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 المملكت المغربيت                                           

 األمانت العامت للحكومت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت

 

 
 الدفع بحالت بشأن  0202نوفمبر  91بتاريخ  75 رقمرأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العـمـومـيت 

 القوة القاهرة بغيت تغيير الشروط والمواصفاث التقنيت الخاصت بصفقت توريداث 

 

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت،

  ؛2020 يونيو 23بتاريخ  وب المتوصل 981م رق ...................بناء عمى كتاب السيد        

ت غش 12المتوصل بيا في  290/20رقم  ...................لموكالة الوطنية وعمى الرسالة الجوابية       
 ؛2020

( المتعمق 2013مارس  20) 1436جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349وعمى المرسوم رقم  
 وتتميمو؛تغييره تم بالصفقات العمومية كما 

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم  
  وتتميمو؛تغييره تم بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما 

الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات إلى  المقرر العامطرف  من وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم    
  العمومية؛

شتنبر  29 يالمغمقة المنعقدة بتاريخاجتماعاتو  مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية العمومية خاللوبعد    
 . 2020نوفمبر 19و

 المعـطـيات أوال:

، بموجب كتابو المشار إليو أعاله، استطالع رأي المجنة الوطنية ...................طمب السيد        
 ...................الجديدة والوكالة الوطنية  ...................بشأن الخالف القائم بين لمطمبيات العمومية 

مستوى فرعييا وذلك عمى  ........................ورقم ...................فيما يخص تنفيذ الصفقتين رقم 
عن عدم قدرتيا عمى اقتناء  ...................آسفي(، حيث صرحت -مكناس / مراكش  –الجيويين )فاس

الشروط الخاصة، معممة ذلك الالمع، المخصص لألغمفة، بنفس المواصفات المنصوص عمييا في دفتر  الورق 
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، مما تعذر عمييا االلتزام بتزويد 19بالظرفية االستثنائية التي يعيشيا العالم في ظل انتشار جائحة كوفيد 
 الوكالة بالغالف المتفق عميو.

ى تزويد الوكالة بورق نصف المع في بعرض ييدف إل ...................وعمى إثر ذلك، تقدمت 
ظير غالف الكتاب، بدل ورق المع كما ىو منصوص عميو في دفتر الشروط الخاصة، حيث اعتمدت 

 .في تبريرييا عمى القوة القاىرة الطارئة ...................

الخالف الحاصل مع المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية عمى موقفيا من باطالع وبعد مطالبتيا 
 ما يمي:   ...................الوطنية  ، أوضحت الوكالة...................

العناية الالزمة لدرء آثار القوة القاىرة الناجمة عن بذليا  لم تقدم ما يفيد ...... ...................أن  -
 من قانون االلتزامات والعقود؛ 269، عمال بمقتضيات الفصل 19انتشار وباء كوفيد 

 .......شأن القوة القاىرة من قانون االلتزامات والعقود، ال تسمح ب 269أن العمل بمقتضيات الفصل  -
بمخالفة المواصفات التقنية المنصوص عمييا في دفتر الشروط الخاصة. وتؤكد الوكالة عمى أنو كان 

 الوقت الكافي القتناء األوراق المطابقة لممواصفات المطموبة؛ .......
يجيز خصم مبمغ فارق الثمن بين قيمة الورق لخاصة عدم وجود أي نص قانوني في دفتر الشروط ا -

، لكون الصفقة خاضعة ...................المنصوص عميو بالصفقة وقيمة الورق المقترح من طرف 
لدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال الدراسات واإلشراف عمى 

الذي ال ينص عمى مقتضى الخصم  (CCAG-EMO) 2002األشغال المبرمة لحساب الدولة لسنة 
(Réfaction). 

  االستنتاجات ثانيا: 

، وىو الذي خولتو ...................صادر عن السيد استطالع رأي المجنة الوطنية إن حيث 
المتعمق بالمجنة الوطنية صالحية استشارة ىذه األخيرة  2-14-867من المرسوم رقم  26مقتضيات المادة 
  ؛بشأن كافة القضايا واألمور التي تدخل ضمن اختصاصاتيا بدون استثناءواستطالع رأييا 

من دفتري الشروط الخاصة المتعمقة بالصفقتين المشار إلييما أعاله  22مقتضيات المادة إن حيث و 
 تنص عمى الشروط التقنية العامة لمكتب والمطبوعات التي يجب أن يحترميا نائل الصفقة؛ 

لما ىو منصوص عميو مطابقة استطاعتيا اقتناء األوراق الأقرت بعدم  ...................إن  وحيث       
، وأبدت استعدادىا لمتفاوض من 19الوضعية الصعبة من جراء كوفيد معممة ذلك ب في دفتري الشروط الخاصة

 ؛أجل إبرام عقد تعديمي تصحيحي مع تخفيض الثمن
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 قانون االلتزامات والعقودمن  269مقتضيات الفصل عمى تستند  ...................إن  وحيث       
   ؛التعاقديةفي عدم الوفاء بالتزاماتيا  المتعمق بالقوة القاىرة

تحقق القوة القاىرة يحتاج من المدين المتمسك بيا فإن حكام ىذا الفصل أبالرجوع الى وحيث إنو و       
أوليا عدم إمكان توقع تفشي ىذا الوباء : أساسيةشروط  ثالثةتوافر  إثباتكسبب لإلعفاء من المسؤولية 

، و كان سببا في عدم تنفيذ االلتزام التعاقديعدم صدور خطأ من جانبوثانييا  ،تحققوواستحالة دفعو عند 
   .المطل في حقو فيصير مسؤوال عن القوة القاىرةوثالثيا أن يثبت 

ممكن دفعو، بحيث يجعل المدين أمام  يمزم من أجل اعتبار الحادث قوة قاىرة أن يكون غيروحيث إنو      
آثاره  ن بعض االحتياطات السابقة أو الالحقة عمى الحادث كانت كافية لدفعأثبت  فإذا ،استحالة في التنفيذ

الثانية من وفقا لمفقرة  ،لتزاموامام حالة قوة قاىرة وال يجوز لو التعمل بيا لعدم تنفيذ أن المدين ال يكون إف
مر الذي كان من ال يعتبر من قبيل القوة القاىرة األ" أعاله التي تنص عمى أنو  ليوإالمشار  269الفصل 

 "؛نو بذل كل العناية لدرئو عن نفسوأالمدين الدليل عمى  ُيقم مالمالممكن دفعو 

فالمدين المتعاقد ليس  ،التنفيذن نفرق بين االستحالة والصعوبة في أ ،طاريتعين في ىذا اإل إنووحيث      
كان يتوقعو وعمى الخصوص إذا صبح بالنسبة اليو صعبا عن الوضع الذي أنو أمخيرا في تنفيذ التزامو لمجرد 

نما يمزم وجود استحالة مطمقة، فطالما  إليوكثر تكمفة بالنسبة أصار  ن المدين لديو الوسائل التي تمكنو من أوا 
من أجل ذلك فإنو يظل ممتزما بالتنفيذ ألن العالقة السببية يا كانت التضحيات التي سيتحمميا أتنفيذ التزامو و 

 ؛والضرر الالحق بالدائن بل يبقى الضرر ناشئا عن عدم تنفيذ المدين اللتزامو تزاماإللال تنقطع بين عدم تنفيذ 

 تحصميا عمى أن ...................يا الموجية لمسيد ؤكد في شكايتت ................... إنوحيث      
سطات استوفت المواصفات المطموبة -عمى ثالث صفقات تيم ثالث مديريات وأن صفقة جية الدار البيضاء

وفق دفتر التحمالت بما في ذلك طبع الغالف بالورق الالمع بسبب اقتناء كل الورق الموجود في السوق 
  ؛.والذي غطى جية الدار البيضاء سطات فقط

ل ذمكانيا عند تنفيذ الصفقة بإكان ب .... ...................ن أمن معطيات الممف ثبت   إنووحيث       
لكونيا قد سبق ليا أن تزودت بنفس الورق وبنفس المواصفات بكميات كافية بالنسبة  ،كل العناية لدرء عجزىا

عن ذلك في  امتنعت نياأغير  ،سطات-البيضاء بالمديرية الجيوية بالدار كالتي تجمعيا كذل الثالثةلمصفقة 
، 19/12/2019رغم كون المصادقة عمييما قد تمت قبل ذلك بوقت كاف بتاريخ  ،الصفقتين موضوع الشكاية

عمى حد  –ن تزودت بو بكمية كافية أمع الذي سبق لالاستعمال الورق ا ،بالتزاميا الوفاءوكان باستطاعتيا 
 Bons à tirer » طبعال بنماذجسطات التي لم تتوصل بعد بشأنيا -طار صفقة الدار البيضاءإفي  -فادتياإ

أسفي وجزء كبير من صفقة  -تغطي كامل صفقة مراكشبأن  خاصة وأن ىذه الكمية كافية حسب الوكالة   «
  ؛مكناس –فاس 
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وقبل المذكورة  ...................باستطاعة الممف أنو كان  ىذا من معطيات بتَيث   إنووحيث          
ن تكون قد تزودت بالكمية الكافية من الورق المطموب استعدادا لتوريد أ عن حالة الطوارئ بمدة كافيةعالن اإل

كما سمف قد تمت بتاريخ  عمى الصفقة وأن المصادقةشير ألكون مدة التنفيذ قد حددت في ثالث  ،الوكالة
 قد سبق أناألشغال كما أن األمر ببدء حالة الطوارئ  إعالنبل ق أشير  ةثالث بحواليأي  ،19/12/2019

 وبتاريخ ...................رقم     بالنسبة لمصفقة 27/01/2020عمى التوالي بتاريخ  صدر
وأنو قد سبق لموكالة بتاريخ سابق لإلعالن  ...................بالنسبة لمصفقة الثانية رقم  24/01/2020

 ،...................الطبع المقدمة من طرف  نماذجعن حالة الطوارئ أن أبدت مالحظاتيا بخصوص 
من وخاصة نوعية الورق المستعمل  بشأنيااحترام المواصفات التقنية المتعاقد إلى  بعدما دعتيا ولعدة مرات

    ؛4141مارس  01فبراير و 42الفترة الممتدة من 

الشروط اإلدارية  المادة الثانية لدفتر الشروط الخاصة تنص عمى أن الصفقة خاضعة لدفترإن  وحيث      
العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال الدراسات واإلشراف عمى األشغال المبرمة لحساب 

من أجل  réfaction)تطبيق أحكام الخصم ) نص عمىال ي الذي( و CCAG-EMO) 2002الدولة لسنة 
 تخفيض الثمن؛

اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال  الشروط دفترمن  32المادة إن  وحيث      
مكانية إلى إلم تشر  (CCAG-EMO) 2002الدراسات واإلشراف عمى األشغال المبرمة لحساب الدولة لسنة 

أنو في حالة ثبوت عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع عمى  تنصدخال تعديالت عمى بنود الصفقة حيث أنيا إ
ليو إقانون االلتزامات والعقود المشار من  269و 268الفصمين  في، كما تم تعريفيا حدث يشكل قوة قاىرة

 ؛، فإنو يمكن لصاحب الصفقة أن يطمب فسخياأعاله

بالشروط التعاقدية المنصوص عمييا في دفتر الشروط التقيد وااللتزام صاحب الصفقة  عمىوحيث إنو       
  .  ، وبالخصوص المواصفات التقنية لمتوريدات المتعاقد بشأنياالخاصة

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية ثالثا:

أحقية  لمطمبيات العـمومية الوطنيةترى المجنة أعاله وعمى الوثائق المدلى بيا،  وبسطما سبق بناء عمى 
والمواصفات التقنية المتعمقة بجودة ونوع  تغيير الشروط في عدم قبول ...................الوكالة الوطنية 
 ،الشروط الخاصةالمنصوص عميو في دفتر  بدل الورق الالمع المع استعمال الورق النصفالورق، وذلك ب
  الواردة في الدفتر المذكور.المطموبة  لممواصفات .... ...................ووجوب احترام 

 

 


