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 المممكة المغربية                                           
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 

 9102دجنبر  01 بتاريخ /910243 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم
 عمومية تتعمق بحراسة مقرات إدارية صفقة مترتبة عن مستحقات  بخصوص كيفيات أداء

 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية،

 ؛2019ماي  2بتاريخ  ..…/.….رقم ..........السيد صادر عن طمب االستشارة البناء عمى  

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

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

 وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية؛

 2019ماي  14بتاريخ  تينالمنعقدالمغمقة  خالل جمستيو وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية
 ، 2019دجنبر  17و

 أوال: المعـطـيات

استطالع رأي المجنة الوطنية ..........السيد  التمسالمشار إليو أعاله،  الطمب موجبب
 كشف حساباإلجراءات الواجب اتخاذىا قصد أداء أول لمطمبيات العمومية بشأن 

والمتعمقة بحراسة  ..........في إطار الصفقة القابمة لمتجديد رقم   (décompte partiel)جزئي
 ؛.……ومراقبة المقرات التابعة 

كشف التأشير عمى  قد رفض الخازن المكمف باألداء وقد أشار طالب االستشارة إلى أن السيد
 شغيميم تم تباعتبار أن  ستة أعوان  المقابل المستحق عن خصم بدعوى وجوب الحساب المذكور

 .« ANAPEC »إلنعاش التشغيل والكفاءات في إطار عقود إدماج مبرمة مع الوكالة الوطنية 



2 

 

 االستنتاجات  ثانيا:

المختصة تمت المصادقة عمييا من طرف السمطة ، موضوع االستشارةإن الصفقة حيث 
ما سواء فيشريعة المتعاقدين بمثابة  ييوبالتالي فلمالية أجيزة المراقبة اعمييا من طرف  تأشيروال

 ؛ما يخص أثمانياأو فيمواصفاتيا و يتعمق بمحتوى األعمال المطموبة 

 (Bordereau des prix – détail estimatif)" المفصل البيان التقديري  -األثمان"إن جدول وحيث 
 وحدات يعد من الوثائق المكونة لمصفقة، وىو وثيقة تعاقدية تتضمن تفصيال حسب كل وحدة من

من المطبق عمييا األعمال التي يتعين عمى المتعاقد معو تنفيذىا وتبين بالنسبة لكل وحدة منيا الث
 كمية ، وبعد تنفيذ العمل يطبق الثمن المقترح من طرف المتنافس عمىإنجازىا والكمية المفترض
 ؛فعال وفق كيفيات األداء المشار إلييا في الصفقة األعمال المنجزة

موضوع االستشارة، لم تحدد ثمنا خاصا بالنسبة لألعوان الذين يمكن  صفقةوحيث إن ال
تشغيميم بواسطة عقود إدماج مبرمة مع الوكالة الوطنية لإلنعاش والتشغيل والكفاءات، وثمنا آخر 
بالنسبة لألعوان المشغمين مباشرة من طرف نائل الصفقة، بل اكتفت باإلشارة إلى ثمن واحد بالنسبة 

 ؛مطابقة لألعوان، وعددىملموحدة ال

وحيث إن القاعدة المتبعة في تسديد المبالغ المستحقة عن الصفقات العمومية بأثمنة أحادية  
بالنسبة لكل وحدة  "البيان التقديري المفصل -جدول األثمان"تقضي اعتماد الثمن األحادي الوارد في 

 . األعمال المنجزةمنو وتطبيقو عمى كميات 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةثالثا : رأي 

ال و نأ لمطمبيات العمومية ترى  المجنة الوطنية فإنبناء عمى االستنتاجات السالفة الذكر،  
  .مخصم من مستحقات الشركة المحددة وفقا لما ىو منصوص عميو في العقدل مجال

 


