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                المملكت المغربيت                                          

            األمانت العامت للحكىمت

 اللجنت الىطنيت للطلبياث العمىميت
 

 المملكت المغربيت                                          الرباط، في

 األمانت العامت للحكىمت

 للطلبياث العمىميتاللجنت الىطنيت 
 

 
 

 رأي اللجنت الىطنيت للطلبياث العمىميت

 22/09/2019بخاريخ   34/2019رقم 

 بشأن إعداد الىثائق الالزمت إلنهاء صفقت سبق أن حمج    

 واسخغالل المنشأة المنجسة في إطارها  حيازة  

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛ ……المقدم من قبل  31/90/9930بتاريخ  3901طمب االستشارة عدد بناء عمى    

توضيحات حول  .……والتي قدم فييا  90/39/9930وعمى جمسة االستماع المنعقدة بتاريخ 
 موضوع االستشارة وأجابوا كذلك عمى أسئمة أعضاء الجياز التداولي ؛

( المتعمق 9931مارس  99جمادى األولى ) 0الصادر في  923921.0المرسوم رقم عمى و 
 كما تم تتميمو وتغييره ؛ بالصفقات العمومية

 المتعمق( 9932سبتمبر  93) 3.12ذي الحجة  7 فيالصادر  923.2027عمى المرسوم رقم و 
 ؛كما تم تتميمو وتغييره  المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةب

 لمطمبيات العمومية ؛وعمى التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية 

جياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة وبعد مداولة ال 
 ،32/10/9930المنعقدة بتاريخ 

 المعطيات : أوال

أنو، في إطار بناء محطة جديدة بمطار وجدة  ..…بمقتضى طمبو المشار إليو أعاله، عرض  
 أنجاد، تم إبرام الصفقات التالية :

 ؛ 97/900صفقة اليندسة المعمارية عدد  -
 ؛ 92/910صفقة الدراسات التقنية عدد  -
 ؛ 97/929صفقة المراقبة وتتبع األشغال عدد  -
 ؛ 39/902عدد وعقدىا الممحق  97/319عدد  صفقة األشغال -
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 90/97.2صفقة استكمال الدراسات التقنية عدد  -

وأن انتيائيا كان بتاريخ  39/39/9997كما أكد أن أشغال ىذه المحطة قد تم الشروع فييا بتاريخ  
محاضر تسمم مؤقتة جزئية ىمت مختمف الحصص موضوع الصفقة،  1حيث تم تحرير  9939أكتوبر 

 13وىي المحاضر المشتممة عمى تحفظات2 كما أن مبمغ األشغال المنجزة قد تم أداؤه بالكامل بمقتضى 
 كشف حسابي مؤقت2

 9939لممطارات خالل شير يناير  ..…ويضيف طالب الرأي، أنو واعتبارا لمتغييرات التي عرفيا  
والتي أسفرت عن تغيير المسؤولين القياديين بالمكتب وكذا مغادرة األشخاص المشرفين عمى المشروع 

، ونظرا لحالة االستعجال المرتبطة بتشغيل ىذه المحطة، فقد ..…والمؤىمين لتوقيع الوثائق المتعمقة بو 
ع في استغالليا منذ ذلك التاريخ وذلك دون وشر  9939تمت حيازة المنشأة المنجزة خالل شير أكتوبر 

 تحرير محضر تسمم مؤقت يؤكد رفع التحفظات المسجمة ودون تحرير محضر يوثق تمك الحيازة2

سنوات، فإنو لم تتم بعد تسوية الصفقات  0وبالرغم من حيازة المنشأة واستغالليا منذ أكثر من  
سمم المؤقت ومحضر التسمم النيائي، وىو ما ترتب المبرمة بمناسبة إنجازىا وذلك بسبب غياب محضر الت

عنو عدم تحرير الضمانة النيائية وضمانة االقتطاع الضامن المقدمتين من قبل الشركة صاحبة صفقة 
األشغال وكذا عدم أداء أتعاب كل من الميندس المعماري ومكاتب الدراسات ومكتب المراقبة باستثناء 

المتعمقة باستكمال الدراسات التقنية والتي تم أداؤىا بناء عمى  .90/97األتعاب المستحقة عن الصفقة رقم 
 حكم قضائي2

استطالع رأي المجنة  ……ومن أجل إيجاد حل لإلشكالية المطروحة في ىذا اإلطار، فقد التمس  
مة لتصفية ىذه الصفقات من الوطنية لمطمبيات العمومية بشأن إمكانية تحرير وتوقيع الوثائق المتبقية الالز 

طرف الموظفين الممارسين لمياميم حاليا وذلك بناء عمى مبدإ استمرارية المرفق العام، واستنادا إلى 
الوثائق الموقعة من طرف المسؤولين السابقين، وعند تعذر ذلك بيان اإلمكانية القانونية المتاحة لحل ىذه 

  اإلشكالية من أجل قفل ممف ىذا المشروع2

 90/9930/.9وبعد إدراج الممف بجمستي الجياز التداولي المغمقتين والمنعقدتين عمى التوالي في  
، ورغبة في اإللمام بجميع الحيثيات والمالبسات المحيطة بتنفيذ الصفقات موضوع ىذه 93/39/9930و

ات واإلجابة عمى األسئمة المطروحة لتقديم مزيد من التوضيح ..…االستشارة، فقد تقرر استدعاء ممثمي 
 من قبل أعضاء الجياز التداولي2

عرضا مفصال  ……، قدم السادة ممثمو 90/39/9930 وخالل جمسة االستماع المنعقدة بتاريخ 
ي حول مختمف اإلشكاالت المثارة بشأن تنفيذ صفقة األشغال والتي حالت دون تصفيتيا وبالتالي تصفية باق

 الصفقات المرتبطة بيا، كما قدموا أجوبتيم حول أسئمة أعضاء الجياز التداولي2
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طالب االستشارة أنو بعد انتياء جميع األشغال، تم الشروع في  .…وفي ىذا اإلطار أوضح ممثمو  
زت تسميميا مؤقتا بعد اإلشياد بكون األشغال قد أنج 39/9939/.9مباشرة مسطرة تسمميا حيث تم بتاريخ 

ييم  وىو التحفظ الذي طبقا لممواصفات التعاقدية باستثناء بعض الشوائب مما يجعميا قابمة لمتسمم بتحفظ
 النقط المتعمقة بيا تمك الشوائب2

في بداية سنة  .…اعتبارا لآلثار المترتبة عن التغيرات التي عرفيا  أنوالمذكور  …وأضاف ممثمو  
 32/39/9933أنو بتاريخ  واجيتو بعض الصعوبات كما استكمال مسطرة إنياء صفقة األشغال فإن، 9939

تم عقد اجتماع حضرتو مختمف األطراف المعنية خصص لمعاينة األشغال ومدى رفع التحفظات المسجمة 
 أثناء عممية التسمم المؤقت تمييدا إلعالن التسمم النيائي2

التحفظات المسجمة لم يتم رفعيا كميا كما تمت مالحظات أن وبعد المعاينة تم الوقوف عمى أن  
 تالل في أداء بعض التجييزات لوظائفيا2خاىناك 

تم عمى  92/97/9939وبناء عمى طمب الشركة من أجل التسمم النيائي، تم عقد اجتماع بتاريخ  
تشكيميا لمعاينة تمت اإلشارة فيو إلى مالحظات المجن الفرعية التي تم  ،إثره تحرير وتوقيع محضر

يوما من  .3وكذا مالحظات الشركة، كما تمت اإلشارة فيو إلى أن الشركة قد منحت أجل  ،اإلصالحات
 أجل إصالح الشوائب المتبقية من أجل إعالن التسمم النيائي2

وجوابا عمى أسئمة أعضاء الجياز التداولي أشار ممثمو المكتب إلى أن جميع المبالغ المستحقة  
ن األشغال المنجزة قد تم صرفيا لفائدتيا، كما أن المطار الذي يتم استغاللو منذ تاريخ حيازتو لمشركة ع

 بشكل عادي2 

 االستنتاجات: 

 .……حيث يستنتج من المعطيات المبسوطة أعاله سواء المضمنة بطمب االستشارة المقدم من  
االستماع إلييم أو تمك المدونة بالوثائق والمحاضر المدلى بيا أو المصرح بيا من قبل ممثميو أثناء جمسة 

ن كافة األشغال المتعاقد بشأنيا قد تم استكمال إنجازىا وتم أداء كامل مقابميا المالي كما تم أم، يمن طرف
، وبناء عميو عمد صاحب المشروع إلى حيازة المنشأة 39/9939/.9استالميا مؤقتا بتحفظ منذ تاريخ 

 يا بشكل عادي2واستغالل

من عقد الصفقة في  93ويستنتج منيا كذلك أنو بعد انتياء أجل الضمان المحددة مدتو وفقا لممادة  
سنة كاممة تم الشروع في مباشرة مسطرة التسمم النيائي حيث تم في ىذا اإلطار عقد اجتماعين بحضور 

ن حررت  ، غير أن العممية92/97/9939والثاني بتاريخ  2/39/9933كافة األطراف المعنية األول بتاريخ  وا 
لم تنتيي بتحرير محضر يوثق لعممية  بشأنيا محاضر توثق مجرياتيا وما خمص إليو االجتماعين، فإنيا

 التسمم النيائي لمصفقة بشكل تام2
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المعنون ب "اجتماع التسمم النيائي  2/7/9939وحيث باستقراء محضر االجتماع المنعقد بتاريخ  
عالن التسمم النيائي ىو وجود المتعمق بال محطة الثانية" يتبين أن الذي حال دون استكمال المسطرة وا 

خالف بين صاحب المشروع والشركة صاحبة الصفقة حول بعض الشوائب والعيوب التي اعترت األشغال 
 والتي تم الوقوف عمييا خالل المعاينة التي تم إجراؤىا بمناسبة ىذا االجتماع2

قت الذي تمسك فيو صاحب المشروع بوجود مجموعة من الشوائب يتعين عمى ففي الو  ،وىكذا
يوما نجد أن الشركة تمسكت كما ىو مدون في الصفحة الثالثة من المحضر،  .3الشركة إصالحيا داخل 

نما ناتجة عن االستعمال العادي  مكبكون ت الشوائب والعيوب غير ناتجة عن عيب في البناء أو اإلنجاز وا 
 أو السيء لممنشاة مما يجعميا غير مسؤولة عنيا وبالتالي غير ممزمة بإصالحيا2 رطالمفأو 

باعتباره  92/99/9933وحيث لحسم ىذا الخالف يتعين الرجوع إلى محضر االجتماع المؤرخ في 
منطمق عممية التسمم النيائي والمرجع األساسي لتحديد وحضر مختمف الشوائب والعيوب التي تم الوقوف 

سواء المتعمقة منيا بتمك المسجمة أثناء عممية التسمم المؤقت والتي لم يتم إصالحيا أو تداركيا أو عمييا 
أثناء  تمسك بياجل الضمان وذلك حتى يتسنى مقارنتيا بتمك المأتمك التي تم اكتشافيا أو ظيرت أثناء 

كة صاحبة الصفقة عن ىذه تحديد مدى مسؤولية الشر بغية ، 92/97/9939االجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 
 2لشوائبا

نجد أنو حدد المالحظات والشوائب المسجمة المطموب  92/39/9933وحيث بالرجوع إلى محضر 
ىذه المالحظات  92/97/9939مالحظة وعيب، في حين حدد محضر اجتماع  3.من الشركة تداركيا في 

 مالحظة وعيب2 .9والشوائب في 

في المحضرين المذكورين نجد أن جل  والشوائب المضمنةمتي المالحظات وحيث بمقارنة قائ
ال عالقة ليا  92/97/9939في المحضر المؤرخ في شوائب فقط(  .أو  1)باستثناء  الشوائب المشار إلييا

 :االعتداد بيا لالعتبارات التاليةمما يستوجب عدم  92/39/9933بتمك الواردة في محضر 

لمطبق عمى الصفقة موضوع ىذه االستشارة يمزم صاحب أن دفتر الشروط اإلدارية العامة ا -
أشير عمى أبعد تقدير من تاريخ  39المشروع أ ن يوجو إلى المقاولة داخل أجل الضمان وخالل أجل 

التي  التسمم المؤقت، قائمة بكل العيوب والشوائب المسجمة بشان األشغال المنجزة2 أي أن ىذه القائمة
يجب أن توجو إلى المقاولة قبل انتياء أجل الضمان بشيرين عمى األقل حتى  يتعين أن تكون حصرية

 يتأتى ليا إصالحيا لتتم عممية التسمم النيائي في أجميا؛

المحدد لقائمة العيوب والشوائب المسجمة لم يتم تحريره إال بعد  92/39/9933أن محضر  -
شيرا عن التسمم المؤقت  .3عد انصرام مدة انصرام أجل الضمان بشيرين كاممين أن أنو لم يحرر إال ب

وىو ما يعني أن صاحب المشروع قد منح لنفسو متسعا من الوقت كاف ألن يقف عمى جميع العيوب 
 والشوائب القائمة2
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الشركة قد قامت فعال بتدارك العيوب والشوائب المحددة  92/97/9939أنو يستنتج من محضر  -
 ؛ما تعمق بثالثة عيوب أو أقل وبالوثائق التعاقدية( )باستثناء 92/39/9933بمقتضى محضر 

 92/97/9939ستنتج من محضر تأنو وحتى بالنسبة لمعيوب الثالثة المشار إلييا التي يمكن أن  -
أن الشركة لم تقم بتداركيا، فإن الصيغة التي ورد بيا مضمون ىذا المحضر تثير بعض المبس بحيث أنو 

والصباغة والطالء  (Revêtement)وىي المتعمقة بالتكسية األرضية )باإلشارة إلى ىذه العيوب  الكتفاءا
(Peinture et vernis)  وبعض النوافذ الزجاجية(Vitres))  دون تحديد ما إذا كان األمر ييم فعال العيوب

 أم بعيوب جديدة من نفس الصنف2 92/39/9933المسجمة بمقتضى محضر 

الحاالت، وحتى إذا ثبت أن ىناك بعض الشوائب التي لم تعمل الشركة عمى  أنو وفي جميع -
عالن التسمم النيائي، بحكم أن المادة  تداركيا، فإن ذلك ال يمكن بأن حال أن يحول دون تصفية الصفقة وا 

اإلعمال في مثل ىذه الحالة، وأوجب من دفتر الشروط اإلدارية العامة قد حددت المقتضيات الواجبة  20
عمى صاحب الصفقة إذا تخمفت المقاولة عن القيام باإلصالحات الواجبة داخل األجل المحدد ليا أن 
يعمد، داخل أجل أقصاه الشيرين المواليين لتاريخ انتياء أجل الضمان، إلى تنفيذ اإلصالحات المتطمبة 

 عمى نفقة المقاولة واإلعالن عن التسمم النيائي2

ال يجب مطالبتيا غير أنو  التعاقدية فإنو يتعين عمى الشركة اإلدالء بياأنو فيما يتعمق بالوثائق  -
 2يااإلدالء بيا عمى عاتق لتزامالتي يقع إ إال بتمك

في إطار ىذه االستشارة،  ..…وحيث بناء عمى ما سبق، وارتباطا بالسؤال المطروح من قبل 
ن لم يتم التصريح بو رسميا بمقتضى محضر مستوف لجميع  ،يتبين أن التسمم النيائي لمصفقة الحالية وا 

شكمياتو المتطمبة فإنو في حكم الواقعة القائمة والمحققة واقعا سواء بالنظر إلى المعطيات والمالبسات التي 
رافقت مسطرة اإلعداد ليا أو بالنظر إلى المقتضيات المنصوص عمييا في دفتر الشروط اإلدارية العامة 

المختصين والمزاولين لمميام  عبر مسؤوليو ..…ى ىذه الصفقة وبالتالي فإنو يتوجب عمى المطبق عم
إعداد محضر التسمم النيائي لمصفقة بتاريخ تحريره بتطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام،  ،حاليا أن يقوم

 ضر المنجز بمناسبة اإلعداد ليذا التسممر إليو في المحلإلشياد فيو بحصول ىذا التسمم بالتاريخ المشا
حتى يتسنى تصفية ىذه الصفقة وتحرير الضمانات المقدمة في إطارىا وذلك طبعا بعد إدالء المقاولة 

م المبالغ التي قد يكون تم صرفيا إلصالح الشوائب خصبالوثائق الالزم عمييا اإلدالء بيا وعند االقتضاء 
 كة إصالحيا وثبت امتناعيا عن ذلك2المفروض قانونا وتعاقدا عمى الشر 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 استنادا عمى ما تم بسطو واستنتاجو أعاله ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية :
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إعداد محضر التسمم النيائي لمصفقات بتاريخ تحريره يتم فيو اإلشياد،  ..… يتعين عمى –أوال 
 تاريخوذلك منذ  نادا إلى وثائق الصفقة وما حرر بشأنيا من محاضر عمى حصول التسمم النيائياست

 2االجتماع األول المنعقد في إطار األشغال التحضيرية لمتسمم النيائي

تصفية الصفقة وتحرير الضمانات المقدمة بشأنيا بعد ثبوت  ،بناء عمى ىذا المحضر -ثانيا 
خصم المبالغ بعد اإلدالء بيا، وعند االقتضاء،  التزامإدالء الشركة بالوثائق التعاقدية التي يقع عمى عاتقيا 

المنفقة من أجل إصالح العيوب التي تم التأكد من أن مسؤولية إصالحيا تقع فعال عمى عاتق الشركة وأن 
 ألخيرة تخمفت عن القيام بذلك2ىذه ا

 
 

 

 


