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  2022هوهرب 22ةخارخي  501/2022 رأي رمق

 تشأن ثطفية ضفلة ثخضمن حتفظات 

 خبطوص اهكشف امخفطيًل اههنايئ

 انوجنة اموطنية نوطوجيات امؼمومية 

املخوضل   202/2022 .....رمق  .................................ةناء ػىل رساةل امس يد وزير   

 ؛ 2022أكخوثر  1هبا ةخارخي 

( املخؼوق 2051سحمترب  25).5.4ذي احلجة  2امطادر يف  2.2..2.5وػىل املرسوم رمق 

 كٌل وكع ثغيريه وحمتميه؛ ،ابنوجنة اموطنية نوطوجيات امؼمومية

امرشوط اإلدارية امؼامة املطجلة ػىل ضفلات األشغال، املطادق ػويه مبلذىض  وػىل دفرت

 (؛.205ماي  54) 5.42شؼجان  .امطادر يف  ..4..2.5املرسوم رمق 

امللدم إىل اجلهاز امخداويل نوجنة اموطنية نوطوجيات  امللرر امؼام وةؼد دراسة غنارص ثلرير

 امؼمومية؛

نوجنة اموطنية نوطوجيات امؼمومية خالل اجلوسة املغولة املنؼلدة وةؼد مداوةل اجلهاز امخداويل 

   2022هوهرب  22ةخارخي 
 

 : املؼـطيات أوال

رأي  .................................ةواسطة مراسوخه املشار إههيا أػاله، اس خطوع امس يد وزير  

فطيًل انوجنة اموطنية نوطوجيات امؼمومية خبطوص إماكهية ثطفية ضفلة يف حاةل ثوكيع اهكشف امخ 

من دفرت امرشوط اإلدارية امؼامة  2.اههنايئ ةخحفظ من طرف ضاحب امطفلة، خاضة وأن املادة 

مل حتدد ةطفة واحضة ما جيب اختاذه من طرف ضاحب املرشوع يف حاةل ػدم زجوت حصة حتفظات 

امللاول ضاحب امطفلة وهل حيق يف هذ احلاةل، غرض اهكشف امخفطيًل اههنايئ نومطادكة من 

وذكل حىت ال يمت رهن اهكشوفات امخفطيوية األخرى اميت  امسوطة اخملخطة وثطفية امطفلة،طرف 

 ال ثخضمن أي حتفظات من طرف امللاول. 

 المملكة المغربية                                                 

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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مع امؼمل أهه يجلى مطاحب امطفلة احلق يف انوجوء إىل املضاء نومطامجة ابملجامؽ املاةل موضوع 

فضال من إماكهيذه املطامجة ابمخؼويظ  ،امخحفظات واميت ثؤدى، يف حاةل ضدور حمك كضايئ مطاحله

غن امـخأخري يف األداء يف وكت اكن من املمكن ثفادي هذه امخؼويضات مو مت أداء املجامؽ احملددة من 

طرف اإلدارة يف إطار اهكشف امخفطيًل اههنايئ وحرك امفرق املخنازع تشأهه إىل حني ضدور حمك 

 كضايئ مدسديد املجامؽ املرتثجة غنه.

 : الاس خنذاجاتاثهيا 

من دفرت امرشوط اإلدارية امؼامة املطجلة ػىل ضفلات  2.من املادة  .إن امجند حير  

ثنص ػىل أهه "إذا وكع امللاول اهكشوف امخفطيوية اههنائية مع وضع حتفظات،  .205األشغال ثرمس 

وذكل وجب ػويه أن يؼرض كخاةة ابمخفطيل أس جاب حتفظاثه وأن حيدد املجامؽ موضوع مطامجه 

( يوما من اترخي امخوكيع ػىل اهكشوف امخفطيوية اههنائية. ويمت حينئذ ثطجيق 40داخل أجل زالزني )

 ؛من هذا ادلفرت" 25ما ورد يف املادة 

املذكورة حتدد كيفية جسوية اخلالفات ةني ضاحب املرشوع وضاحب  25إن املادة وحير  

مدسوية املشالك امناجتة غن ثنفيذ امطفلة ميا فهيا امطفلة وثؼرض إىل اإلماكهيات املخاحة نوطرفني 

 ؛انوجوء إىل اموساطة وامخحكمي أو املضاء

إن ثوكيع ضاحب امطفلة ػىل اهكشف امخفطيًل اههنايئ ةخحفظ يرهن جسوية وحير  

اهكشوفات امخفطيوية اجلزئية األخرى اميت ال ثثري أي حتفظ من امطرفني مما حيول دون ثطفية 

 ؛اإلشاكلامطفلة موضوع 

دفرت امرشوط اإلدارية امؼامة امسامف اذلكر أغطى لك امضٌلانت املاهوهية وحير إن  

مطاحب امطفلة من أجل اسديفاء حلوكه خبطوص اإلشاكالت اميت يرى أن ضاحب املرشوع مل 

 حيرتم فهيا الامزتامات املخجادةل ةني امطرفني؛
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امطفلة ال حيول دون انوجوء إىل  وحير إن ثطفية امطفلة مع وجود حتفظات من طرف ضاحب

 .مذل اموساطة وامخحكمي أو املضاء اإلماكهيات املاهوهية املخاحة من أجل امجت يف هذه امخحفظات

 : رأي انوجنة اموطنية نوطوجيات امؼمومية اثمثا

، حرى انوجنة اموطنية نوطوجيات امؼمومية املؼطيات والاس خنذاجات امسامفة اذلكرةناء ػىل  

مطاحب املرشوع ثطفية امطفلة ابمرمغ من وجود حتفظات من طرف ضاحب امطفلة ن أهه ميك

ع ضاحب املرشوع املذكور من نخبطوص اهكشف امخفطيًل اههنايئ، ما دام أن هذه امخطفية ال ت 

 . يف هذه امخحفظاتاحلسم انوجوء إىل اموسائل املاهوهية األخرى من أجل 

 

 

 


