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 المملكة المغربية                                           

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 م/د       

 0202فبراير  9بتاريخ  19/0202 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم
 تأجيل تنفيذ األشغالبشأن 

 

 العمومية،اللجنة الوطنية للطلبيات 

المتوصل .......................المقدم من طرف الشركة الوطنية بناء عمى رسالة طمب الرأي  
  ؛وثائقوما أرفق بيا من  2021ر يناي 27بتاريخ بو 

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

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

 طنية لمطمبيات العمومية ؛ المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الو المقرر العام  وبعد دراسة تقرير 

العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة لمطمبيات وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية 
 .2021فبراير  9بتاريخ 

 الوقائع أوال:

بمقتضى رسالتيا المشار إلييا أعاله، استطمعت الشركة الوطنية 
رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بشأن  « ....................... ».......................

  « ....................... »التي أبرمتيا مع مقاولة  2018/17/.......................الصفقة رقم 
عمى خيارين إلنجاز  نص دفتر الشروط الخاصة حيث، .......................والمتعمقة بأشغال تييئة 

 األشغال المطموبة :

 ؛كعرض أساسي ……ع إما عن طريق زر  -

ما عن طريق وضع  - ، كعرض بديل، في ..… أرضية معد مسبقا في شكل لفات عمى ..…وا 
 .2019لسنة  .……حالة تنظيم 
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 ……لتييئة  الكمي تحديد األجل التعاقدي ، تمهاعتمادالذي سيتم  خياروبغض النظر عن ال
 الطبيعي، ……في عممية زرع تقرر قبول العرض األساسي، المتمثل  بعد أنو  أشير. 4 الثالثة في
المذكورة خالل البطولة الوطنية وتداريب األندية المقيمة، تقرر  ..…كراىات مرتبطة باستغالل ونظرا إل

ضا كما نص دفتر الشروط الخاصة أي المعنية. ……تنفيذ األشغال المتعمقة بتييئة أحد لجزئي التأجيل ال
موضوع الصفقة ال يمكن أن يتم إال بعد إنجاز مجموع التجارب واإلجراءات المحددة  ..…أن تسمم  عمى
 .ومن 33المادة في 

 ……، أخبر المقاول صاحب المشروع بانتياء األشغال عمى مستوى 2020فبراير  20بتاريخ و 
غير  ،2020فبراير  26بتاريخ  فعالوىو التسمم الذي تم التسمم المؤقت لألشغال. إجراء الثالثة، وطالبو ب

تاريخ إجراء عممية التسمم المؤقت تبين أن ىناك و أنو بعد مقارنة تاريخ األمر بالبدء في تنفيذ الصفقة 
( عن كل يوم 1000/1مما جعل صاحب المشروع يطبق غرامات التأخير بنسبة ) ،تأخير في التنفيذ

  .عميو في دفتر الشروط الخاصةتأخير طبقا لما ىو منصوص 

طمب ب، 2020يونيو  25بتاريخ  أشير من تاريخ التسمم المؤقت تقدمت المقاولة 4وبعد مرور 
نونبر  13بتاريخ  تإبرام عقد ممحق عمى إثر التأجيل الجزئي لألشغال المذكورة، كما طالب يرمي إلى
برام عقد  4األداء ألكثر من  أشير بعد تسمم األشغال( بتأجيل األشغال لتأخر 8)أي  2020 أشير، وا 

ل، بعد سحب ممحق لتغيير األجل التعاقدي المحدد لتنفيذ األشغال حسب الطريقة المتبعة في إنجاز األشغا
تطمب فترة زمنية )ال تقل عن شيرين( لمنمو ي ..…المغرب لترشيحو لكأس األمم اإلفريقية، بسبب أن بذر 

 بعد انتياء األجل التعاقدي.

رسالة تتضمن جوابا وجو صاحب المشروع إلى المقاول ، 2020دجنبر  8وبتاريخ بعا لذلك، وت
 2016من دفتر الشروط اإلدارية العامة لسنة  8أن الفقرة ب( من المادة  ، معتبراعمى مطالب ىذا األخير

ممحق طبقا ، يمكن أن يكون موضوع عقد الجزئي لألشغالتأجيل التنص عمى أجل تنفيذ إضافي في حالة 
من نفس الدفتر المذكور، وأن ىذه المادة المذكورة تنص عمى أن التأجيل الجزئي لألشغال  48لممادة 

 يترتب عنو أجل إضافي لمتنفيذ بناء عمى طمب من المقاول مبرر بمذكرة تقنية.

ورغم إشعار صاحب المشروع لممقاول باحترام المقتضيات المتعمقة بإبرام عقد ممحق، لم يتم 
)أي أربعة أشير بعد انتياء األشغال(، وعميو لم يقبمو  2020يونيو  25لتوصل بطمب المقاول إال بتاريخ ا

 صاحب المشروع.

العامة  اإلدارية من دفتر الشروط 67وفي نفس السياق، اعتبر صاحب المشروع أن المادة 
الصفقة أربعة أشير ابتداء  المذكور نصت عمى أنو عندما يفوق التأخر في تسديد المبالغ المستحقة برسم

من تاريخ التوقيع عمى جداول المنجزات من طرف العون المكمف بتتبع تنفيذ الصفقة، يكون من حق 
نونبر  13المقاول الحصول عمى التأجيل إذا طمبو. وفي ىذا الصدد، قدم المقاول طمب التأجيل بتاريخ 
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ي اعتبر صاحب المشروع أن ىذا الطمب غير أشير عمى تنفيذ األشغال. وبالتال 8، أي بعد مرور 2020
 ما وأن األشغال قد انتيت.يمبني عمى أساس قانوني الس

ال يتضمن  الشروط اإلدارية العامة المذكور وأضافت الجية المستشيرة أن المقاول اعتبر أن دفتر
مذكور سابقا، شغال المقتضيات تتعمق بسقوط الحق من أجل إبرام عقد ممحق في حالة التأجيل الجزئي لأل

 أشير. 4لمدة تفوق  األشغال بسبب تأخر األداء أو بخصوص تأجيل

رأي المجنة  «.......................»وبناء عمى ما سبق، استطمع صاحب المشروع شركة 
طمبات  لمعالجةصاحب المشروع الوطنية لمطمبيات العمومية بشأن األساس القانوني لمموقف الذي اتخذه 

أجل الصفقة مع األخذ بعين االعتبار تحمميا المقاول، يالغرامات التي س ىالمقاول، وأيضا آثاره عم
 أشير وأجل الضمان المحدد في سنتين. 4المحددة في 

  : االستنتاجاتثانيا 

حيث يستفاد من وثائق الممف أن الخالف بين المقاول وصاحب المشروع يتعمق بمسطرة طمب  
إبرام عقد ممحق بعد تسمم  إمكانية ، ومدى.......................شغال تييئة ثالث أل الجزئي تأجيلال

 ؛األشغال

تبين لصاحب المشروع تأخر في تنفيذ األشغال، مما جعمو يطبق غرامات بعد التسمم وحيث  
 ( عن كل يوم تأخر؛1000/1) التأخير بنسبة

لتغيير من دفتر الشروط اإلدارية العامة،  48ممادة ا لإبرام عقد ممحق وفقب المقاول طالبوحيث 
 ؛التعاقدي األجل

من دفتر الشروط اإلدارية العامة عمى تأجيل تنفيذ األشغال،  48وحيث عندما نصت المادة  
جراءات التأجيل، فقد نصت عمى أنو  يؤدي التأجيل الجزئي لتنفيذ األشغال إلى إقرار "وحددت شروط وا 
وبالتالي لم  ،"بعقد ممحق األجل اإلضافي، يحدد أجل إضافي لمتنفيذ بطمب من المقاول معمل بمذكرة تقنية

 ؛تربط إبرام العقد الممحق بأي أجل

وحيث إنو، ولئن كانت مقتضيات ىذه المادة لم تربط إبرام عقد ممحق بأجل محدد، فإن ذلك ال  
 يعني إمكانية إبرامو في أي وقت ومتى شاء طرفي العالقة التعاقدية.

و يتعمق "بتمديد" أو "تعديل" أجل التنفيذ فإن المنطق القانوني لذلك وما دام ممحق العقد المراد إبرام 
 انتيائيا؛السميم يفرض أن يتم إبرام الممحق المذكور خالل فترة تنفيذ األشغال وليس بعد 
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ن لم تحدد أ 48وحيث إن مؤدى ذلك أن مقتضيات المادة   ال إلبرام عقد جالمشار إلييا أعاله، وا 
قة، فإن ذلك يجب أن يحصل قبل إعالن التسمم المؤقت ليذه األشغال الذي ممحق لتعديل أجل تنفيذ الصف

 يعتبر نقطة نياية األجل التعاقدي.

المذكورة،  48وحيث يقوم صاحب المشروع بتحديد األجل اإلضافي في حالة وجوده، وفق المادة 
 ؛، بعد تقديم المقاول لطمب معمل مرفق بمذكرة تقنيةقبل انتياء األشغال

 قد انتيى؛ب المشروع بالشركة حالذي يربط صا عقداليكون  الصفقة عبتسمم األشغال موضو وحيث 

( من ب)فقرة  67يتمسك المقاول بالحق في تأجيل تنفيذ األشغال، حسب مقتضيات المادة وحيث 
 4عمى األشغال، لمحصول عمى المبالغ المالية المستحقة بعد تجاوز ر الشروط اإلدارة العامة المطبق دفت

طالب بعدم تضمين الكشف العام والنيائي ألي . و جداول المنجزاتعمى توقيع الأشير ابتداء من تاريخ 
 التعاقدي؛غرامات بسبب التأخر المفترض في األجل 

 :من الدفتر المذكور، عمى أنو 67وحيث تنص الفقرتين األولى والثانية من المادة  

( أشير ابتداء من تاريخ توقيع جداول 4أربعة ) عندما يتجاوز تأخير تسديد المبالغ المستحقة"
المنجزات من طرف العون المكمف بتتبع تنفيذ الصفقة أو من طرف المشرف عمى األشغال عند االقتضاء 

 .عمى تأجيل تنفيذ األشغال إذا طمبو لأو ىما معا، يحق لممقاول عالوة عمى فوائد التأخير الحصو 

عمى إبالغ المقاول باألمر بالخدمة الذي يقضي بتأجيل  وفي ىذه الحالة، يعمل صاحب المشروع
 "؛تنفيذ األشغال، ويؤدي تسديد الدفعات المسبقة المتأخرة إلى إعطاء أمر بالخدمة باستئناف تنفيذ األشغال

الذي يمكن لممقاول فيما يخص طمب تأجيل األشغال  اوحقوق االمذكورة آثار  67وحيث رتبت المادة 
 ألجل التعاقدي؛خالل مدة ا أن يقدمو

، األشغالأشير عمى انتياء  8بعد مرور غال وحيث توصل صاحب المشروع بطمب تأجيل األش 
 ؛المذكورة 67غير ممكن تطبيق مقتضيات المادة  معو مما يصبح

، بالنسبة آلجال يميزوحيث إن أجل تنفيذ األشغال المطموبة المنصوص عميو في الصفقة لم  
إنجاز األشغال، ولكن اعتبر األشغال في شموليتيا، مما يجعل األجل التعاقدي الكمي  طريقةبين الصفقة، 

 من الدفتر المذكور. 8غير خاضع ألي تغيير وفق الفقرة ب( من المادة 
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 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـموميةثالثا 

عمى المعطيات واالستنتاجات المذكورة أعاله، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى  استنادا 
 ما يمي :
مواصفات ا لمإن من حق الشركة المتعاقدة استيفاء مستحقاتيا عن األشغال التي أنجزتيا طبق -

 ؛التقنية المحددة في الصفقة
وفق الشروط  تنفيذ األشغالخالل  مرتبط بالتأجيل الجزئي لألشغال، يتمإبرام عقد ممحق  إن -

المطبقة عمى صفقات  من دفتر الشروط اإلدارية العامة 67و 48 المحددة في المادتين
 .شغالاأل

 


