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 0100 فبراير 01 خبتاري 01 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم
   المترتبة عن صفقة عمومبةالمتأخرات المالية سوية ت بشأن 

 
 للطلبيات العمومية،اللجنة الوطنية  

              بتاريخ  F/B 3555رقم  .............جماعة المقدم من طرف  االستشارة طمب بناء عمى 
 ؛ 0404دجنبر  40

( بشأن صفقات ..92أكتوبر  90) .992شوال  92بتاريخ  0.2....0وعمى المرسوم رقم 
 األشغال أو األدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ؛

بتاريخ  0.2-6.وعمى دفتر الشروط اإلدارية العامة المصادق عميو بمقتضى المرسوم الممكي رقم 
 ؛ 92.6أكتوبر  92

( المتعمق 0496سبتمبر  09) .909ذي الحجة  .الصادر في  ..0.90.1وعمى المرسوم رقم 
 ؛  بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمو

الجماعات الترابية  بصفقاتالمجنة الدائمة المكمفة بالقضايا المتعمقة مف عمى وبعد إحالة الم 
والذي تداولت فيو والييئات التابعة ليا ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات 

 ؛ 0409يناير 09و 90و .4في خالل اجتماعاتيا المنعقدة 

ىذه المجنة والمرفوع إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية وبناء عمى مشروع الرأي الذي خمصت إليو  
 لمطمبيات العمومية ؛

المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات  المقرر العام تقريرد دراسة عناصر وبع 
 العمومية ؛

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ  
 ،0409فبراير  .9

      
 

 
 

  
  

         

 
 ملكة المـغربيـةـالم    

 األمانـة العـامة للحكومـة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية    
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 : المعطياتأوال

أنو، ومن أجل إنجاز  .............بمقتضى الطمب المشار إليو أعاله، عرض السيد رئيس جماعة  
إحداث "نقابة األمانة" ضمت جماعتي  9224" تم سنة IIو Iوتجييز مجمع سكني سمي "مشروع األمانة 

................... 

التي  ..................، وفقا لمتقسيم الجماعي الجديد، تم إحداث جماعة 9220وأنو خالل سنة  
 في حدودىا الترابي.أصبح المشروع المراد إنجازه داخال 

كما أشار طالب االستشارة إلى أن نقابة األمانة ىي التي أبرمت الصفقات المتعمقة بإنجاز المشروع  
مع المقاوالت ومكاتب الدراسات والميندسين المعماريين، غير أنو والعتبارات إدارية ومسطرية تعذر عمييا 

 تسوية مستحقات مختمف المتدخمين المشار إلييم.

إبرام اتفاقية بين جماعة  0492دجنبر  91تحقات، تم بتاريخ ورغبة في تسوية ىذه المس 
مصادق عمييا من طرف السمطات المحمية المختصة، حددت ..................وجماعة  .............

 شروط والتزامات كال الجماعتين بشأن تسوية الوضعية العقارية والمالية لممشروع.

بالحمول محل نقابة األمانة وبالتالي أداء المتأخرات  .............التزمت جماعة  االطاروفي ىذا  
 .االتفاقية في محددةالشروط اللكافة المتدخمين وفق  ةالمستحق

إلى  .............وأضاف طالب االستشارة أنو في إطار تنفيذ بنود ىذه االتفاقية، عمدت جماعة  
إال أنيا لم تتمكن من ذلك  ..........اتخاذ اإلجراءات المتطمبة لتسوية مستحقات مكتب الدراسات 

 العتبارات محاسبية.

المجنة الوطنية عن  استطالع رأي .............فقد التمس السيد رئيس جماعة  عمى ذلك وبناء 
المبالغ المستحقة لمكتب الدراسات ة ة الممكن اتباعيا من أجل تصفييالمسطر اإلجراءات القانونية و 

........... 
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 : االستنتاجاتثانيا

حيث بالرجوع إلى وثائق الممف يتأكد أن "نقابة األمانة" سبق ليا أن أبرمت فعال صفقة مع مكتب  
 ؛ ..........الدراسات 

وحيث اتضح منيا كذلك أن ىذا المكتب قد نفذ جزءا ميما من االلتزامات الممقاة عمى عاتقو  
 بمقتضى الصفقة المشار إلييا ؛

وحيث يتضح كذلك سواء من طمب االستشارة أو من باقي الوثائق المرفقة بو أن المكتب المذكور ال  
 األمانة" ؛صاحب المشروع "نقابة  لويؤدييا م زال دائنا بالمبالغ المقابمة لمخدمات التي أنجزىا والتي ل

بين جماعة  0492دجنبر  91وحيث أنو بمقتضى االتفاقية المبرمة بتاريخ  
، حمت ىذه األخيرة محل نقابة األمانة وأصبحت بالتالي ىي .............وجماعة ..................
 صاحبة المشروع ؛

وحيث بالرجوع إلى المادة الثانية من ىذه االتفاقية نجد أنيا نصت صراحة عمى التزام جماعة  
 بتسوية كل المتأخرات المتعمقة بالمشروع وفق الشروط المحددة في ىذه المادة ؛ .............

ىذا  في .............وحيث باستقراء الشروط المشار إلييا نجد أن تفعيل وتنفيذ التزام جماعة  
الشأن مرىون بموافقة الجية الدائنة وتعيدىا بعدم المطالبة بمبالغ تزيد عن المقابل المستحق عن إنجاز 

 األشغال وتقديم الخدمات ؛

ال يمكن أن يتم إال بالنظر إلى ما  ..........وحيث أن تحديد المبالغ المستحقة لمكتب الدراسات  
ىو منجز فعال من طرفو من خدمات والتي يجب تحديد المقابل المالي ليا انطالقا من مقتضيات عقد 

 الصفقة المبرمة بينو وبين نقابة األمانة ؛

 الدراسات مكتبساسيا سيتم تحديد وحصر مستحقات دام أن الصفقة التي عمى أوحيث إن ما  
يقتضي  .............من طرف جماعة  وبين نقابة األمانة، فإن تطبيق بنودىا أصال بينوالمعني مبرمة 

بالضرورة إبرام عقد ممحق ليذه الصفقة يتم بموجبو تغيير اسم صاحب المشروع ليصبح "جماعة 
 " بدل "نقابة األمانة" ؛.............
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 ىذه يمكن مما .............لجماعة  صاحب المشروع  صفةاستنادا ليذا العقد الذي يخول  وحيث 
إبرام اتفاقية مع مكتب الدراسات المراد تسوية مستحقاتو تؤخذ فييا بعين االعتبار الشروط  رةاالخي

وتحدد فييا مستحقات  0492دجنبر  91الثانية في االتفاقية المبرمة بتاريخ المنصوص عمييا في المادة 
 برمة معو.المكتب انطالقا من مقتضيات الصفقة الم

 أي اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةر  :ثالثا

تسوية مستحقات مكتب الدراسات  ة الوطنية لمطمبيات العمومية أن، ترى المجنانطالقا مما سبق 
صاحب  اسم بمقتضى إبرام عقد ممحق لمصفقة المبرمة بين ىذا المكتب ونقابة األمانة لتغيير ..........

 ، .............المشروع الذي أصبح ىو جماعة 

يتم إبرام اتفاق مع مكتب الدراسات المعني تحدد فيو مستحقاتو  ان يمكن وممحقياوبناء عمى ىذه الصفقة 
والتي حمت بموجبيا جماعة  0492دجنبر  91بناء عمى ما ىو منصوص عميو في االتفاقية المؤرخة في 

بناء عمى ما ىو منصوص عميو في عقد الصفقة، يتم صرف بالتالي و األمانة، و محل نقابة  .............
  .عمى أساس ىذا االتفاق وأداء المبالغ المستحقة ليذا المكتب

 

 

 


