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                المملكة المغربية                                          

            األمانة العامة للحكىمة

 اللجنة الىطنية للطلبيات العمىمية
 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 األمانة العامة للحكىمة

 للطلبيات العمىميةاللجنة الىطنية 
 

 
 
 

 رأي اللجنة الىطنية للطلبيات العمىمية

 9102 يىليىز 19بحاريخ   9102/92 رقم

 مسححقات شركة أوفث بالحساماجها الحعاقذية أداءبخصىص 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛2019مارس  8المتوصل بو بتاريخ  «.......»طمب الرأي الذي تقدمت بو شركة بناء عمى   

 24، بتاريخ .......المتوصل بيا من طرف الوكالة  37/2019وعمى الرسالة الجوابية رقم 
 ؛وما أرفق بيا من وثائق  2019أبريل 

 ؛ ..……بتاريخ  ..…وعمى رسالة السيد رئيس الحكومة رقم 

( المتعمق 2013مارس  20جمادى األولى ) 8الصادر في  2.12.349المرسوم رقم عمى و 
 وتتميمو؛كما وقع تغييره  بالصفقات العمومية

 المتعمق( 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7 فيالصادر  2.14.867عمى المرسوم رقم و 
 ؛كما وقع تغييره وتتميمو  المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةب

 لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛مجياز التداولي المقدم لوبعد دراسة عناصر التقرير 

 المغمقة المنعقدة جمساتياجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل وبعد مداولة ال
 ؛ 2019يوليوز  2يونيو و 25و 11بتاريخ  عمى التوالي

 المعطيات : أوال

استطالع رأي المجنة الوطنية  « ....... »شركة  بمقتضى رسالتيا المشار إلييا أعاله التمست 
بسبب عدم تمكينيا من مستحقاتيا  .......الوكالة  لمطمبيات العمومية بشأن الخالف القائم بينيا وبين

عمى  المالية الناتجة عن تنفيذىا لمصفقة المبرمة بينيما، مشيرة إلى أنيا سبق ليا عرض ىذا الخالف
 تقضي بأداء ما ىو مستحق ليا.ط التي أصدرت توصية مؤسسة الوسي
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في ىذا الشأن من طرف المجنة الوطنية لمطمبيات  اوفي معرض جوابيا عمى الرسالة الموجية إليي 
محاضر  وأنأن الشركة أنجزت فعال الخدمات موضوع الصفقة المعنية  .……العمومية، أفادت وكالة 

وأنو بعد شروع  2013و 2012المتعمقة بيا قد تم إعدادىا وتوقيعيا خالل سنتي مؤقتة الجزئية الستالم الا
الوكالة في مباشرة مسطرة أداء مستحقات الشركة، امتنع الخازن المؤدي عن التأشير عمى األمر باألداء 

 بسبب أن محضر التسمم النيائي لمصفقة لم يتم التوقيع عميو من طرف جميع أعضاء لجنة التسمم.

أن محضر التسمم النيائي المشار إليو ينقصو توقيع عضو واحد وذلك  .......رت الوكالة وأشا 
 .2014ناتج عن مغادرتو لموكالة مطمع سنة 

 االستنتاجات ا:نيثا

من المرسوم المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، تجيز لكل صاحب  36المادة حيث إن  
رأي المجنة الوطنية بشأن أي نزاع يعترض مسار تنفيذ الطمبية المبرمة بينو وبين طمبية عمومية طمب 

 اإلدارة في أي مرحمة من مراحل التنفيذ ؛

( .......ن الخالف القائم بين صاحب الصفقة )طالبة الرأي( وصاحب المشروع )الوكالة إوحيث  
 بينيما؛لمنجزة في إطار الصفقة المبرمة   مرتبط بأداء المستحقات المترتبة عن الخدمات ا

 بشأنيا؛الطرفين قد أجمعا عمى ثبوت واقعة اإلنجاز الفعمي لألعمال المتعاقد وحيث إن  

وحيث باستقراء األسباب التي حالت دون تصفية ىذه الصفقة وصرف المبالغ الناتجة عنيا   
لإلدارة صاحبة المشروع وحدىا واجب اتخاذىا واتباعيا وال  يتضح أنيا تتعمق بإجراءات ومساطر يرجع

 تخص الشركة المتعاقدة معيا ؛

دليل إنجاز محاضر بوحيث ما دام قد ثبت تسمم صاحب المشروع مؤقتا لكافة األعمال المنجزة  
سمم التسمم المؤقت بل ومباشرتو لمسطرة التسمم النيائي التي حرر بشأنيا محضرا وقعو أعضاء لجنة الت

باستثناء عضو واحد، مما يعني أن الشركة صاحبة الصفقة قد أوفت فعال بكافة التزاماتيا التعاقدية، فإن 
ذلك يجعميا محقة في استيفاء مستحقاتيا المالية واسترجاع االقتطاع الضامن والضمانة النيائية أو شيادة 

 الحالة؛رفع اليد عنيا بحسب 

ن كان صحيحا، تعذر   تقديم صاحب المشروع محضر تسمم نيائي متضمن لجميع وحيث إنو، وا 
التسمم بعد مغادرة أحد أعضائيا لموكالة دون توقيعو عمى المحضر المذكور، وكان  توقيعات أعضاء لجنة

لمتأكد من  ى األوامر باألداء المعروضة عميوصحيحا كذلك أن من حق الخازن المؤدي بسط رقابتو عم
الشكمية والموضوعية المستمزمة وفق ما تفرضو قوانين المحاسبة، فإن ذلك مدى استيفائيا لكافة الشروط 

 كمو ال يمكن أن يحول دون إقرار حق الشركة صاحبة الصفقة في استيفاء دينيا ؛
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ن واجب تسوية ىذه الوضعية يقع عمى عاتق اإلدارة صاحبة المشروع باعتبار األمر من وحيث إ 
ل فيو لمشركة المتعاقدة معيا، وىي التسوية التي يمكن القيام بيا صميم اختصاصاتيا وصالحيتيا وال دخ

سيما تمك المستمدة من المبادئ التي تحكم المرافق العمومية ومن  ،باعتماد المكنات القانونية المتاحة
 القواعد المؤطرة لمتدبير اإلداري ؛

استمرار المرفق العام الذي يفيد ن من المبادئ الكبرى التي تحكم المرافق العمومية مبدأ وحيث إ 
من بين ما يفيده وجوب استمرار المرفق العام واستمرار مفعول قراراتو وعقوده وغير ذلك رغم ما قد تعرفو 

 بتو البشرية من تغييرات إن عمى مستوى االختصاصات أو المسؤوليات أو ما سوى ذلك ؛يترك

إنو وحتى يتسنى رفعو بشكل يستجيب وحيث بالنسبة لإلشكال المطروح في نازلة الحال، ف 
ليا  ال دخل التي لمالحظات الخازن المؤدي وفي نفس الوقت يحافظ عمى حقوق الشركة صاحبة الصفقة

القيام عبر موظفييا أو مسؤولييا المزاولين حاليا لمياميم  .......عمى الوكالة عمميا يتعين فإنو فيما وقع، 
لنيائي ليذه الصفقة بتاريخ تحريره يتم فييا اإلشياد بحصول ىذا التسمم بالتاريخ بإعداد محضر التسمم ا

المشار إليو في محضر التسمم النيائي الذي سبق إعداده والذي لم يتم التوقيع عميو من طرف أحد أعضاء 
 الصفقة.تم تصفية ىذه كي تالمجنة المحدثة ليذا الغرض، وذلك حتى يتسنى إرفاقو باألمر باألداء 

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا

 :المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  ترى ، تم بسطو أعاله بناء عمى ما

استنادا  ،عداد محضر تسمم نيائي بتاريخ تحريره يتم فيو اإلشيادإ  .......الوكالة  يتعين عمى أوال:
حصول التسمم النيائي لمصفقة  مىعسيما محضر التسمم النيائي الذي سبق إعداده،  ،إلى وثائق الصفقة

 بإعداده؛وذلك منذ تاريخ تحرير محضر التسمم النيائي الذي ينقصو توقيع أحد أعضاء المجنة المعنية 

تصفية ىذه الصفقة وأداء مستحقات الشركة صاحبة الصفقة مع ما يترتب عمى ذلك من  ثانيا:
 مانات المقدمة في إطارىا. تحرير الض

 

 

  
 

 

 


