حددت المقتضيات التي تحكم ىذا النوع من الصفقات.

ذا كان البند   المادة قد أجاز إبرام صفقات قابمة لمتجديد متى توافرت شروطيا  من ىذه 1وىكذا، وا 
المتمثمة في إمكانية التحديد المسبق من طرف صاحب المشروع لكميات األعمال موضوعيا بأكبر قدر 
ممكن من الدقة وفي كون تمك األعمال تكتسي طابعا توقعيا وتكراريا ودائما، وحدد األعمال الممكن أن 

من ذات المادة أشار  3من المرسوم، فإن البند  3الصفقات بمقتضى الممحق رقم تكون موضوع تمك 
 صراحة إلى أن الصفقات القابمة لمتجديد ال تبرم إال لمدة محددة ال تتجاوز السنة الجارية ؛

 3وحيث إن المبدأ ىو قابمية ىذا النوع من الصفقات لمتجديد ضمنيا كل سنة لمدة ال تتجاوز  
 3ات بحسب طبيعة األعمال موضوع الصفقة، وفق ما ىو منصوص عميو في البند سنو  5سنوات أو 

نما  المشار إليو، فإن ذلك ال يعني وجوب االستمرار في تنفيذ الصفقة القابمة لمتجديد طيمة ىذه المدة، وا 
 يمكن عدم تجديدىا ابتداء من تاريخ انتياء السنة الجارية ؛

 حيث نصت عمى أنو : 3عميو صراحة الفقرة الثالثة من البند  أكدتوحيث إن ىذا ما  

"يتم عدم تجديد الصفقة القابمة لمتجديد بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد  -
 بالصفقة؛شروطو دفتر الشروط الخاصة المتعمقة 

 يقضي عدم تجديد الصفقة القابمة لمتجديد إلى فسخيا." -

 لفسخ إنما يمكن أن يكون مجرد أثر ناتج عن قرار عدم التجديد ؛من ذلك أن اوحيث يستفاد  
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وحيث بالرجوع إلى نازلة الحال، نجد أن صاحب المشروع قد قرر عدم تجديد الصفقة اعتبارا  
 لألسباب المشار إلييا في الوقائع أعاله، وبمغ قراره ذلك لصاحب الصفقة وفقا لممسطرة الواجبة.

 وتبعا لذلك أصدر قرارا بفسخ الصفقة ؛ 

وحيث بناء عمى ما سبق يتبين أن قرار صاحب المشروع بعدم تجديد الصفقة قرار مشروع وسميم  
 وبني عمى أسباب موضوعية لم تنازع الشركة المشتكية في ثبوتيا وصحتيا.

 : فيما يتعمق بطمب التعويض عن الضرر واألعمال المنجزة (2

السبب المثار لعدم تجديد الصفقة وتبعا لذلك فسخيا يرجع إلى ما تمسك بو ولئن كان حيث إنو  
المحاسب العمومي)الخازن المكمف باألداء( من كونيا تتضمن نوعا من األعمال )خدمة التشغيل( الذي ال 

بحكم عدم اإلشارة إلى ىذا الصنف من األعمال ضمن  ،موضوعا لصفقة قابمة لمتجديد أن تكون  يمكن
موضوع صفقات قابمة لمتجديد، فالثابت أن  أن تكون  المتعمق بالئحة األعمال التي يمكن 3قم الممحق ر 

ىذا األمر وحتى في حالة التسميم بقيامو، ىو بمثابة خطأ ال يد لمشركة صاحبة الصفقة فيو وال يمكن أن 
 ،لوحدىا ،تتحمل أية مسؤولية مترتبة عنو، بحكم أن صاحب المشروع ىو الجية التي تتولى تحديد

 حاجياتيا واألعمال موضوع الصفقة التي ترغب في إبراميا ؛

 احقوق توحيث طالما أن الصفقة موضوع ىذه الشكاية قد أبرمت وتم الشروع في تنفيذىا فإنيا رتب 
 لمشركة صاحبة الصفقة وأكسبتيا مركزا قانونيا يجب حمايتو ؛

ىا لألعمال المعيود بيا إلييا طيمة السنة قد ثبت إنجاز  وحيث بناء عميو، وما دام أن المشتكية 
ما  عمى فإن من حقيا استيفاء مستحقاتيا المالية المترتبة عما أنجزتو من تمك األعمال والتعويض ،األولى

  قد يكون قد لحقيا من ضرر محقق وقابل لمتعويض بناء عمى مبررات ثابتة.

 : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ثالثا

استنادا عمى المعطيات واالستنتاجات المذكورة أعاله، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن  
في المنفذة  األعمالمقابل  وعمى صاحب المشروع تأدية، وسميم مشروع ..........قرار فسخ الصفقة رقم 

  فقا لممواصفات التقنية المطموبة.الصفقة و  إطار


