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 انممهكة انمغربية

 األمانة انعامة نهحكومة

 انهجنة انوطنية نهطهبيات انعمومية

 

 

 

   19/10/9102 بتاريخ  9102/24 رأي انهجنة انوطنية نهطهبيات انعمومية رقم 

 بشأن تسديد مقابم أعمال نم يصدر أمر بانخدمة بشأنها

 
 

 

 انهجنة انوطنية نهطهبيات انعمومية،

 الذي يمتمس بمقتضاه استطالع رأي المجنة الوطنية( .....)طمب مكتب الدراسات  عمى بناء 
بشأن  .....بشأن الخالف القائم بينو وبين األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين بجية  لمطمبيات العمومية

 مبرمة بينيما؛الصفقة المترتبة عن المالية ال وتسديد مستحقات

 /17 المؤرختين عمى التوالي في .....وعمى رسالتي األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين لجية  
 وما أرفق بيما من وثائق؛ 2019 /11/02و /2018 /07

وما  11/03/2019و 12/10/2018رسالتي مكتب الدراسات المؤرختين عمى التوالي فيوعمى        
 ارفق بيما من وثائق؛

المتعمق بالصفقات  (2007فبراير  5)1428من محرم  16الصادر في 20-06-388 وعمى المرسوم رقم 
 ؛مقتضياتو عمى الصفقة موضوع الخالف الحالي السارية العمومية

عمى صفقات الدراسات واإلشراف عمى األشغال المبرمة  ةطبقموط اإلدارية العامة الر عمى دفتر الشو 
 1423 األول ربيع 22 في الصادر 2.01.2332 رقم المرسوم المصادق عميو بمقتضى الدولةلحساب 

  (؛2002 يونيو 4)

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم 
 ؛العموميةبالمجنة الوطنية لمطمبيات 

 العمومية؛الوطنية لمطمبيات  لمجنة العاموبعد دراسة تقرير المقرر  

 ؛لمجنة الوطنية وبعد ادراج الممف في عدة اجتماعات الجياز التداولي        
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  .02/07/2019 المغمقة المنعقدة بتاريخ توخالل جمس ىذا األخيرمداولة وبعد 

 : المعطيات أوال

مع  08/11 رقمتحت بطمب رأي عرض بمقتضاه أنو أبرم صفقة  (.....) الدراساتلقد تقدم مكتب 
م إنجازىا عمى ثالثة مراحل، وأنو بالرغم من تنفيذه ت، .....األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين لجية 

م يتوصل سوى بمقابل المرحمتين للجميع التزاماتو التعاقدية لم يتمكن من استيفاء كامل مستحقاتو إذ 
 النيائية.األولى والثانية والزال دائنا بمقابل المرحمة الثالثة، كما أنو لم يتمكن بعد من استرجاع الضمانة 

مستحقاتو  ءاستيفافقد التمس استطالع رأي المجنة الوطنية بشأن ىذا الخالف في أفق  ،وبناء عميو
 واسترجاع الضمان النيائي؛

وبعد مكاتبتيا في الموضوع من طرف المجنة الوطنية، أوضحت األكاديمية الجيوية لمتربية 
 08/11بأن األمر ييم الصفقة رقم  2018يوليوز  17بمقتضى رسالتيا المؤرخة في  .....والتكوين لجية 

سابقا، وأن عدم صرف  ..……التي كانت قد أبرمت مع األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين بجية 
بإنجاز أعمال  مكتب الدراسات المستحقات المطالب بيا راجع إلى عدم صدور أي أمر بالخدمة يأمر

عمييما من طرف  موقعحضري التسميم المؤقت والنيائي الالمرحمة الثالثة من الصفقة فضال عن غياب م
 صاحب المشروع.

وفي معرض تعقيبو عمى موقف صاحب المشروع الذي تم اطالعو عميو، أشار المكتب طالب 
أنو توصل بأمر من الخدمة موقع عميو من طرف رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية وىو الى  الرأي

 ة رسالتو بصورة منو.األمر بالخدمة الذي أدلى رفق

وبناء عمى عرض صورة ىذا األمر بالخدمة عمى اإلدارة المعنية الستطالع موقفيا منو تمسكت 
ىذا األمر غير صالح لالحتجاج بو  بأن 21/2/2019المؤرخة في  236/19ىذه األخيرة في رسالتيا عدد 

دييا وثانيا الفتقاره لمشروط في مواجيتيا بمبرر عدم وجوده أوال ضمن وثائق ممف الصفقة الممسوك ل
رقم تسجيمو وكذا و والبيانات األساسية الالزمة لصحتو بحكم أنو ال يحمل توقيع وخاتم مدير األكاديمية 

 تبميغو.تاريخ اصداره وتاريخ 

وتعقيبا عمى ما جاء في رسالة األكاديمية أشار مكتب الدراسات طالب الرأي في رسالة جوابو 
إلى أن بعض األسباب المرتبطة باإلدارة ىي التي حالت دون استكمال األمر  11/03/2019المؤرخة في 

بالخدمة لكافة البيانات المذكورة، وأن نفس المشكل كان قد طرح بالنسبة ألعمال المرحمة الثانية من 
 الصفقة والتي عمدت األكاديمية إلى صرف المبمغ المستحق عنيا بعد تسوية األمر إداريا.
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توفر أمر بالخدمة مستوف  بعدم المرتبطإلضافة إلى ذلك يضيف طالب الرأي أن ىذا السبب وبا
لجميع شروطو لم يسبق لإلدارة أن أثارتو من قبل سواء أثناء تقديمو لمتقارير المنجزة أو أثناء مطالباتو 

أن أكدت لو في معرض المتكررة بمستحقاتو، بل أن المفتشية العامة لمشؤون االدارية بالوزارة الوصية سبق 
جوابيا عمى شكايتو أن األكاديمية ستعمل عمى صرف مستحقاتو في أقرب اآلجال.، وأرفق رسالتو 

 المذكورة.بالرسالتين المتين توصل بيما من المفتشية 

  االستنتاجات ثانيا:

من المرسوم المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية المشار إليو أعاله  36المادة  إنحيث 
يجوز لكل صاحب طمبية عمومية له خالف يتعمق بتنفيذ الطمبية المذكورة مع إدارة عمى أنو "تنص 

 ؛عمومية أن يطمب رأي المجنة الوطنية في شأن الخالف المذكور"

وحيث إن الخالف الحالي ييم صفقة أبرمت بين مكتب الدراسات طالب الرأي واألكاديمية الجيوية 
 .....)سابقا( التي حمت محميا األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين بجية  ..…لمتربية والتكوين بجية 

   بيا.مستحقات مالية مترتبة عنيا وعمى استرجاع الضمان النيائي المتعمقة  أداء عمى وينصب

 بالشطر الثالث المتعمق المالي مقابلال في بأحقيتوففي الوقت الذي يتمسك فيو مكتب الدراسات 
الشطر، فإن  ىذا بتنفيذ جميع التزاماتو التعاقدية موضوع بدعوى النيائي الضمان مبمغ استرجاع وفي

األكاديمية الجيوية تتمسك بتعذر ذلك لعدم توفر األمر بالخدمة الخاص بالبدء في أعمال ىذا الشطر 
 وبغياب محضري االستالم المؤقت والنيائي ألعمال الصفقة؛

 : الصفقةأداء المبمغ المتعمق بالشطر الثالث من  يخص فيما

حيث بررت األكاديمية الجيوية عدم صرفيا لممستحقات المطالب بيا بعدم صدور أمر  
 18من المادة  5 مقتضيات الفقرةالى في ذلك  مستندةلمشروع في إنجاز أعمال الشطر الثالث   بالخدمة 

صفقة بصدور أمر لم الثالثة شطراألعمال أي شطر من أربطت البدء في انجاز  التيمن الصفقة 
من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات  9بمقتضيات المادة  بالخدمة، وكذا

المتعمقة بأعمال الدراسات واإلشراف عمى األشغال التي حددت البيانات اإللزامية الواجب توفرىا في األمر 
 بالخدمة؛

ب الدراسات قد قام فعال بإنجاز وحيث باستقراء وثائق الممف المدلى بيا من الطرفين يتأكد أن مكت
نسخة عمى الحامل الورقي  15صفقة وأدلى لإلدارة بالتقارير المؤقتة )الاألعمال موضوع الشطر الثالث من 

كما ىو ثابت من إشياد األكاديمية عمى  2011أكتوبر  14وعمى الحامل المعموماتي( وذلك بتاريخ 
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كما ىو ثابت كذلك من إشياد األكاديمية  24/09/2013التوصل كما أدلى بالتقارير النيائية بتاريخ 
 بالتوصل؛

وحيث إذا كان صحيحا أن األمر بالخدمة المتمسك بو من قبل طالب الرأي لتبرير طمبو ال يمكن 
االعتداد بو لعدم استفائو لمشروط المتطمبة بحكم أنو غير موقع ممن لو الصفة وغير مرقم وغير مسجل 

  : يما يم ىاستنادا عموذلك  فإن ذلك لوحده غير كاف لرد طمبووال يحمل تاريخ إصداره، 

من عقد الصفقة ىو مقتضى  18من المادة  5 المنصوص عميو في الفقرة البند ان  : اوال  -
نما مكتب)الصفقة تعاقدي ممزم ليس فقط لصاحب  كذلك لإلدارة صاحبة المشروع  الدراسات( وا 

بمعنى أنو ممزم لمطرفين معا وبالتالي وجب عمييما احترامو والعمل بو خالل جميع مراحل  األكاديمية()
ال اعتبر ذلك بمثابة توافق  وليس الصفقةتنفيذ  تطبيقو في مرحمة ما والتغاضي عنو في مرحمة أخرى وا 

 المقتضى؛رادة الطرفين ضمنيا عمى التخمي عن ىذا إ

أن نفس ىذا األمر قد حصل خالل تنفيذ الشطر الثاني  رسائمووحيث أشار مكتب الدراسات في 
قبل إصدار األمر بالخدمة وأن ىذا األخير لم يتم  المتعمقة بو عمالاألجميع بحيث تم االنتياء من إنجاز 

  اده اال بمناسبة تسوية مستحقاتو؛إعد

وتم صرف  ان الثابت من وثائق الممف أن أعمال الشطر الثاني من الصفقة قد تم إنجازىوحيث إ
 المستحقات المقابمة ليا؛

وحيث إذا كانت الوثائق المدلى بيا من طرف األكاديمية والمتعمقة بالشطر الثاني تبين أن تنفيذ 
ىذا الشطر قد تم بكيفية مطابقة لممقتضيات المنصوص عمييا في عقد الصفقة، حيث صدر أمر بالخدمة 

االستالم المؤقت والنيائي  يتم إنجاز محضر  لاء األعماإنيوبعد  18/04/2011بالبدء في األعمال بتاريخ 
المدلى بيا من طرف مكتب  الوثائقو يستنتج من فإن 20/6/2011و 1/6/2011عمى التوالي بتاريخي 

  : وفق ما سيتبين مما يمي ما يفيد عكس ذلك  الدراسات 

 11/173 ثإ رقم  .……باالطالع عمى رسالة السيد المفتش العام لمشؤون اإلدارية بوزارة  
عدم  تشير إلى أنانيا  نجدالموجية إلى مكتب الدراسات جوابا عمى تظممو  11/5/2011المؤرخة في 

 شأن ىذا الشطرصرف مستحقاتو راجع لعدم انتياء األكاديمية المعنية من دراسة التقارير المقدمة ب
 طالب الرأي بأصل ىذه الرسالة(؛ تبكالم)أدلى  المذكور

ك أن ىذه التقارير قد تم اإلدالء بيا بتاريخ سابق لتاريخ صدور ىذه الرسالة لوحيث يستفاد من ذ
. عمما أن ىذه الرسالة قد استندت بشأن ما جاء فييا عمى رسالة األكاديمية الجيوية 11/5/2011أي قبل 
. وىو تاريخ سابق بمدة طويمة عن تاريخ صدور 2011يناير  7المؤرخة في  1026/11رقم  ……بجية 
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، وىو ما يطرح السؤال حول مدى صحة صدور األمر بالخدمة 18/04/2011ىو األمر بالخدمة الذي 
 المتعمق بيذا الشطر في التاريخ المشار إليو فيو؛

وحيث إن ما يبرر أكثر طرح ىذا السؤال ىو أن األمر بالخدمة المتعمق بيذا الشطر والمدلى بو 
من  9من قبل األكاديمية المعنية لم يكن مسجال وال يتضمن رقم تسجيمو وفق ما تفرضو مقتضيات المادة 

  عاله؛أيو إلمشار دفتر الشروط اإلدارية العامة ال

 8/1/2013أنو بالرجوع إلى رسالة مكتب الدراسات المؤرخة في ف ،إلى ذلك إضافةوحيث 
تشير إلى أن  انيا نجد 09/1/2013والموجية إلى األكاديمية الجيوية المتوصل بيا من طرفيا بتاريخ 

اإلشكالية المرتبطة بعدم صدور ارتكز عمى مناقشة  2013ريناي 7االجتماع المنعقد بين الطرفين بتاريخ 
 األمرين بالخدمة المتعمقين بالشطرين الثاني والثالث؛

لى غاية  بالخدمة المتعمق  األمر إصدارلم يتم بعد  2013يناير  7وحيث يستفاد من ذلك أنو وا 
 بالشطر الثاني؛

ؤكد أن وحيث إن ما يزكي ىذه الفرضية ويدعميا ىو أن الوثائق المدلى بيا من األكاديمية ت
تحت  2013ماي  8لم يصدر إال بتاريخ  يالشطر الثانأعمال األمر بصرف المبمغ المالي المستحق عن 

أي بعد حوالي سنتين من تاريخ  20/6/2011بالرغم من أن االستالم النيائي ليا كان بتاريخ  380رقم 
 مكتب الدراسات السالف ذكرىا؛من تاريخ االجتماع المشار إليو في رسالة  شيرأ ةربعأوبعدا االستحقاق، 

وحيث يمكن أن يستنتج من كل ىذه المعطيات أن طرفي العالقة التعاقدية لم يتقيدا عمى األقل 
ة المنصوص عمييا في عقد الصفقة خصوصا ما يبشأن الشطرين الثاني والثالث بالمقتضيات المسطر 

ا يمر من أشطر الصفقة وأن توجيتعمق منيا بوجوب صدور أمر بالخدمة قبل الشروع في تنفيذ أي شط
القبول بإنجاز العمل أوال ومن بعد ذلك تسوية واستيفاء اإلجراءات الشكمية المرتبطة بو. وىو ما  سار نحو

 ده.حو تحميل المسؤولية عنو لمكتب الدراسات  بال يج

أنو وبغض النظر عما تم بسطو أعاله فإن األكاديمية المعنية ال تنازع في إنجاز مكتب  : ثانيا -
 إن وفي توصميا بالتقارير المتعمقة بيا سواء المؤقتة منيا أو النيائية بل لثالدراسات ألعمال الشطر الثا

الموجية  25/12/2012المؤرخة في  03-365رقم  ……رسالة السيد المفتش العام لمشؤون اإلدارية بوزارة 
إلى مكتب الدراسات جوابا عمى طمب أداء مستحقاتو، تؤكد أن األكاديمية المذكورة أنيت دراستيا لمتقارير 

 النيائية المقدمة وأنيا ستباشر تسوية المستحقات المالية المترتبة عنيا؛

 



6 
 

 

قبوليا واستالميا لمتقارير المؤقتة،  وحيث إن إقدام األكاديمية عمى دراسة التقارير النيائية معناه
وىو ما يفرغ الدفع بغياب األمر بالخدمة المتعمق بالبدء في إنجاز ىذه األعمال من حجيتو بحكم أن 
ن كانت ترى فعال أن غياب األمر بالخدمة يحول دون تنفيذىا فقد كان عمييا رفض تسمم  األكاديمية وا 

أو عمى األقل إرجاعيا إليو أو دعوتو إلى سحبيا إن كان قد من طرف مكتب الدراسات  التقارير المقدمة
 أودعيا بمكاتبيا تمقائيا؛

وحيث إن عدم إثارة األكاديمية ليذا اإلخالل المتمسك بو في وقتو والتزاميا الصمت وقياميا 
المؤقتة قد تم إيداعيا  الضمني باألعمال المنجزة عمما بأن التقارير قبوليا يعنيبدراسة التقارير النيائية 

أي بعد حوالي  24/9/2013 بتاريخال إ، وأن التقارير النيائية لم يتم إيداعيا 14/10/2011منذ تاريخ 
 سنتين من إيداع التقارير المؤقتة؛

المشار  03-365وحيث باإلضافة إلى ذلك، ووفق ما يتضح من رسالة السيد المفتش العام رقم 
يمية، قد اتجيت إلى صرف المبمغ المقابل لألعمال المنجزة في إطار ىذا إلييا أعاله فإن نية األكاد

 الشطر.

أن إصدار األمر بالخدمة مسألة تختص بيا اإلدارة وتتوقف عمى إرادتيا وفقا العتبارات  : ثالثا -
حجام عن إصداره طالما أن المقتضيات المنظمة لمصفقات المصمحة العامة، فميا أن تصدره كما ليا اإل

 صراحة. ذلك العمومية تخوليا

ن كان من حق اإلدارة توقيف تنفيذ الصفقة بعد الشروع فيو، فإن المشرع ألزميا بسموك  غير أنو وا 
إخبار المتعاقد معيا صاحب الصفقة  ،منيا عمى الخصوص ،مسطرة معينة والتقيد بمقتضيات محددة

صدار قرار بفسخيا وتحديد وضعية األعمال المنجزة حتى يتأ ى ليا تصفية الصفقة وفق المسطرة توا 
 القانونية.

كانت تريد فعال عدم اتمام الصفقة واالكتفاء بما أنجز  لو المعنيةوحيث تبعا لذلك فإن االكاديمية 
   أعاله؛في إطار الشطرين األول والثاني لقامت بسموك المسطرة الواجبة كما سمف ذكره 

أي إجراء من ىذه اإلجراءات الواجبة واكتفت وحيث إن األكاديمية صاحبة المشروع لم تقم ب
 باستالم األعمال المنجزة ودراستيا دون تسويتيا وتصفية الصفقة.

نجد أنو جاء مخالفا  08/11/1بالرجوع الى األمر بالخدمة األول المسجل تحت رقم  : رابعا -
 من عقد الصفقة المتمسك بيا من قبل األكاديمية الجيوية. 18من المادة  5لمقتضيات الفقرة 



7 
 

فإذا كانت ىذه الفقرة نصت عمى أن تنفيذ اي شطر من أشطر الصفقة رىين بصدور أمر 
األول المشار إليو لم  بالخدمة ، فالمالحظ أن األمريروع في تنفيذ الشطر المعنبالخدمة يحدد تاريخ الش

نما أمر صراحة بالشروع في تنفيذ جميع  يقتصر عمى األمر بالشروع في تنفيذ الشطر األول من الصفقة وا 
 ديد وال تخصيص ألي شطر من االشطر؛األعمال موضوع الصفقة دون تح

 

وحيث اعتمادا عمى ما تم بسطو أعاله، وباعتبار أنو قد ثبت إنجاز المكتب صاحب الصفقة   
توصمت بيا وقامت بدراستيا   لألعمال موضوع الشطر المثار بشأنو ىذا الخالف وثبت كذلك أن اإلدارة

ات، إلى استرجاعيا كما لم تسجل  بشأنيا أي مالحظو دعوت وأولم تعمد إلى إرجاعيا إلى صاحبيا 
أعاله والتي أكد  اوبالنظر كذلك إلى ما جاء في رسالة السيد المفتش العام لمشؤون اإلدارية المشار إليي

بمقتضاىا أن األكاديمية المعنية ستعمد، بعد إنيائيا لدراسة التقارير النيائية، إلى تسوية مستحقات مكتب 
 مك األعمال التي أنجزىا.الدراسات ، فإن ىذا األخير يكون محقا في المطالبة بمقابل ت

 : فيما يتعمق باسترجاع الضمانة النهائية

النظر عن الخالف القائم بين الطرفين بشأن إنجاز الشطر الثالث من  إنو، وبغضحيث  
ن االدارة صاحبة أنيائية ومادام  بصفة والثانياستالم اعمال الشطرين األول  ثبتدام قد انو مفإ الصفقة،

لم يصدر أي  حقو، وطالماموجبة لتوقيع جزاء في  تاختالالالمشروع لم تنسب لممكتب صاحب الصفقة 
 فإنو ال مبرر يحول دون منو،قرار من طرف صاحب المشروع يقضي بمصادرة الضمان أو باالقتطاع 

 .اليد عنو بحسب الحالة برفع وألصاحبو  إرجاعو

 : بفوائد التأخير في األداءفيما يخص المطالبة 

حيث طمب مكتب الدراسات كذلك بإقرار أحقيتو في الحصول عمى فوائد التأخير في أداء  
 مستحقاتو؛

من المرسوم المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية قد حدد نطاق  36وحيث ان المادة 
حصرىا في تمك التي نشأ خالف بينو المسائل التي يمكن لصاحب الصفقة أن يطمب رأى المجنة بشأنيا و 

 حوليا؛وبين االدارة صاحبة المشروع 

سبق أن طالب  ،الرأيوثائق الممف ما يثبت أن مكتب الدراسات طالب  ضمن ليس ووحيث أن
 بينيما؛بيذه الفوائد وأن ىناك خالف  ،األكاديمية صاحبة المشروع

  .يحول دون إمكانية البث في الطمبذلك وحيث إن 
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 : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ثالثا:   

 : أعاله فإن المجنة الوطنية ترى المبسوطة االستنتاجاتبناء عمى 

جزىا في إطار الشطر أنعمال التي في استيفاء مقابل األ ،أحقية مكتب الدراسات طالب الرأي -
 الصفقة؛الثالث من 

وذلك بعد رفع  المقدم في إطار ىذه الصفقةأحقيتو كذلك في استرجاع مبمغ الضمان النيائي  -
   اليد الذي يسممو صاحب المشروع.

  

 

  

 


