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المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

رقم  2019/71بتاريخ  23مارس 3122

بشأن كيفية احتساب غرامات عن التأخر في إنجاز جزء من صفقة دراسات
المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية،
بناء عمى رسالة السيد ..........بتاريخ  ،..........تحت عدد ..........؛
وعمى المرسوم رقم ; 4.34.56الصادر في  :جمادى األولى  42( 3656مارس  )4235المتعمق
بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو ؛
و عمى المرسوم رقم  4.36.:89الصادر في  9ذي الحجة  43( 3658سبتمبر  )4237المتعمق
بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره و تتميمو ؛
و بعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛
و بعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة
بمقر المجنة بتاريخ  34مارس ;،423
أوال :المعطيات
التمس السيد ..........بموجب الرسالة المشار إلييا أعاله ،استطالع رأي المجنة الوطنية
لمطمبيات العمومية بشأن الكيفية السميمة الحتساب مدة التأخر الواجب االعتداء بيا من أجل احتساب
مبمغ غرامات التأخير التي ينبغي تطبيقيا في إطار الصفقة رقم …… المبرمة بين مؤسستو وشركة
).(..........
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وقد بين السيد ..........أن األمر يتعمق بإنجاز وتنزيل نظام لميقظة االجتماعية والتي تم تقسيميا
إلى  5مراحل جعل لكل مرحمة منيا أجل جزئي خاص.
وأضاف طالب االستشارة أنو في إطار تنفيذ ىذه الصفقة ،فإن الشركة المتعاقدة وان كانت قد
قامت بتقديم التقارير المؤقتة المتعمقة بالمرحمة الثانية داخل اآلجال المحددة ،فإن ىذه األخيرة كانت
موضوع مالحظات متعددة من طرف صاحب المشروع بتاريخ ; 3فبراير  423:قصد إدخال إصالحات
وتحسينات عمييا.
وبناء عميو قامت ىذه الشركة بتاريخ ; مارس  423:بتسميم التقارير المعدلة في صيغتيا النيائية
أي داخل أجل  42يوما المحدد في الصفقة ،إال أن صاحب المشروع تبين لو عند قيامو بعممية التحقق
والتسمم أن الشركة لم تعالج جميع المالحظات المقدمة ليا.
إثر ذلك بمغ صاحب المشروع إلى الشركة المالحظات التي لم يتم تداركيا وذلك بتاريخ  44مارس
 423:التي قامت بعد ذلك بتاريخ  7أبريل  423:بتسميم نسخة ثانية من ىذه التقارير النيائية المتعمقة
بالمرحمة الثانية مستوفية لمشروط المتطمبة.
واستنادا إلى ذلك قام صاحب المشروع بإعداد كشف حسابي مؤقت رقم  4حصر فيو مدة التأخير
في أربعة عشر ( )36يوما أي المدة الممتدة من  44مارس  423:إلى غاية  7أبريل  ،423:بمعنى
انطالقا من تاريخ تبميغ المالحظات إلى الشركة والى حين تسميم ىذه األخيرة لمتقارير المطابقة لمتطمبات
الصفقة بعد إجراء التصحيحات.
غير أن السيد الخازن المكمف باألداء رفض التأشير عمى ممف األداء المتعمق بيذا الكشف
الحسابي عندما أحيل عميو ،وذلك بعمة أن الكشف الحسابي المؤقت أخطأ في تحديد مدة التأخير التي
يجب أن تحدد في  47يوما وليس  36يوما بناء عمى أن األجل التعاقدي قد انتيى منذ  33مارس 423:

وليس  44مارس كما ذىب إلى ذلك صاحب المشروع.
وحتى يتأتى تسديد مستحقات الشركة فقد التمس السيد  …….استطالع رأي المجنة الوطنية بشأن
الكيفية السميمة الحتساب عدد أيام التأخر المستحقة في مواجية الشركة المتعاقدة وذلك من أجل تحديد
مبمغ غرامات التأخير الواجب تطبيقيا في حق الشركة المعنية وفق القواعد والضوابط الواجب التقيد بيا.
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ثانيا  :االستنتاجات
حيث إن السيد ..........أكد تسمم مصالحو لمتقارير النيائية المتعمقة بالمرحمة الثانية من الصفقة
موضوع االستشارة في صياغتيا النيائية بتاريخ  7أبريل  423:؛
وحيث إن الخازن المكمف باألداء احتسب تاريخ التأخر ابتداء من  33مارس  423:باعتباره
التاريخ الذي انتيت أثناءه المدة األصمية لألجل الجزئي المتعمق بالمرحمة الثانية الواجب احترامو ؛
وحيث إنو بالرجوع إلى المواد المنظمة لموضوع ىذا الخالف المنصوص عمييا في دفتر الشروط
اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال الدراسات واإلشراف عمى األشغال المبرمة
لحساب الدولة ،المصادق عميو بالمرسوم رقم  4.23.4554الصادر في  44من ربيع األول  6( 3645يونيو
 ،)4224السيما المواد  64و 68و 69من الدفتر المذكور يتبين أن احتساب الغرامات عن التأخير
يرتبط بإعداد الكشوف التفصيمية المؤقتة أو العامة والنيائية حسب عمميات التسمم المرتبطة بتقديم التقارير
والوثائق طبقا لألشكال واآلجال وكذا الكميات المقررة في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة ،وأنو في حال
دعوة صاحب الصفقة من طرف صاحب المشروع إلى إدخال تصحيحات أو تحسينات عمييا لجعميا
مطابقة لمتطمبات دفتر الشروط الخاصة ،فإن صاحب الصفقة يتعين عميو التقيد باألجل المحدد في دفتر
الشروط الخاصة من أجل تسميم التقرير في شكمو النيائي ؛
ىذا ،وقد نصت المادة  69من دفتر الشروط اإلدارية العامة المشار إليو أعاله السيما في البندين
 6و 7عمى أنو عندما تتضمن الصفقة أعماال مقسمة إلى أجزاء أو مراحل فإن الموافقة عمى كل مرحمة
تخضع لنفس الشروط المقررة في البند الرابع ( )6من نفس المادة والتي تنص عمى أنو يتعين عمى صاحب
المشروع ،ابتداء من تاريخ تسميم التقرير أو الوثيقة أو المنتوج من طرف صاحب الصفقة ،القيام داخل
األجل المحدد في دفتر الشروط الخاصة إما بقبولو أو دعوة صاحب الصفقة إلدخال التصحيحات أو
التحسينات عميو أو التصريح المعمل برفضو .وفي حالة الرفض بسبب قصور بالغ ،يتعين عمى صاحب
الصفقة أن يعرض لموافقة صاحب المشروع تقري ار جديدا أو وثيقة أو منتوجا في احترام تام لممسطرة
المتبعة والجزاءات المقررة في ىذا الصدد .وفي جميع الحاالت فإن مصاريف مراجعة التقرير يتحمميا
جميعيا صاحب الصفقة ؛
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يستنتج مما سبق ذكره ،أن األجل األصمي المحدد في دفتر الشروط الخاصة إلنجاز كل مرحمة
من مراحل الصفقة ىو الذي يحدد المدة الواجب احتراميا لتنفيذ كل مرحمة عمى حدة ،ويترتب عن اإلخالل
بو تطبيق غرامات التأخير في حق صاحب الصفقة عند تسوية الحسابات ؛
وحيث إن السيد الخازن المكمف باألداء احتكم إلى المدة الزمنية المحددة في دفتر الشروط
الخاصة المتعمقة بأجل تنفيذ المرحمة الثانية من الصفقة المعنية بيذه االستشارة المحدد في ( 33مارس
 ،)423:فإن موقفو جاء موافقا لمصواب.
ثالثا  :رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
تبعا لالستنتاجات المذكورة أعاله ،فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى أن األجل الجزئي
الخاص بالمرحمة الثانية المحدد دفتر الشروط الخاصة ىو الذي ينبغي االعتداد بو عند احتساب غرامات
التأخير ،وعميو تكون مدة التأخير في إنجاز المرحمة الثانية من الصفقة تتمثل في  47يوما تحتسب ابتداء
من تاريخ األجل األصمي.
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