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 2022أبريل  12بتاريخ   26/2022رقم رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية
 رار فسخ صفقة عموميةـية قـمشروعبشـأن 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

السيدة المديرة العامة للوكالة  طلب االستشارة الذيبناء على 
وما أرفق بها من  ،2022مارس  11بتاريخ  157رقم  ....................................

 وثائق؛ 

( 2015سبتمبر  21)1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعلى المرسوم رقم 
 الوطنية للطلبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛المتعلق باللجنة 

( 2007فبراير  5) 1428 من محرم 16الصادر في  2.06.388وعلى المرسوم رقم 
 ؛بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها

التي استمع خاللها أعضاء ، 2022أبريل  12المنعقد بتاريخ  وعلى ما راج خالل الجلسة
 لبة االستشارة؛  اللتوضيحات المقدمة من طرف ممثل الوكالة ط الجهاز التداولي

وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم من طرف المقرر العام إلى الجهاز التداولي للجنة 
 الوطنية للطلبيات العمومية؛

ة مومية خالل الجلسة المغلقوبعد مداولة الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات الع
   ،  2022 أبريل 12المنعقدة بتاريخ 

 أوال : المعطيات

السيدة المديرة العامة للوكالة تقدمت أعاله،  االمشار إليهالرسالة بواسطة 
 بخصوص للطلبيات العمومية للجنة الوطنيةبطلب استشارة ا ....................................

الشركتين  المبرمة مع تجمع 2009/04المآل الواجب تخصيصه للصفقة رقم 

 المملكة المغربية                                                 
 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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، وذلك بعد أن أصدرت هذه الوكالة « .............. »و  « .................................... »
بالتزاماته والمتمثلة في عدم تسليمه لألعمال المطلوبة عدم وفاء التجمع لالصفقة فسخ ب لقرار يقضي

  ؛في هذا الشأن إعذارب توصله، بالرغم الصفقة من 10كما هو منصوص عليه في المادة 

وتضيف طالبة االستشارة أنه بالرغم من إحالة تدبير الصفقة على الوكالة 
بفسخ الصفقة من دون إشعار وكالة  ......قامت وكالة  .................................

م تكون على عل، مما جعل هذه األخيرة تتسلم األعمال المطلوبة في الصفقة من دون أن ........
 بصفتها صاحبة المشروع؛ .......بقرار الفسخ المتخذ من طرف وكالة 

لة المطلوبة لدى الوكايقة إال أنه وبعد الفسخ المذكور قام التجمع المذكور بوضع الوث 
........... 

 ثانيا : االستنتاجات

أن صاحب  ....................................إنه جاء في طلب استشارة الوكالة حيث  
لدى  "مطابقة األعمالباستصدار "شهادة  المشروع قام بفسخ الصفقة بعد ما لم يقم التجمع المذكور

في  لوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، طبقا لما هو منصوص عليها
 ؛من الصفقة 16المادة 

المشروع  التي جرت بين صاحب ، المرفقة بطلب االستشارة،وحيث يتبين من المراسالت 
خير قام بوضع الوثائق أن هذا األ 04/2009والتجمع المذكور في إطار تنفيد الصفقة رقم 

 ريةالتي طلبتها الوكالة الحض، بعد أن أدخل عليها اإلصالحات 2013يناير  10بتاريخ  المطلوبة
من  المحالة عليهعذار على رسالة اإل التجمع، وهذا ما يتبين من خالل محتوى جواب المعنية

  وهو ما أكده أيضا ممثل الوكالة خالل جلسة االستماع المذكورة أعاله؛ صاحب المشروع،  فطر 

وحيث يتبين كذلك من خالل محضر تسليم السلط بين الوكالة  
أن برامج التهيئة الحضرية تتم  ........والوكالة الحضرية  ....................................
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اد على الوثائق المقدمة من طرف التجمع المذكور في إطار الصفقة السالفة إعدادها باالعتم
     الذكر؛ 

أن األعمال موضوع  تشير إلىمن الصفقة موضوع االستشارة  16المادة  لئن كانتو  حيثو  
الصفقة سيتم إخضاعها للتدقيق لدى المصالح التقنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري 

إن ف ،كورة" بشأنها من الوكالة المذشهادة المطابقة"والخرائطية، واشترطت لقبول هذه األعمال بتسلم 
ينض وال  الجهة الملزمة بالقيام بهذا اإلجراء، بشكل واضح يبين الالسالفة الذكر  16 منطوق المادة

 ؛على كون ذلك من االلتزامات التعاقدية للتجمع التي يتعين عليه المبادرة إلى الوفاء بها

ماي  19بتاريخ  5069/2021)مراسلة التجمع رقم  وحيث يتبين كذلك من محتوى جواب 
راء المطابقة جإحب المشروع أن التجمع على رسالة اإلعذار المحالة عليه من طرف صا (2021

  ؛ عقاريةلدى وكالة المحافظة ال ....................................الح الوكالة قد قامت به مص

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبق على صفقات الخدمات  47وحيث إن المادة  
موضوع تخضع األعمال المتعلقة بأعمال الدراسات واإلشراف على األشغال تنص على أنه "

 الصفقة لعمليات تحقق تهدف إلى التأكد استجابتها للشروط المقررة في الصفقة. ويتولى صاخب
ط دفتر للشرو  المشروع القيام بعمليات التحقق المذكورة حسب الكيفيات المقررة في هذا الدفتر

 .أو في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة" اإلدارية العامة

 12خرى، وخالل جلسة االستماع المنعقدة بهذا الخصوص بتاريخ أن جهة ه موحيث إن
من  أن الوثائق المسلمة ....................................صرح ممثل الوكالة  2022أبريل 

الصفقة تم استعمالها من طرف الوكالة الحضرية وهذا االستعمال هم أربعة مراحل  طرف صاحب
 ؛(M4)إلى وضع الخرائط  (M1)من وضع التقرير المنهجي 

ضمني بالتسلم القامت  ....................................وعليه فإنه يتضح أن الوكالة 
لها بعد ثبوت قيامها باستعمالها واستغل  ، من الصفقة 10للوثائق المنصوص عليها في المادة 

 ؛من أجل إعداد تصاميم التهيئة بدون أي تحفظ
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 بالعمل على عرض الوثائق صاحب الصفقةلوحيث إن استمرار مطالبة صاحب المشروع 
س وكالة المحافظة العقارية ال يستقيم واستعمال نف على مصادقة 10المنصوص عليها في المادة 

 ؛التهيئة الحضرية تصاميمهذه الوثائق في 

لجميع الوثائق على عدم وضع صاحب الصفقة  في اتخاذه استند وحيث إن قرار الفسخ قد
فإن هذا السبب قد ثبت عدم صحته حيث ، من الصفقة 10عليها في المادة المطلوبة المنصوص 

 لوكالةاشهادة مطابقة األعمال المسلمة من طرف  التجمع قد سلم جميع الوثائق المعنية باستثناء أن
 الصفقة؛العقاري التي ادلى بها بعد فسخ الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 

ا على هكان يقتضي حرص، .........ن طرف الوكالة مإن حسن تدبير هذه الصفقة وحيث 
 لوثائقا تفاديا لقيام هذه األخيرة باستالم فسخ الصفقةبو  التجمعبإعذار  ........إشعار الوكالة 

 ؛واإلشهاد باستالم الصفقة مؤقتا أو نهائياالمطلوبة 

له  ما دام ثبت أن اإلدارة قد استعملت األعمال المنجزة في إطار الصفقة فيما أعدت وحيث
قاته وهو ما يعتبر استالما مؤقتا ضمنيا لها، فإن من حق التجمع المتعاقد معها على كافية مستح

 .المقابلة لها، وهو ما يجعل قرار الفسخ غير ذي أساس

 وميةثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العم

، ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية المعطيات واالستنتاجات السالفة الذكربناء على  
 :أن

عدت له استعمال صاحب المشروع لألعمال المنجزة في إطار الصفقة واستغاللها فيما أ -1
 ؛يعتبر استالما مؤقتا لها

صحة السبب إن ثبوت حصول عملية التسلم المؤقت ولو ضمنيا مع ثبوت عدم  -2
 ؛المؤسس عليه قرار الفسخ، يجعل هذا األخير غير مشروع وغير منتج ألي أثر

 .ثمن األعمال المنجزة التي استعملتها اإلدارة استيفاءأن من حق صاحب الصفقة  -3


