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 المممكة المغربية                                                  
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 
 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  

  0202يوليوز  02 بتاريخ 65/ 0202رقم 
  طمبعن أعمال موضوع سند شركة اداء مستحقات بشأن 

 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

 01بتاريخ المجنة الوطنية بيا التي توصمت  « ............ » بناء عمى شكاية شركة 
المتعمق  ............بشأن مطالبتيا بأداء مستحقاتيا المتعمقة بسند الطمب رقم  0101ر دجنب

 ؛.…ب .… ...............بأشغال الربط المعموماتي إلحدى بنايات 

 ؛0101يناير  00المؤرخة في  .……وعمى الرسالة الجوابية لموكالة 

( 0102سبتمبر  00).0.4ذي الحجة  2الصادر في  1.2..0.0عمى المرسوم رقم و 
 ؛وتتميموتغييره تم المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما 

 

 ؛...............وعمى نظام صفقات 

المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات  المقرر العام بعد دراسة عناصر تقريرو 
 العمومية؛

خالل الجمسة المغمقة  لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةبعد مداولة الجياز التداولي و 
 ،0101يوليوز 01المنعقدة بتاريخ 
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 أوال: المعطيات

المجنة الوطنية عمى  « ............ »أحالت شركة بواسطة رسالتيا المشار الييا أعاله، 
تنفيذ أشغال عن ، لمستحقاتيا ............... أداءلمطمبيات العمومية رسالة تشتكي فييا من عدم 

. وبعد انتياء 0102يونيو  1ابتداء من تاريخ  ..…الربط المعموماتي إلحدى بنايات الوكالة 
نجاز األعمال المطموبة، تقدمت الشركة المشتكية بتاريخ  من بفاتورة  0102سبتمبر  02األشغال وا 

من دفتر  .حسب المادة  ،من الخدمات %90عن إنجاز  مستحقاتيا المالية أجل الحصول عمى
 .الشروط الخاصة

وأضافت المشتكية أنو نتيجة لعدم توصميا بمستحقاتيا رغم محاوالتيا المتكررة، تقدمت 
، حيث تم (plateforme AJAL)كترونية لإلعن طريق البوابة ابشكاية  0101دجنبر  01بتاريخ 

مستحقاتيا المالية. وبعد عدم  أداءر مسمسل يأخفي ت تساىمصعوبات تقنية إخبارىا بأن ىناك 
بشكاية أخرى  0101دجنبر  01تقدمت المشتكية بتاريخ  ،توصميا بأي جواب في ىذا الشأن

المكمف  الخازن  بطريقة إلكترونية، ليتم إخبارىا بأنو لم يتم التأشير عمى الفاتورة المعنية من طرؼ
مع  (Câblage informatique)م مطابقة موضوع النفقة دبسبب ع لدى الوكالة، باألداء

وأن  ((Matériel informatiqueالمدرجة في الميزانية والمتعمقة بمعدات المعموميات  عتماداتاال
 المعني.الخازن بصدد إيجاد حل مع  ..…مصالح الوكالة 

 0101دجنبر  .0بتاريخ  ياإليالموجية  مى الرسالةالوكالة المعنية ع وفي معرض جواب
المدير  مما جاء في الشكاية، أكديا العمومية بخصوص موقف من طرؼ المجنة الوطنية لمطمبيات

مع احتساب درىما  .……مبمغيا  التي يصل ،أن الخدمة موضوع الشكاية عمى .…العام لموكالة 
 المصالح المختصة طرؼ إنجازىا من طرؼ الشركة المشتكية وتسمميا مؤقتا منقد تم الرسوم، 
 ، والتي توجد حاليا في طور الضمان لمدة ثالث سنوات.0102سبتمبر  01بتاريخ 

أن سند الطمب المعني قد تم إسناده كما  أشار السيد المدير العام إلى من جية أخرى،و 
بغض النظر عن بموغ السقف السنوي  ،لمعموميات"جرت العادة ضمن خانة الميزانية "معدات ا

"أشغال تييئة  الشق المتعمق بػ لسندات الطمب المسموح بو من طرؼ وزارة المالية فيما يخص
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صالحيا"  داء اعتبر أنو كان ينبغي إسنادهالمكمف باأل الخازن  غير أن .المباني اإلدارية وصيانتيا وا 
بدل "معدات  «Agencement et ménagement des constructions» خانة ضمن

 المعموميات".

المشار إلييا،  األشغالعن  المالية أنو لتسوية المستحقات .…وأضاؼ السيد المدير العام 
صالح اإلدارة قصد المكمف باألداء  لمخازن  الترخيص تمت مراسمة وزارة االقتصاد والمالية وا 

 تجاوزعمى سند الطمب المعني، إال أن الوزارة المذكورة لم توافق عمى ىذا الطمب بحجة  بالموافقة
 2بتاريخ م مكاتبة الوزارة مرة أخرى ورغ درىم. 11.111.لمبمغ  لألعمال المعنيةالسقف السنوي 

 .من جديد بجواب الرفض ……بيذا الشأن، توصمت الوكالة  0101يوليوز 

 ثانيا: االستنتاجات

عن الخدمات التي أنجزتيا في إطار  المالية المشتكية بأداء مستحقاتيا الشركةحيث طالبت  
اتي إلحدى البنايات التابعة لموكالة يالمتعمق بأشغال الربط المعموم ............الطمب رقم  داتسن

 ؛.…ب ...............
 

ال ينازع في صحة الوقائع المتمسك بيا من طرؼ الشركة، بل صاحب المشروع وحيث إن 
نو أكد أن األعمال المتعاقد بشأنيا قد أنجزت وفق الطريقة المرغوب فييا وفي اآلجال المحددة؛  وا 

 

فإن الشركة المذكورة محقة في استيفاء مستحقاتيا عن األعمال التي  ،ومادام األمر كذلك
اآلمر بالصرؼ(، وأن الخالؼ القائم بين ىذا المشروع )انجزتيا وتم تسمميا من قبل صاحب 

 يمكن بأي حال من األحوال أن يحجب ىذا الحق وال أن يحد من مداه  األخير والمحاسب ال

 طمبيات العموميةرأي المجنة الوطنية لم ثالثا:    

 ما تقدم بيانو، ونظرا إلنجاز الخدمات المطموبة وفق المواصفات التقنية المحددةبناء عمى  
المتعاقدة مع ىذا األخير يحق ليا  الشركةطرؼ صاحب المشروع، فإن وتسمميا من  مسبقا

 .الحصول عمى مستحقاتيا المالية مقابل الخدمات التي أنجزتيا

  


