المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
رقم  8282/ 82بتاريخ  41ماي 8282
بشأن مشروعية قرار فسخ صفقة
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

بناء عمى شكاية شركة " "...........بتاريخ  61يناير0202؛
وعمى مقتضيات المرسوم رقم  0.64..17الصادر في 7ذي الحجة 06( 6441

سبتمبر  )0262المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛
وعمى التقرير المقدم لمجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛

وبعد مداولة الجياز التداولي المذكور خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ  64ماي
،0202
أوال :المعطيات
بمقتضى الشكاية المشار الييا أعاله ،تطعن شركة " "...........في قرار فسخ الصفقة
ومصادرة الضمانة النيائية المتخذة في مواجيتيا ،وتدعي الشركة أن الخالف مع صاحب المشروع
ناشئ عن االختالفات الجوىرية القائمة بين مواد وبنود دفتر الشروط الخاصة وبين التصاميم
التفصيمية المعدة من طرف مكتب الدراسات والمصادق عمييا من طرف مكتب المراقبة التقنية.
وبعد مطالبتيا باطالع المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية عمى موقفيا من قرار فسخ
الصفقة الوارد في الشكاية ،أوضحت شركة العمران فاس في رسالة جوابية بتاريخ  64مارس
 0202أن الشركة المشتكية لم تمتزم باآلجال المحددة في دفتر الشروط الخاصة إلتمام الصفة،
وأنيا عمدت الى وقف األشغال من تمقاء نفسيا ،رغم توصميا بالعديد من اإلنذارات ،وأنو بعد
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استنفاذ جميع المحاوالت لحثيا عمى االلتزام بما ىو منصوص عميو في دفتر الشروط الخاصة .تم
المجوء إلى فسخ الصفقة موضوع الشكاية .وىو ما دفع الشركة المشتكية إلى القضاء.
وطبقا لما ىو منصوص عميو في المادة  41من مرسوم المجنة الوطنية المشار اليو أعاله،
فإنو " يجوز لكل صاحب طمبية عمومية لو خالف يتعمق بتنفيذ الطمبية المذكورة مع إدارة عمومية،
أن يطمب رأي المجنة الوطنية في شأن الخالف المذكور".
ثانيا :االستنتاجات
وحيث أن المشرع نص في المادة  43من المرسوم المتعمق بالمجنة الوطنية عمى أنو ''
يجب عمى أجيزة المجنة الوطنية إيقاف دراسة كل شكاية متنافس أو طمب رأي متعمق بخالف ،كان
موضوع حكم قضائي أو يجري التحقيق في شأنو من طرف القضاء أو من طرف أية ىيئة مراقبة
أخرى .وكذلك في حالة لجوء المتنافس أو صاحب الطمبية العمومية إلى القضاء توقيف مسطرة
دراسة الشكاية أو طمب الرأي بخصوص خالف من طرف المجنة''.
وفي ىذه الحالة فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية توقف مسطرة دراسة ىذه الشكاية
لكونيا معروضة من طرف الشركة المشتكية عمى القضاء التجاري.
ثالثا :رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
بناء عمى المعطيات واالستنتاجات المذكورة أعاله ،تقرر المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
توقيف مسطرة دراسة شكاية شركة " "...........لكون النزاع موضوع الشكاية معروض من طرف
الشركة نفسيا عمى القضاء.
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