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  ص .ل 12/410رأي لجنة الصفقات رقم 

المتعلق بكيفيات احتساب المستحقات الناجمة عن الصفقة  2012سبتمبر  25بتاريخ 
  المتعلقة بتحيين وتفويت ثالث شرآات  2008/46التفاوضية رقم 

 
خالف  بخصوص اإلجراءات الواجب اتخاذها لتسويةاستطالع رأي لجنة الصفقات  لقد تم

) .......(ات الناجمة عن الصفقة المذآورة، وذلك بعد أن تم تفويت شرآة حول مبلغ المستحق
   .األخرتين السالفتي الذآر تفويت الشرآتين يتملم  في حين

  
في المائة من ثمن  2,5درهم والذي يمثل  .........ويطالب بنك األعمال بمبلغ   

فتر الشروط من د 6في حين ترى مصالح وزارتكم أن المادة  ،......خوصصة شرآة 
أن القائم باألعمال يكافأ على أساس نجاح "نص على ت التي الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية

ثمن تفويت المساهمات العمومية في رأسمال الشرآات من  %2,5محددة في المهمة بنسبة 
 ولكن النجاح الكلي لشرط تحقيقهلعدم التي يطالب بها ال تعطيه الحق في المستحقات  الثالث

من دفتر  16في المادة  يض عن إيقاف المهمة المنصوص عليهيمكنه االستفادة من التعو
  .درهم 300.000في مبلغ أقصاه  الشروط الخاصة والمحدد

وعليه يشرفني أن أنهي إلى علكم أن لجنة الصفقات قامت بدراسة الطلب المذآور،   
 18خالل جلسة ا وآذ 2012أبريل  18و 4خالل جلستي  الوزارةبحضور ممثلين عن 

  :وأبدت بشأنه الرأي التالي يوليو 
  : طيات الصفقةـمع –أوال   
دفتر الشروط الخاصة ومحضر التسلم (يستفاد من الوثائق المرفقة بطلب االستشارة   

النهائي، ومحضر عن مهمة تحيين وتقييم تفويت الشرآات الثالث المذآورة أعاله وفاتورة 
وزارة االقتصاد والمالية خالل  مثلوم لتي أدلى بهاومن التوضيحات ا) البنك األعم

  :جتماع ما يلي الا
وفق المسطرة التفاوضية  » .................  »   إلى بنك األعمال إسنادتم   - أ

 .الثالثالمتعلقة بمهمة تحيين التقييم وتفويت الشرآات  2008/46لصفقة رقم ا
 

تمت و 2009ديسمبر  31خ وتم التأشير عليها من طرف الخازن الوزاري بتاري
  .2010يناير  10السلطة المختصة بتاريخ  عليها من طرف مصادقةال

من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة  16و 6و 5و 4وتنص المواد  -ب   
  :ما يلي  على المعنية

  أجل تنفيذ المهمة :  4المادة   

الذي ينص عليه  تسعة أشهر تحتسب ابتداء من التاريخ) 9(حدد أجل التنفيذ في   
  .األمر بالشروع بالتنفيذ
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  شروط التسلم:  5المادة 

 20يتم التصريح بالتسلم النهائي بعد موافقة اإلدارة على التقارير المذآورة في المادة   
  .وتفويت المساهمة العمومية في رأسمال الشرآات الثالث

  أداء األتعاب وآيفيات األداء:  6المادة   

عمال، تؤدى أتعاب المكلف باألعمال على أساس نسبة نجاح بالنسبة لمجموع األ  
ثمن تحويل المساهمات العمومية في رأسمال الشرآات  من  % 2,5المهمة، محسوبة بنسبة

  .المعنيةالثالث 

  توقيف المهمة:  16المادة 

 -شروط إيقاف هذه المهمة هي تلك المدرجة في دفتر الشروط اإلدارية العامة
تعلقة بأعمال الدراسات واإلشراف على األشغال في حالة إيقاف المهمة صفقات الخدمات الم

بمبادرة من اإلدارة بسبب آخر غير خطأ المرشح، يمكن تعويض هذا األخير على مصاريفه 
وال يمكن في جميع . ونفقاته على أساس تقديم تبريرات مصادق عليها من طرف اإلدارة

) 300.000.00(وز ثالثة مائة ألف درهم األحوال لهذه المصاريف والنفقات أن تتجا
  .درهم

  الصفقة معـطـيـات مـيـيـقـت: ثانيا 

مبدئيا، يتعين على المتعاقد مع اإلدارة التقيد وتنفيذ جميع االلتزامات الناجمة عن  -1
الصفقة الموقعة من طرفه وذلك تحت طائلة تطبيق ضده اإلجراءات القصرية المنصوص 

  .التعليها في دفاتر التحم

ويستثنى من هذا المبدأ الحاالت التي يستحيل فيها تنفيذ اإللتزامات التعاقدية آليا أو   
  .وأفعال األمير جزئيا مثل حاالت القوة القاهرة والحوادث الفجائية

  
العقد  حالة استحالة متابعة التنفيذ أو التقيد بكافة شروط الصفقة، يقوم طرفاوفي   

تلك المقبولة منها، وفق  وتتم تأدية ثمن من طرف المتعاقد معه، بجرد لألعمال المنجزة
  .وعلى أساس أثمان الصفقة في دفاتر التحمالت ةالوارد اتالبيان

  
تهاء خالل األجل المخصص لقد تم اإلن ،بالنسبة للحالة موضوع طلب االستشارة -2  

ث دون أن يتمكن من بجميع األعمال قصد تفويت الشرآات الثال المتعاقد معه قيامللصفقة و
 6مما يجعل محتوى تطبيق المادة  ،لمتعاقد بشأنهااتفويت شرآتين من بين الشرآات الثالث 

من دفتر الشروط الخاصة التي تنص على تأدية أتعاب المكلف باألعمال على أساس نجاح 
 .بالنسبة للشرآات الثالث موضوع سؤال بموجب الصفقة المهمة المخولة إليه
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ذآير أوال أن استحالة تفويت الشرآتين المعنيتين ناتج، آما يستفاد من يجدر الت 
محتوى رسالة االستشارة ومن التوضيحات المدلى بها من طرف ممثلي وزارة االقتصاد 

وية المرتبطة ينبعن المشاآل ال  »......... »والمالية خالل الجلسة، بالنسبة لشرآة 
، عن « …… »قابل درهم رمزي، وبالنسبة لشرآة تفويتها حتى بم قبول بأنشطتها ولم يتم
ومن جهة أخرى أشار . ويتها أدنى من الثمن المحدد من قبل جهاز التقييمفاقتراح ثمن لت

أن بنك األعمال قام بإعداد جميع التقارير واألعمال المطلوبة  ممثال وزارة االقتصاد والمالية
متوخاة لم تكن ناجحة إال بالنسبة لشرآة منه قصد تفويت الشرآات الثالث إال أن النتيجة ال

  .وأن اإلدارة وافقت على النتيجة الجزئية لهذه العملية ..…
  

وحيث إن الصفقة لم يتم إيقافها خالل تنفيذها، بل تم تنفيذها إلى  ،واعتبارا لما سبق
من  16في المادة  الواردةجزئيا، فإن المقتضيات  غير أن نتيجتها لم تكن ناجحة إال نهايتها

 مبلغه دفتر الشروط الخاصة التي تنص على منح المتعاقد معه تعويضا ال يتجاوز
للمعاقد معه، يتعين  أفي حالة توقيف المهمة من طرف اإلدارة دون خطدرهم  300.000

  .استبعادها في هذه الحالة لعدم وجود موضوع تطبيقها
  

على أتعابه مقابل واستنادا إلى مبدأ حق المتعاقد مع اإلدارة في الحصول  -3
الخدمات التي قام بها لفائدة اإلدارة وفق عقد صحيح، وحيث إن وزارة االقتصاد والمالية قد 

، وأآدت استحالة تفويت الشرآتين األخرتين موضوع ……وافقت على تفويت شرآة 
قيام بنك األعمال بجميع المحاوالت قصد  على حالتيهما الراهنة، وأآدت آذلك الصفقة
عالوة على أنه ليس من صالح الوزارة المتعاقدة لجوء صاحب الصفقة إلى  تفويتهما
النسبة المائوية المطابقة لتفويت شرآة  ء إلى بنك األعمالأدا بالتالي ، فيتعين عليهاالقضاء

  .من ثمن التفويت 2,5 %والمحددة في  الملح بالمحمدية السالفة الذآر
  

*  
*      *  

  
  :ة الصفقات أنه وخالصة لما سبق، ترتئي لجن  
يتعين على صاحب الصفقة االلتزام بجميع بنود العقد وتنفيذ آل شروطها، إال في  -1  

  الحالة التي يستحيل فيها التنفيذ مثل القوة القاهرة والحوادث الفجائية وأفعال األمير ؛

 16حيث إنه لم يتم إيقاف مهمة بنك األعمال خالل التنفيذ، فإن مقتضيات المادة  -2  
 300.000ن دفتر الشروط الخاصة التي تنص على منح المتعاقد معه تقويضا ال يتجاوز م

درهم في حالة إيقاف اإلدارة لتنفيذ المهمة دون خطأ للمتعاقد معه غير قابلة للتطبيق في هذه 
  الحالة ؛

 ..…من مبلغ تفويت شرآة  2,5 %يحق لبنك األعمال الحصول على نسبة  -3  
وتأآيدها الستحالة تفويت الشرآتين   االقتصاد والمالية لهذا التفويترة وذلك لقبول وزا

  .األخرتين


