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 المممكة المغربية                                                   الرباط، في
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  
   0202يوليو  02بتاريخ  53/0202رقم 
 « .......... »تسوية مستحقات شركة بشأن 

 

  ،الوطنية لمطمبيات العموميةالمجنة 

 ؛ 0202يونيو  11المتوصل بيا بتاريخ  « .......... »شكاية شركة بناء عمى 

( المتعمق 0212سبتمبر  01) .1.4ذي الحجة  2الصادر في  041.41.2و عمى المرسوم رقم 
 04الصادر في  .0411414بالمرسوم رقم بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره و تتميمو 

 ؛( 0211أبريل  01) 2..1من شعبان 

 و بعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛

خالل الجمسة المغمقة المنعقدة  لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية و بعد مداولة الجياز التداولي
 ،0202يوليو  01 بتاريخ بمقر المجنة 

 : المعطياتأوال

توصمت المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بشكاية من طرف شركة  0202 ويوني 11بتاريخ 
تشتكي فييا من عدم تسديد مستحقاتيا المترتبة عن تنفيذ سند الطمب المبرم مع المؤسسة  « .......... »

 درىم مع احتساب الرسوم4  ………القتناء أجيزة حواسيب محمولة، بمبمغ  (..........) 4444444444

المشتكية، من جية، أن الخدمات موضوع ىذا السند قد تم تسمميا من طرف المؤسسة  وأضافت
المذكورة داخل اآلجال وفقا لممواصفات التقنية المطموبة4 ومن جية أخرى، وبعد عمميات التسمم المنجزة 

 أن ىذا إلى المصالح المعنية، إال 0211ماي  12، تم تقديم فاتورة األداء بتاريخ 0211فبراير  .بتاريخ 
 األداء لم يتم رغم شكاياتيا المتكررة، وقد ألحق أضرارا بوضعية الشركة المشتكية4
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من المرسوم المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  41وبناء عمى ذلك، وطبقا ألحكام المادة 
منة عن طمب المع المؤسسة العمومية 0202يونيو  .0المشار إليو أعاله، طالبت ىذه األخيرة بتاريخ 
 السند بإطالعيا عمى موقفيا من ىذه المؤاخذات4

 02، أوضحت المؤسسة العمومية، أنو بتاريخ 0202يوليوز  4وفي معرض جوابيا المؤرخ في 
من نظاميا  11تم اإلعالن عن استشارة بيدف اقتناء حواسيب محمولة طبقا لممادة  0211دجنبر 

كمتعيد  « .......... »ن لجنة فتح األظرفة اقترحت شركة الخاص بالصفقات المنظم لسندات الطمب، وأ
 ………بمبمغ  0211دجنبر  01، وتم بناء عمى ذلك إبرام سند الطمب بتاريخ 0211دجنبر  02بتاريخ 

 درىم المخصص القتناء المعدات اإللكترونية.………درىما، مع احتساب الرسوم، وذلك في حدود سقف 
 02114سنة  بواسطة سندات طمب برسم

وأن  وأضافت المؤسسة المذكورة أن ىذا السند قد تم إنجازه داخل اآلجال ووفق الشروط المطموبة،
كما  الغالف المالي المخصص "لممعدات المعموماتية" يمكن من تغطية نفقة السند المعني في تاريخ إبرامو،

أن تسمم الخدمات تم التصريح بو من طرف المجنة المؤىمة ليذا الغرض، غير أنو بعد تقديم فاتورة األداء 
نوع  إلى الخازن المكمف باألداء لم يؤشر عمييا بحجة تجاوز سقف إبرام سندات الطمب فيما يخص

 وطبيعة الخدمة المطموبة4

 : االستنتاجات ثانيا

بجميع ما ىو باحترام التزاماتيا التعاقدية و  أقرت بكون الشركة قامت وحيث إن المؤسسة العمومية 
الحصول عمى مستحقاتيا من طرف  الشركة المشتكية سند الطمب4 فإنو من حق مطموب منيا إلنجاز

 عمييا؛وفق المساطر المنصوص  صاحب المشروع

 : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ثالثا

أنو عمى المؤسسة تبعا لالستنتاجات المذكورة أعاله، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى  
 4العمومية المشار إلييا أعاله اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية لتسوية مستحقات الشركة المشتكية

 

 


