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 الوولكة الوغربية                                           

 األهانة العاهة للحكوهة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية

 

 
 9102أبريل  31بتاريخ  9102/33رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية رقن 

 أجل إنجاز الصفقة الوحدد بالحروف واألجل الوحدد باألرقام بشأى عدم تطابق

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية،

بواسطة المراسمة  ............بناء عمى طمب االستشارة الذي تقدم بو مدير األكاديمية الجيوية  
 ؛ وما أرفق بو من وثائق ........بتاريخ  ......رقم 

( المتعمق ..22مارس  22) 2.2.جمادى األولى  8الصادر في  29..2..2وعمى المرسوم رقم  
 ؛العمومية كما تم تغييره وتتميمو بالصفقات

( المتعمق 22.2سبتمبر  .2) ..2.ذي الحجة  2الصادر في  2.8.2..2وعمى المرسوم رقم  
 ؛وتتميمو  لمطمبيات العمومية كما تم تغييرهبالمجنة الوطنية 

 ؛ المقدم لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةتقرير الدراسة  وبعد

 2.وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ 
  .2222 أبريل

 المعـطـيات أوال:

أن ىذه  ............السيد مدير األكاديمية الجيوية  عرضأعاله،  المشار إلييا المراسمةبواسطة 
وأنو بعد المصادقة عمى  ........صفقة تحت عدد  « ............ » األخيرة سبق ليا أن أبرمت مع مقاولة

مقة بأجل من دفتر الشروط الخاصة المتع 2المادة  في الصفقة والشروع في تنفيذىا تبين أن ىناك خطأ
إنجاز الصفقة حيث تم تحديد ىذه األخيرة بالحروف في ثمانية عشر شيرا في حين تم تحديده باألرقام في 

شيرا وأن ىذا االختالف في تحديد أجل اإلنجاز ترتب عنو عدم تصفية الصفقة وعدم تمكن الشركة  2.
  صاحب الصفقة من استرجاع مبمغي االقتطاع الضامن والضمان النيائي.
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وبناء عميو فإنو يطمب استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بشأن الحل الواجب 
 اعتماده لتسوية ىذا األمر.

 ثانيا : االستنتاجات 

المتعمق بالصفقات  29..2..2إن األكاديمية الجيوية مؤسسة عمومية خاضعة لممرسوم رقم حيث 
المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  .2.8..2رقم من المرسوم  .2العمومية وأنو بموجب المادة 

يمكن ليذه األخيرة المجوء إلى المجنة من أجل استطالع رأييا في القضايا التي تدخل ضمن مجال 
 اختصاصاتيا؛

باستقراء المراسمتين الواردتين عمى التوالي عمى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية من وحيث 
آجال  في عدم تطابق و عند مرحمة أداء كشوفات الحساب ظيرأن يتبين ......لجيوية طرف األكاديمية ا

شيرا باألرقام،  2.تمت كتابة آجل ثمانية عشر شيرا بالحروف و، حيث بالحروف واألرقام األعمال إنجاز
االقتطاع الضامن والضمان النيائي  وىي الحجة التي دفع بيا صاحب المشروع لتبرير عدم تحريره لمبمغي

 لفائدة المقاولة صاحبة الصفقة؛

وحيث أن ما ال خالف حولة أن ىناك تناقض بين المقتضيات التعاقدية المحددة ألجل تنفيذ ىذه 
 الصفقة حيث حدد بالحروف في ثمانية عشر شيرا وحدد باألرقام في خمسة عشر شيرا.

ن كانت عقدا إداريا بحكم اوحيث أن الصفقة موضوع االستشارة الح ستيفائيا لكافة الشروط الية، وا 
، وتحكميا المقتضيات المنظمة لمصفقات العمومية، فإن ذلك ال يمنع من المتطمبة في العقد اإلداري 

إخضاعو لممبادئ العامة التي تحكم العقود بصفقة عامة، مالم تكن ىده المبادئ مناقضة مع طبيعة العقد 
 فة لحكم نص قانوني خاص يحكميا.القانونية أو مخال

وحيث أنو بالرجوع إلى أحكام قانون االلتزامات والعقود الذي يعتبر الشريعة العامة نجده قد 
خصص الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب االول لتحديد أحكام تأويل االتفاقات والعقود وبعض 

 القواعد الخاصة.

نو "إذا كتب المبمغ أو المقدار بالحروف وباألرقام، وجب عمى أ .22وفي ىذا اإلطار نص الفصل 
بوضوح الجانب الذي اعتراه  تعند االختالف االعتداد بالمبمغ )أو المقدار( المكتوب بالحروف مالم يثب

 الغمط".
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 عمى أنو : 222كما نص الفصل 

 "عند الشك يؤول االلتزام بالمعنى األكثر فائدة لمممتزم"

بالممف ما يؤكد أن إرادة الطرفين قد اتجيت صراحة إلى التعاقد عمى وحيث ما دام أنو ليس 
من دفتر الشروط الخاصة وما دام أنو ليس بالممف كذلك ما  2أساس أحد األجمين المشار إلييا في المادة 

يثبت أن الغمط منصب عمى األجل المحدد بالحروف أو ذلك المحدد باألرقام، فإنو ال مانع من األخذ 
 المشار إلييما. قانون االلتزامات والعقودمن  222و .22الواردة في الفصمين  باألحكام

وحيث بناء عميو فإن األجل الواجب االعتداد بو في إطار ىذه الصفقة ىو ذلك المحدد بالحروف 
 بما يفيد أن األجل التعاقدي ىو ثمانية عشر شيرا وليس خمسة عشرا شيرا.

 موميةـللطلبيات العثالثا : رأي اللجنة الوطنية 

ما  ترى  ، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةبناء عمى المعطيات واالستنتاجات المذكورة أعاله 
 :يمي 

ىو  ......إن األجل التعاقدي الواجب االعتداد بو في إطار الصفقة موضوع االستشارة عدد 
شيرا مع ترتيب كافة اآلثار الواجبة عمى ذلك سواء فيما يتعمق باحتساب  (8.)المحدد في ثمانية عشر 

 غرامات التأخير أو إرجاع مبمغ االقتطاع الضامن والضمانة النيائية أو رفع اليد عنيما حسب الحالة.
 


