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            3122فبراير  23بتاريخ  14/2019رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم                       

 غرامات التأخير المترتبة عه صفقة عمومية وتطبيق  مستحقاتصرف ال بشأن             

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

أدلى بو من معطيات تكميمية وما  ..…في  المؤرخ ……شركة  طمب الرأي الصادر عن بناء عمى 
 ومن وثائق؛

 ومما أرفق بو من وثائق؛ .…بتاريخ  .…رقم  .……طرف الجواب المدلى بو من وعمى 

بالمجنة  ( المتعمق7182سبتمبر  78ذي الحجة ) 2الصادر في  748.41.2وعمى المرسوم رقم 
 منو؛ .6و 2المادتين سيما ، الوطنية لمطمبيات العمومية

أمام أعضاء الجياز التداولي لمجنة الوطنية  ير الذي أعده المقرر العام وقدمووبعد دراسة التقر 
  لمطمبيات العمومية؛

الوطنية ممثمي الوكالة المذكورة خالل الجمسة التي عقدىا الجياز التداولي لمجنة إلى وبعد االستماع 
 71814سبتمبر  2لمطمبيات العمومية بتاريخ 

 المغمقة المنعقدة بتاريخ توخالل جمس الوطنية لمطمبيات العمومية وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة
  ،7182فبراير  7

 المعـطـيات أوال:

مع الوكالة  ..…أنيا أبرمت الصفقة عدد ……بمقتضى طمبيا المشار إليو أعاله، عرضت شركة 
 ا، وأنيا بالرغم من تنفيذىا لجميع التزاماتيا التعاقدية لم تمكنيا الوكالة المذكورة من مستحقاتيا المالية كم..…

  ؛بذلك لم تسمم ليا شيادة رفع اليد عن الضمانة النيائية وكذا شيادة إنجاز العمل رغم مطالباتيا المتكررة

 التمست استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية القانوني بشأن ىذا الخالف4 وبناء عميو

وفي معرض جوابيا عمى الرسالة الموجية إلييا في ىذا الشأن من طرف المجنة الوطنية لمطمبيات 
الذي حال دون تصفية ىذه  أن السبببواسطة رسالتيا المشار إلييا أعاله،  ،..…أوضحت الوكالة  ،العمومية
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 ملكة المـغربيـةـالم
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ما ىو لالصفقة يكمن في عدم احترام الشركة صاحبة الصفقة اللتزاماتيا التعاقدية وارتكابيا مخالفات 
 3 ما يمي في ىذه المخالفات تتمثلو منصوص عميو في عقد الصفقة 

بأخرين دون إخبار صاحب (Evaluateurs) إقدام الشركة عمى استبدال بعض المقيمين  -
 مما يشكل مخالفة لما جاء في العرض التقني لمشركة؛ ،المشروع

 عدم احترام اآلجل التعاقدي مما استوجب تطبيق غرامات التأخير؛ -
، خالفا لما ينص عميو عقد إقدام الشركة المذكورة عمى إجراء أكثر من زيارة لممؤسسة الواحدة -

 الصفقة؛

طيات ومطالبتيا بتوضيح موقفيا منيا، عمى ىذه المع من طرف المجنة الوطنية اطالعيا أن تم وبعد
يمين ين كان نتيجة رفض ىؤالء المقيمأن إقداميا عمى تغيير بعض المقفي رسالتيا الجوابية  ،أكدت الشركة

القيام بالعمل المسند إلييم وفق الشروط المالية المحددة من قبل الشركة والمتعاقد عمى أساسيا مع جميع 
في  أخير المسجل عمى مستوى أجل تنفيذ الصفقة راجع إلى عدم تمكينياالمقيمين، كما تمسكت بكون الت

 ن المعطيات الالزمة إلنجاز العمل4م ،من طرف الوكالة صاحبة المشروع ،الوقت المناسب

فقد  ،ممؤسسة الواحدةلالمنسوبة إلييا والمتعمقة بإجراء أكثر من زيارة الثالثة  وأما فيما يخص المخالفة
 ة المشروع لقرار واضح في الموضوع؛األمر راجع إلى عدم اتخاذ الوكالة صاحبأن أوضحت الشركة 

لالجتماع المنعقد  ..…الوكالة  مسؤولي تم استدعاء ،ومن أجل اإللمام أكثر بكل جوانب ىذا الخالف
بخصوص اإلشكاالت  التداولي جيازحيث أجاب ممثموىا عمى أسئمة السادة أعضاء ال، ……12 بتاريخ

 موجب رسالتيا المشار إلييا أعاله؛كما تمسكوا بنفس الموقف المعبر عنو من طرف الوكالة ب المطروحة،
 أوال : االستنتاجات 

أنو يجوز لكل صاحب عمى  المشار إليو أعاله 748.41.2 من المرسوم .6حيث تنص المادة 
 عمومية عمى المجنة الوطنية بشأن تنفيذ طمبية طمبية عمومية عرض الخالف القائم بينو وبين اإلدارة

 ؛لمطمبيات العمومية

وحيث يتضح من طمب الرأي ومن وثائق الممف أن األمر يتعمق بخالف ناشئ عن تنفيذ صفقة 
 ؛..…عمومية مبرمة بين الشركة طالبة الرأي وبين الوكالة 

نقط الخالف الرئيسية القائمة بين طرفي ىذه العالقة أن  السالفة الذكر من المعطيات تبينوحيث ي
 3 والمشار إلييا سمفا وىي ……من قبل الوكالة  المثارةفي النقط الثالثة محصورة  التعاقدية

 يمين؛تغيير بعض المق -
 عدم احترام األجل التعاقدي؛ -
 ؛ما ينص عميو العقد إجراء أكثر من زيارة واحدة لمجموعة من المؤسسات خالف -
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 التقني عرضالهم في ئأسمافيما يخص النقطة المرتبطة باستبدال بعض المقيمين المحددة ( 1
 :مشركة بآخرينل

 ة ولم تكن محل خالف بين الطرفين؛تابثواقعة  بعض المقيمينلالشركة  واقعة تغيير حيث إن

سيما مشروع الكشف الحسابي المؤقت  ،..…تبين من الوثائق المدلى بيا من طرف الوكالة يوحيث 
فقط وأن عمميم ييم الحصة الخاصة بجية سوس ماسة، وىو ما مين مقي (6أن األمر يتعمق بثالثة )، 8رقم 

شروع والمدلى بيا الم صاحبإلى  ا الشأنذفي ى يستنتج كذلك من الرسائل اإللكترونية الموجية من الشركة
 من الطرفين معا؛

ومن التفسيرات التي أدلى بيا  بو ومن الوثائق المرفقةجواب الوكالة الوطنية  من ضحوحيث يت
أن كل ما تعيبو الوكالة  يم من قبل أعضاء الجياز التداوليإلي االستماع مسؤولو الوكالة المذكورة خالل جمسة

 دون إخبارىا بذلك ودون المقيمينإقداميا عمى تغيير  يكمن في ،الصفقة في إطار ىذه النقطة عمى صاحب
 موافقتيا؛ الحصول عمى

خاصة الرسائل اإللكترونية المتبادلة  ،بالرجوع إلى الوثائق المدلى بيا من الطرفين معا ،وحيث
بشأن اطالعيا  .…بتاريخ  قد بادرت إلى توجيو استفسار إلى صاحب الصفقة ..…يتأكد أن الوكالة  ،بينيما

وضح بواسطة رسالتو المؤرخة في  ىذا األخير، وأن المراد تغييرىممما جاء في شكاية المقيمين  ى موقفوعم
 ؛مقيمين رفضوا القبول بمقدار التعويضات التي اعتمدتيا الشركة ميي أن األمر ..…

بتاريخ بطمب تغيير أحد المقيمين كما تقدمت  ،..…بتاريخ  ،تقدمت الشركة وحيث ثبت كذلك أن
مقيمين آخرين مقترحة الئحة تضم أربعة مقيمين حاصمين  6بطمب تغيير نفس المقيم إلى جانب ………

 ؛ىم وأرقام بطائق تعريفيم الوطنية وأرقام ىواتفيمءأسما بينعمى دبموم الماستر ت

ستبدال أربعة بإ  صاحب الصفقةقد أخبرت برغبة  ..…أن الوكالة  ،وحيث يتأكد من ىذه المعطيات
 ؛بأربعة آخرين  مقيمين

الصريحة عمى طمب  الوكالةوثائق الممف ليس فييا ما يثبت موافقة  وحيث إذا كان صحيحا أن
ن  قد أثارت ىذا األمر خالل االجتماع المنعقد بينأن الوكالة صاحبة المشروع  كان صحيحا الشركة، وا 

ذلك ال يكفي  فإنبضرورة احترام عرضو التقني وبنود الصفقة،  الشركة تطالبحيث  ،..…الطرفين بتاريخ 
 لمتسميم بجدية ىذا السبب لالعتبارات التالية 3

أن يكونوا  فقط اشترطو حدد ميام المقيمين  بالصفقة المعنيةالمتعمق  دفتر الشروط الخاصةن إ -
حاصمين عمى األقل عمى شيادة اإلجازة أو ما يعادليا، وأنو بالرجوع إلى الئحة المقيمين الذين اقترحت 

نفس المؤىالت المطموبة )دبموم عمى  نحاصمو  ، يتبين أنيماألصميينالشركة إحالليم محل المقيمين 
 الماستر(؛
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رغبة في تغيير المقيمين وتقديم طمب صريح في صاحبة المشروع، رغم إخبارىا بال .…ن الوكالة إ -
كما أنيا لم تبادر إلى إعمال  ،الجواب عمى الطمب والتعبير عن رفضيا الصريح إلىالموضوع، لم تعمد 

بل إلى حين تسوية الوضعية،  ابتوقيف عممي الشركةسمطتيا في الرقابة والتوجيو المخولة ليا قانونا وتأمر 
 ؛من إنجازهقة لتثير األمر بعد االنتياء عمل موضوع الصفستمر في إنجاز الت اتيترك

لم تتمسك بكون العمل المنجز من قبل المقيمين موضوع الخالف غير مطابق  ..…ن الوكالة إ -
 يير المنصوص عمييا في عقد الصفقة؛لممواصفات أو المعا

مسطرة استالم العمل المنجز مؤقتا ونيائيا من دفتر الشروط الخاصة حددت  81 المادة إن -
قد  الشركةوأن  يوما 82 في غضون مالحظاتبداء إجل أالمخول لصاحب المشروع من  جلت األوحدد
 4.…… ذوذلك من الوكالة بالتقارير النيائية بعد عمميات التصحيح والمراجعة بناء عمى مالحظات أدلت

والمدلى بيا من طرف الوكالة  .…بتاريخ  …الوكالة يتبين من رسالة الشركة التي وجيتيا إلى  -
 4.…عميو في مجموعو خالل االجتماع المنعقد بتاريخ  المصادقةالعمل قد تمت  نأالمذكورة 

ز الذي تم ازع في جودة وسالمة العمل المنجنال ت ..…ن الوكالة أىو  أكثرن ما يزكي ذلك إ -
نما طالبت الشركة فقط بإعادة النظر في الفاتورة )كشف الحساب( المقدمة4  استالمو وا 

محق في  صاحب الصفقة أن فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى وبناء على ما سبق ذكره،
تقم الوكالة الوطنية لم  لكون الحصول عمى مقابل األعمال التي قام بيا وفق بنود دفتر الشروط الخاصة4

 يمرغم إخبارىا وعمميا بتغيير بعض مينالمناسب لتنازع في تركيبة المقي اتخاذ اإلجراءات الالزمة في وقتياب
 ، وص عميوفي مطابقتو لما ىو منصال تنازع في جودة العمل المنجز و و 

فيما يتعمق بعدم احترام األجل المنصوص عميه في عقد الصفقة وأحقية صاحب المشروع في ( 3 
 رامات التأخير:تطبيق غ

عمد تمقائيا إلى تطبيق غرامات التأخير في حق يالمشروع أن  صاحبإذا كان من حق  إنو حيث 
فإن ذلك مشروط بأن يكون الخطأ في  ،عميوالطرف المتعاقد معو متى تم تجاوز األجل التعاقدي المنصوص 

 وحده ويتحمل عنو كامل المسؤولية؛ إلى ىذا المتعاقد االتأخير في تنفيذ الصفقة منسوب

بكون التأخير  تقد تمسك الشركةأن  يتضحرجوع إلى الخالف موضوع طمب الرأي، وحيث بال 
لى عدم دقة  ات الالزمة لمباشرة عممين المعطيام اىذه الصفقة راجع إلى عدم تمكيني المسجل عمى مستوى وا 
الشركة من قاعدة  تمكن ياؤكد أنت الوكالةلمؤسسات المراد إنجاز العمل فييا، غير أن العناوين المتعمقة با

 طيات بتاريخ سابق لتاريخ األمر بالبدء في تنفيذ الصفقة4المع

ن  الوكالةأن  يتضح ،منيا من كال الطرفين نسخالرسائل اإللكترونية المدلى ب باستقراء ،لكن  أمدت وا 
في  شروعباألمر بالخدمة القاضي بال ايأيام من تاريخ تبميغ 6أي قبل  ،..…بقاعدة لممعطيات بتاريخ  الشركة
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بقاعدة المعطيات أن  الشركة، فإن الثابت من الرسالة التي تم بمقتضاىا موافاة ..…التنفيذ ابتداء من تاريخ 
 ليست نيائية؛و مؤقتة  األخيرةىذه 

 عضيا منبوالمدلى كذلك ب ايقبم المدلى بيا من ،الشركةلصادرة عن االرسائل اإللكترونية إن وحيث  
ؤكد عدم اكتمال المعطيات المضمنة في ت تما فتئ الشركةأن  تثبت ،الوكالة الوطنية لمحاربة األمية طرف

 صة؛مح في المطالبة بالمعطيات الناقتو القاعدة المذكورة، 

والمدلى بيا من طرف  ،..…بتاريخ  الشركةمن الرسالة اإللكترونية الصادرة عن  يتبينوحيث  
مجموعة من المراسالت  ىناك  نوأ .…أن ىذه القاعدة لم تكن قابمة لالستغالل إال بتاريخ  ،الوكالة

من المعطيات حتى بعد ىذا اإللكترونية الموجية من الشركة تؤكد أن ىذه األخيرة الزالت تفتقر إلى كثير 
 التاريخ؛

إلى  في مجممو وحيث يستنتج من ذلك أن التأخير الذي عرفتو وثيرة إنجاز العمل ال يمكن نسبتو 
إلى غابة  ……الشركة وحدىا عمى األقل بالنسبة لمتاريخ الممتد من تاريخ البدء في إنجاز األعمال الذي ىو 

 ؛تمكين الشركة من قاعدة المعطيات المكتممة الذي تم فيو تاريخوىو ال ،..…

إعادة احتساب مدة وبناء عمى ما سبق، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى أنو يتعين  
المسؤولية  الشركة صاحبة الصفقةتحمل فييا يالتأخير الذي عرفو تنفيذ ىذه الصفقة وخصم المدة التي ال 

 ؛فقط واحتساب غرامات التأخير عمى المدة المتبقية

 : ثر من زيارة واحدة لمجموعة من األقسامبشأن النقطة المتعمقة بإجراء أك -4 

المؤرخة في  ……وكالة لم الجوابية رسالةالسيما  ،المدلى بيا من الطرفينحيث يتضح من الوثائق 
أن الشركة قد قبمت األخذ بالمالحظة الموجية إلييا في ىذا الشأن وبالتالي خصم أثمنة الزيارات  ،……

 فقط لكل قسم؛ساب ثمن زيارة واحدة حتواالقتصار عمى ا ……المتكررة ألقسام 

إلى أنو سبق  ووالذي أشارت في ……من طمب الرأي المقدم من الشركة المعنية بتاريخ  يتبينوحيث  
، وىو ما قابل المالي المستحق لوتقميص عدد الزيارات المعتمدة في احتساب الم الوكالةليا أن اقترحت عمى 

 7181يناير  1الشركة إلى صاحب المشروع بتاريخ يستنتج كذلك من الرسالة اإللكترونية الموجية من 
 المدلى بيا من الشركة نفسيا؛

 المبدأ من حيثيستنتج من كل ذلك أن ىذه النقطة لم تعد محل خالف بين الطرفين طالما اتفقا  فإنو 
ما ىو وفق  ة واحدة لكل قسمر فقط بزيا دواالعتدا ااإلضافية التي قام بيا من تمقاء نفسيالزيارات  عمى خصم

 ؛منصوص عميو في الصفقة
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 ثالثا : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

  ما ترىفإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  ،أعاله المذكورة استنادا عمى المعطيات والمبررات 
 يمي 3

الجزء و ي استيفاء مستحقاتيا عن كامل العمل الذي أنجزتو بما فيأأن من حق الشركة طالبة الر  -
تتدخل خالل التنفيذ  مين المثار بشأنيم ىذا الخالف، ما دامت الوكالة لمالمنجز من قبل المقي

 ؛ولم تعارض مضمون ما قاموا بو
أن تطبيق غرامات التأخير يجب أن يقتصر عمى المدة التي يرجع سبب التأخير فييا إلى الشركة  -

 ؛وحدىا صاحبة الصفقة
 قد حصل ما دامالزيارات المتكررة وحصر عددىا في زيارة واحدة لكل قسم،  يحق خصمأنو  -

 و4اتفاق بين الطرفين بشأن

تصفية الصفقة مع تمكين الشركة من شيادة رفع اليد عن الضمانة النيائية وتوصي المجنة الوطنية ب
 وكذا شيادة إنجاز العمل المطموبتين4

 


