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 2017أكتوبر    26بتاريخ   499رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم  
 ..........شكاية مكتب الدراسات   بخصوص

 
ضد  ........ شكاية بشأنالوطنية للطلبيات العمومية  استطالع رأي اللجنة لقد متوبعد، 

من درهم  .........مببلغ  متأخرات، واليت يطالب فيها بأداء و............. ..............وزارة 
 ..........مبلغ كذا و ، املتعلقة بإجناز دراسة ضرائب التعاونيات يف املغرب...... أصل الصفقة عدد 

 . كتعويض عن الفوائد املرتتبة عن التأخري يف األداء  درهم

وزارة ل التابعة آنذاك......... من طرف  برمتالصفقة املذكورة قد أ أنإىل  جتدر اإلشارةو 
وزارة  ب...........  مت إحلاق 2007سنة شتنرب من  شهر يفو ، 2007 سنة ...............
 .2013يف شتنرب من سنة  ............وزارة لمن جديد  عادهتاإ تمت مث، ...........

قد طلبتم حتديد  ،إىل آخروزاري من قطاع ل الذي عرفته هذه املديرية يثر هذا التحو إعلى و 
السالف الدراسات كتب املتبقية لصاحل ماملستحقة  املبالغاإلدارة أو اجلهة املخول هلا قانونيا أداء 

  الذكر.

خههالل اجللسههة  املههذكور الطلههب ةسههادر ب قامههت اللجنههة الوطنيههة للطلبيههات العموميههة فههإن  وعليههه
  : وأبدت بشأنه الرأي التايل 2017 شتنرب 13اليت عقدهتا بتاريخ 

شهغال املنجه ة من دفرت الشروط االدارية العامة املطبقة على صفقات األ 10لمادة لطبقا  - 1
مههاي  4) 1421حمههر   29الصههادر يف  2.99.1087املصههادق عليههه باملرسههو  رقههم  ،حلسههاب الدولههة

ومههن بينههها  ةإبههرا  عقههود ملحقههة يف دههاالت حمههدد جيههوز، علههى الصههفقة املعنيههة املطبههآ آنههذاك (2000
  .صادب املشروع على تغيريإدخال دالة 

 

فيجهههب  ،..............إىل وزارة  ..........مت نقلهههها مهههن وزارة  .........ونظهههرا لكهههون مديريهههة 
بالنسهبة للصهفقة   به  فيهه التغيهري احلاصهل علهى صهادب املشهروعتعلى هذه األخرية  إبرا  عقد ملحهآ 

كل تغيري يطرأ على أي ودهدة إداريهة نتيجهة عمليهة دمهف أو فصهل، يرتتهب عنهه كهذل  ،علما أن   املعنية
 انتقال االختصاصات املخولة هلذه الوددة وكذا االعتمادات املالية املرتبطة هبا.  
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الههيت يطالههب  .............عههدد  الصههفقةمبلههغ مههن املتبقيههة  سههتحقاتاملبههأداء أمها فيمهها يتعلههآ  -2
أن األمر مهادا   إىل ، فتجدر اإلشارةدرهم............  ها يفمبلغ هبا مكتب الدراسات املعين واحملدد

ولهههي   إداري طهههابا حماسهههبايب ، فإنهههه يتسهههمالصهههفقة خهههالف بههه  صهههادب املشهههروع ونائهههلمل يثهههر أي 
 .ملاليةبا املكلفةوزارة لل املختصة صاحلاملو   املديرية املتعاقدةمصاحل ب   ميكن تسويتهو  ،تعاقدي

مت الهذي  مسهتحقاته املاليهة أداءيف تعويض عن التأخري ب مكتب الدراسات ةلباطوفيما خيص م -3
احلصهول علهى املتعاقهد معهه  كهان مهن دهآنهه، إاا  أفيجهدر التهذكري ، درههم........... مبلغه يف  حتديد
جيهههب أن يهههتم وفهههآ مقت هههيات  الفوائهههدههههذه مبلهههغ  حتديهههد، فهههإن مسهههتحقاته أداءالتهههأخري يف عهههن فوائهههد 

آجهال املتعلهآ بتحديهد  (2016يوليو 22) 1437شوال  27الصادر يف 2.16.344املرسو  رقم  
 داء وفوائد التأخري اخلاصة بالطلبيات العمومية.  األ

 :يلي ما ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخالصة ملا سبآ، - 4
 .............إىل وزارة  ......مههههههن وزارة  ،صههههههادبة املشههههههروع ،.........ديريههههههة م حتويههههههلإن  -أ

حتويهههل كهههل مههها يتعلهههآ  يسهههتوجب و آ مهههن أجهههل تغيهههري اسهههم صهههادب املشهههروعيقت هههي إبهههرا  عقهههد ملحههه
 ؛إىل الوزارة املستقبلة املعنية بالصفقة
كتسهي يفإنهه  ،درههم...... مبلهغ يف واحملهدد  ،للمكتهب املهذكور ىتبقفيما خيص أداء املبلغ امل -ب
به  مصهاحل املديريهة املتعاقهدة  واملصهاحل املختصهة  ميكهن تسهويتهوبالتهايل ، اولهي  تعاقهدي احماسباتي اطابع
 ؛لوزارة املكلفة باملاليةبا

والههيت دههددها مكتههب الدراسههات املعههين  املسههتحقات التههأخري يف أداءعههن لفوائههد ملبلههغ ابالنسههبة  -ج
شههوال  27يف الصههادر 2.16.344وفههآ مقت ههيات املرسههو  رقههم   حتديههدهدرهههم، فههيمكن  .......يف 

 داء وفوائد التأخري اخلاصة بالطلبيات العمومية.  آجال األاملتعلآ بتحديد  ( 2016يوليو 22)1437
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