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 رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 إلــــــــــــى

…….. 

 

 ..……المتعلقة ببناء  .……رقم  الصفقةبشأن  ..……شكاية شركة   :الموضوع 
  

 
 
 

 سـالم تـام بوجـود موالنـا اإلمـام

، .………أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت من شركة  أذكركميشرفني أن   وبعد، 
 المشار إليها في المرجع أعاله، والتي يطلب فيها رأي اللجنة المذكورة، بالنسبة لألسئلة التالية :رسالة الب

من جراء تأجيل األشغال  ،الحصول على فسخ الصفقة المذكورة في الموضوع أعاله اهل يحق له -1
 ألكثر من سنة بأمر من صاحب المشروع ؟

 ها ؟تبالنسبة لألشغال التي أنجز  الحق في الحصول على مقابل مادي اهل له -2

  الحق في الحصول على تعويضات من جراء تأجيل األشغال ؟ اهل له -3

اللجنة  إفادة، بواسطة رسالتي المشار إليهما في الموضوع أعاله، قصد صددوقد كاتبتكم في هذا ال 
 .الوطنية بمعطيات الصفقة المذكورة، حتى يتسنى لها إبداء رأيها عن علم ودراية

واعتبارا لحساسية الموضوع، عمد الجهاز  ،ونظرا لعدم توصل اللجنة الوطنية بجواب مصالحكم
 8بتاريخ  التي عقدها -الجلسة  التداولي للجنة الوطنية إلى إدراج طلب الشركة المذكورة ضمن جدول أعمال

 بشأنهأبدى حيث لة الشركة، استنادا إلى المعطيات الواردة في رسا طلب المذكورقام بدراسة الو  - 2018يونيو 
 الرأي التالي:

 

 



، فإنه يحق للمقاول الحصول على فسخ الصفقة بحق فسخ الصفقةبالنسبة للسؤال األول والمتعلق  - 1
، شريطة مراعاة األجل المحدد لسقوط لمدة تفوق سنةمن جراء إقرار صاحب المشروع بتأجيل تنفيذ األشغال 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  44الحق المنصوص عليه في المادة 
" إذا أمر صاحب والتي تنص على أنه  2000ماي  14بتاريخ  2.99.1087 والمصادق عليه بالمرسوم رقم

إذا  ، يحق للمقاول فسخ الصفقةالمشروع بتأجيل األشغال لمدة تفوق سنة، إما قبل أو بعد الشروع في التنفيذ
 ؛ابة"طلب ذلك كت

التي نفذها المقاول، يجدر التذكير أن  بتأدية مقابل األشغالفيما يخص السؤال الثاني والمتعلق  - 2
طبقا لبنود الصفقة ووفقا للمواصفات المحددة فيها وفي إطارها،  ،تأدية مقابل مادي لألشغال التي نفذها المقاول

 ناتجا عن عمل منه أو بفعله؛، إذا لم يكن سبب عدم إنهاء األشغال يبقى حقا مضمونا له

من جراء تأجيل تنفيذ األشغال المقرر من  الحصول على تعويضاتفيما يتعلق بحق المقاول في  - 3
في  تعطيه الحقمن دفتر الشروط اإلدارية العامة السابق ذكرها،  44طرف صاحب المشروع، فإن المادة 

عن الضرر الذي قد يلحقه من كذا ورش و الحصول على تعويضات عن المصاريف التي تفرضها حراسة ال
خالل أجل أربعين يوما ابتداء من  ،تحت طائلة سقوط الحق ،شريطة أن يقدم طلبا لهذه الغاية ،جراء التأجيل

إذا كان هذا األمر يقضي صراحة بالتأجيل لمدة تفوق  تاريخ تبليغ األمر بالخدمة القاضي بتأجيل االشغال
 سنة، أو داخل نفس األجل، يحتسب ابتداء من اليوم الذي تبلغ فيه المدة االجمالية للتأجيالت المتتالية سنة.

 اإلشكاالت المشار إليها في أقرب اآلجال.  لحل الالزمةاتخاذ التدابير  يتعين عليكموبالتالي، 

 وا بقبول فـائـق التـقـديـر واالحــتـراموتفضل            
 


