
1 

 

 المملكت المغربيت                                           

            األمانت العامت للحكومت        

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت

 

 
 9132 ماي 31تاريخ بBIS/20/2019 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت رقم 

 تسويت مستحقاث شركت متعاقدةبشأن 

 

 للطلبياث العموميت،اللجنت الوطنيت 

الذي أحال بمقتضاه الشكاية التي  2019 مارس 1بتاريخ  342 رقم ……كتاب السيد بناء عمى  
 ؛الوثائق المرفقة بوعمى ، و ..…المركز بشأن الخالف القائم بينيا وبين  «…… »شركة توصل بيا من 

 25، بتاريخ ……بيا من طرف إدارة  المتوصل DAA/2019/426وعمى الرسالة الجوابية رقم  
 ؛2019أبريل 

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  24144867وعمى المرسوم رقم 
 .لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةبا

 

 ؛ المقرر العامتقرير وبعد دراسة 
 

 تينالمغمق ينجمستالوبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل 
 ، 2019 ماي 7أبريل و 30بتاريخ  تينالمنعقد

 
 المعـطـيات أوال: 

 ..…عمى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كتاب  ……أحال السيد  2019مارس  5بتاريخ 
 ……و ;…… المشار إليو أعاله، والذي يستطمع بمقتضاه رأي ىذه المجنة بشأن الخالف القائم بين شركة

المذكور بتجييزات طبية خاصة بمراقبة  44444حول تنفيذ صفقة مبرمة بين الطرفين، تتعمق بتزويد 
 ؛  (Moniteur de surveillance-Philips)المرضى 

الموجية إلييا في ىذا الشأن  2019أبريل  3بتاريخ  19/103رقم  وفي معرض جوابيا عمى الرسالة
 ياأبرمت مع قد الشركة المذكورةأن  444444إدارة من طرف المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، أوضحت 

بشراء معدات "المتعمق  CHIRC/2015/140بناء عمى طمب العروض رقم  الصفقة، موضوع الشكاية،
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 18 التالية : التعاقدية بالنسبة لمحصص الثالثةلم تحترم االلتزامات  ،"اإلنعاش، تخدير وأمراض القمب
من أجل احترام المواصفات التقنية المنصوص  44444و 44444444وأنو بعد عقد عدة لقاءات بين  ؛20و 19و

، قامت الشركة المعنية باستبدال كل المطموبة عمييا في الصفقة، وكذا مطابقتيا لموثائق الوصفية لممعدات
 28في حالة استغالل منذ  التي ىيبموازم أخرى أصمية و  20و 19النسبة لمحصتين الموازم غير األصمية ب

 ، وأن مستحقات الشركة عن الحصتين المذكورتين ىي في طور األداء20164أبريل 

 ، اعتبر صاحب المشروع أن المعدات التي تم تسميميا من قبل الشركة18وبالنسبة لمحصة رقم 
وال لموثائق الوصفية المقترحة من لتقنية المنصوص عمييا في الصفقة غير مطابق لمموصفات ا المتعاقدة

في إطار طمب العروض المعني، وليذا السبب التزم مدير الشركة المذكورة باستبدال المعدات  ياطرف
 20194يناير  28موضوع الحصة المذكورة، وذلك بعد إمضائو لمحضر االستالم بتاريخ 

 : االستنتاجات  ثانيا

من المرسوم المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية يجوز لكل  36حيث بموجب المادة 
صاحب طمبية عمومية عرض الخالف القائم بينو وبين اإلدارة بشأن تنفيذ طمبية عمومية مبرمة بينيما 

 عمى أنظار المجنة الوطنية ؛

ة نجد أنيا حددت نقط الخالف وحيث باستقراء طمب الرأي المقدم من قبل الشركة صاحبة الصفق
 في النقطتين التاليتين : 44444444القائم بينيا وبين 

رغم استالم اإلدارة لمتوريدات التي كانت  20و 19عدم توصميا بمستحقاتيا عن الحصتين  -
 موضوعا ليا واستعماليا واستغالليا ؛

يا لممواصفات رغم مطابقت 18امتناع اإلدارة عن استالم بعض التجييزات موضوع الحصة  -
 المتعاقد عمى أساسيا؛

 : 02و 91* بالنسبة لنقطة الخالف األولى الخاصة بالمستحقات المالية المتعلقة بالحصتين 

وما أرفق بو من وثائق يتضح أن  444444باالطالع عمى وثائق الممف وخاصة الرسالة حيث  
السبب الذي حال دون صرف مستحقات الشركة صاحبة الصفقة راجع إلى عدم اإلدالء بكافة الوثائق 

 الالزمة الستكمال ممف األداء؛

أن الشركة قد أدلت بجميع الوثائق المطموبة وأنو تبعا لذلك تم الشروع في  444444وحيث أكد  
 مباشرة مسطرة األداء؛
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 ين بعد أن تمت تسوية األمر4ث بناء عميو فإن ىذه النقطة لم تعد محل خالف بين الطرفوحي 

 :  91* وبالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بامتناع اإلدارة عن استالم بعض التجهيزات موضوع الحصة 

وما تمسك بو ممثموىا أثناء االستماع  44444باستقراء عناصر اإلجابة المدلى بيا من طرف حيث 
، يتضح 2019ماي  7 بتاريخ المنعقدة خالل جمستو إلييم من قبل أعضاء الجياز التداولي لمجنة الوطنية

م جياز طبي يفي عدم التزاميا، عند تسم أساسا أن ما تعيبو اإلدارة المعنية عمى صاحبة الصفقة يتمثل
 ؛، بما ىو منصوص عميو تعاقديا18ممحق بالجياز الرئيسي موضوع الحصة رقم 

 ب والمتعمقة 444444الشركة  سممتيا، يتبين أن المعدات التي الممفوثائق إلى  بالرجوعحيث و 
« Moniteurs modulaires »  تحتوي عمى« Module SO2 »  تحت رقمM1011A  في حين أن عقد

 النوع ، وىوM1021Aتحت رقم  « Module SVO2 »الصفقة قد اشترط أن تكون ىذه المعدات من نوع 
 أثناء تقديم عرضيا الذي تم إسناد الصفقة إلييا بناء عميو4المشتكية  اقترحتوالذي 

ذي از الأن الجيوحيث إن المشتكية ال تنازع في قيام ىذه الواقعة، واكتفت بتبرير ذلك بالقول 
التي يتوفر عمييا الجياز المتعاقد حولو، وأن الجيازين يختمفان  يتوفر عمى الخاصيات والمميزاتسممتو 

  قد توقف تصنيعو4 بشأنوالجياز المتعاقد  أن ال عنضفقط من حيث الشكل، ف

وحيث إن المسألة التي ال خالف حوليا ىي أن المتعاقد مع اإلدارة في إطار صفقة عمومية ممزم 
باحترام المواصفات والشروط والخصائص التقنية والفنية المنصوص عمييا في العقد، وال يحق لو القيام 

 تمقائيا بأي تغيير أو تعديل فييا ؛

ون الجياز الذي سممتو ليس ىو الجياز المتعاقد ما دام أن الشركة المعنية ال تنازع في كوحيث 
عميو، فإن تمسكيا بكون ذلك الجياز يحتوي عمى نفس خصائص الجياز المتعاقد عميو ويؤدي وظائفو 

 وأكثر ال أثر لو وال يمكن أن تعتبر مبررا لمخالفة ما التزمت بو تعاقديا4

شأنو توقف تصنيعو ولم يعد موجودا أما فيما يخص ما أثارتو المشتكية من أن الجياز المتعاقد ب
في السوق، فإن ىذا األمر ليس بالممف ما يثبتو، إذ باستقراء مختمف الرسائل الصادرة عن الشركة 
المصنعة والمدلى بيا من قبل المشتكية نفسيا نجد أن أيا منيا ال تشير إلى توقفيا عن تصنيع الجياز 

نما كانت تؤكد عمى أن جياالمذكور وال يتضمن ما يجزم عدم وجوده في الس   « module So2 »وق، وا 
باإلضافة إلى خصائص أخرى وأنو قادر عمى أداء نفس  « module Svo2 »يحتوي عمى خصائص 

 وظائف ىذا األخير؛
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وحيث األكثر من ذلك، فإن الشركة تطالب بتسوية ىذه الصفقة بأداء المستحقات المالية المرتبة 
 (décharge) اإلبراء محضر يثبتوفي الجوابية وما  444444ما جاء في رسالة عنيا، في حين أنيا، ووفقا ل

بعد أن راسمتيا ىذه  4444التي سبق أن سممتيا  « module So2 »المرفق بيا، عمدت إلى استرجاع أجيزة 
 األخيرة عدة مرات لسحبيا؛

بناء عمى ما سبق يتضح أن المطالبة بصرف المبالغ المترتبة عن ىذه الصفقة طمب سابق  وحيث
وفقا لممواصفات ىا التام بالتزاماتيا التعاقدية ألوانو طالما أن الشركة طالبة الرأي لم تثبت بعد وفاء

 والشروط المنصوص عمييا4

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 :المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  ترىأعاله، واالستنتاجات المبسوطة المعطيات  استنادا عمى 

أصبح غير ذي  20و 19الطمب المتعمق بالمستحقات المالية المترتبة عن الحصتين أن  -
 موضوع طالما أن صاحب المشروع قد عمد إلى مباشرة مسطرة صرفيا ؛

من حق صاحب المشروع بل من الواجب عميو، أن يتحقق، قبل تسمم األعمال موضوع  أن -
الصفقة، من مطابقتيا لما ىو منصوص عميو في الصفقة مع ترتيب ما يجب عمى ذلك وفق 

 ما ىو منصوص قانونا وتعاقديا4

 
 


