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  107/2222 رأي رمق

 2222هوهرب  29 بخارخي

 اههنايئاإلجراءات املخخذة حلجز امضٌلن بشأن 

 انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية، 

 ؛ 2222 ماي 22املخوضل هبا بخارخي  2442ػدد  .........................................وزارة  رساةلبناء ػىل 

( املخؼوق ابمطفلات 2221مارس  22) 2414جٌلدى األوىل  8امطادر يف  2.22.149وػىل املرسوم رمق 

 امؼمومية، كٌل وكع ثغيريه وحمتميو؛

وػىل دفرت امرشوط اإلدارية امؼامة املعبلة ػىل ضفلات األشغال املطادق ػويو مبلذىض املرسوم رمق 

 ؛(2226 ماي 21) 2417 شؼبان 6يف  امطادر 2.14.394

اموظنية ( املخؼوق ابنوجنة 2222سبمترب  22)2416ذي احلجة  7امطادر يف  2.24.867وػىل املرسوم رمق 

 نوعوبيات امؼمومية كٌل وكع ثغيريه وحمتميو؛

وبؼد دراسة غنارص امخلرير امللدم من ظرف امللرر امؼام إىل اجلياز امخداويل نوجنة اموظنية نوعوبيات 

 امؼمومية؛

   29وبؼد مداوةل اجلياز امخداويل نوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية خالل اجلوسة املغولة املنؼلدة بخارخي 

  .2222هوهرب 

   أوال: املؼعيات

، رأي انوجنة اموظنية .........................................وزارة  تس خعوؼابواسعة رساههتا املشار إههيا أػاله،         

رشكة   املربمة مع ..../2222نوعوبيات امؼمومية خبطوص مسعرة جحز امضٌلن اههنايئ يف إظار امطفلة رمق 

يف إظار ثعبيق اإلجراءات املرسية ػىل ضاحب امطفلة مؼدم ، حيت أوحضت ىذه اموزارة أهو ......................

مع  2222أكخوبر  26ضاحب املرشوع فسخ امطفلة بخارخي كرر  ،إجنازه األشغال املرثبعة ابمطفلة امسامفة اذلكر

 األشغال. ضفلات ة املعبلة ػىلمن دفرت امرشوط اإلدارية امؼام 79جحز امضٌلن اههنايئ ثعبيلا نوٌلدة 

 املموكة املغربية                                                  

 األماهة امؼامة نوحكومة

 انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية
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راس ة ضندوق اإليداع وامخدبري اذلي ثول  امضٌلن اههنايئ يف إظار ىذه كامت مب اأهن اجلية املسدشرية ضيفث و     

املوجو إميو مخحليق امضٌلن. غري أن امطندوق املذكور اشرتط يف جوابو مر ابمخحطيل ألجل ثنفيذ الاوذكل امطفلة، 

 .أزناء إيداع مبوؽ امضٌلن ثوضيل األداء امللدم نورشكة ضاحبة امطفلةبأضل أن يمت األداء 

ومن أجل ذكل، متت دغوة امرشكة ضاحبة امطفلة مخلدمي أضل ثوضيل األداء إال أهنا رفضت مربرة موكفيا     

 دلى اإلدارة امرضيبية. كوزيلة حماسبية من أجل اس خؼٌلهلبكوهنا موزمة ابالحذفاظ بو 

األوامر ابخلدمة نورشوع إغعاء غن ابالمذناع  تاغخبارا ملا س بق بياهو، كام ، أهوامبة الاسدشارةظ تكٌل أضاف    

 أضل ثوضيًل األداء نوضٌلهني اههنائينياىل حني ثلدمي ني مربمذني مع هفس امرشكة، ييف ثنفيذ أشغال ضفلذني أخر 

مخفادي اموكوع يف كخدبري اسدبايق وذكل ، مت حكويهنٌل وثولهيٌل من ظرف ضندوق اإليداع وامخدبري واميت، املخؼولني هبٌل

وكفيا بؼدم مب متسكيا ا أكدتفإال أن امرشكة املذكورة سو، هفس الاشاكل املعروح يف امطفلة موضوع الاسدشارة

 .جسومي أضل امخوضيوني املذكورين

رأي انوجنة اموظنية نوعوبيات  اس خعالع .........................................وزارة  فلد اهمتست ،وبناء ػويو     

 امخاميخني:املسأمخني  امؼمومية خبطوص

مدى سالمة ل ثوضيالت أداء امضٌلانت اههنائية، و و بأض ضاحبة امطفلة يف الاحذفاظ امرشكةمدى أحلية  -2

 ؛اشرتاط ثلدمي أضل ثوضيل ايداع امضٌلن اههنايئ موكف ضندوق اإليداع وامخدبري بشأن

غن إغعاء األوامر ابخلدمة نورشوع يف  خبطوص امذناغيا اموزارة املؼنية مدى سالمة اإلجراء اذلي اختذثو -2

 .جسومي أضل اموضوني املذكوريناىل حني  ثنفيذ األشغال مطفلذني أخريني مربمذني مع هفس امرشكة
 

 اثهيا: الاس خنذاجات 
 

 بخحطيل ادلين امؼمويم دلى ضندوق اإليداع وامخدبري ةاإلجراءات املرثبعفامي خيص  أوال

 .........................................وزارة  اسدشارةموضوع ن أ أػاله املبسوظةحير يخبني من خالل املؼعيات       

 احملجوز. امضٌلن اههنايئ اس خخالص بإشاكميةمذؼوق 

من دفرت امرشوط اإلدارة امؼامة مألشغال ثنص ػىل أهو يكون لك جحز  28من املادة  4حير إن امفلرة و       

ويبوؽ  2.26.222من امظيري امرشيف رمق    11نوضٌلن موضوع ملرر يخخذه ظبق امرشوط امواردة يف امفطل

 ل امطفلة. ضاحب املرشوع وسخة منو إىل امللاول بواسعة أمر ابخلدمة ويدوهنا يف جس
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مت يامضٌلانت اههنائية زلاف امسامف اذلكر، ينص ػىل أن  2.26.222من امظيري رمق  22وحير إن امفطل       

مبوجب ملرر يطدره وينفذه ضاحب املرشوع حير يلع الاس خخالص بعوب من اخلازن امؼام أو من احملاسب 

 املؼين.

، ىذا األخري 2222/....كرار فسخ امطفلة رمق  ن وسخة منوحير إن امواثئق املرفلة بعوب الاسدشارة ثخضم      

ملاء ثلدمي وسخة ألضل وضل امضٌلن اههنايئ  بؼد فسخ امطفلة امضٌلن اههنايئمطادرة  ػىل يف مادثو امثاهية ينص

 مطندوق اإليداع وامخدبري من أجل رصف مبوغيا مطاحل ضاحب املرشوع ؛

 مبوؽ  رصفالامذناع غن وفلا نوملذضيات املاهوهية امسامفة اذلكر،  ،يداع وامخدبريال حيق مطندوق اإل ػويوو      

 مضٌلن اههنايئ؛ ا إليداع ثلدمي أضل وضل األداءػدم امضٌلن اههنايئ مطاحل ضاحب املرشوع بدغوى 

الامذناع غن إغعاء  خبطوص ضاحب املرشوعفامي خيص األساس املاهوين مإلجراءات املخخذة من ظرف  اتهيا

 األوامر ابخلدمة نورشوع يف ثنفيذ األشغال مطفلذني أخريني مربمذني مع هفس امرشكة

من ظرف ضاحب  2222/....و 2222/....األمرين ابخلدمة املخؼولني ابمطفلذني  إضدار رىن متوحير      

 املرشوع إىل حني ثلدمي امللاول ألضل وضًل امضٌلهخني اههنائيدني.

 املخؼوق ابمطفلات امؼمومية حددت حمخوى موفات املخنافسني. 2.22.149من املرسوم رمق  27وحير إن املادة     

من دفرت امرشوط الادارية امؼامة املعبلة ػىل ضفلات الاشغال كد حرصا  42واملادة  2وحير إن املادة      

 .امواثئق املكوهة نوطفلة، وامواثئق اميت ػىل امللاول إػدادىا

األمرين ابخلدمة إضدار وػويو، يس خنذج من خالل املواد املذكورة سوفا أهو ال حيق مطاحب املرشوع أن يرىن      

 .ألضل وضًل امضٌلهخني اههنائيدنيإىل حني جسومي امللاول  2222/....و  2222/....املخؼولني ابمطفلذني 

 اثمثا: رأي انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية 

 :ما يًل انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼموميةبناء ػىل املؼعيات والاس خنذاجات املبسوظة أػاله، حرى     

يف إظار امطفلات امؼمومية بخلدمي أضل وضل  اههنايئ امضٌلن رصف مبوؽربط ػدم وجود أساس كاهوين م -

 أداء اهكفاةل؛

ربمذني مع املطفلذني ام  أشغال ثنفيذورشوع يف ن آلمرين ابخلدمة ا إضدار رىن ضاحب املرشوع جوازػدم  -

 ال يسدند ػىل أساس كاهوين. وأن ىذا اإلجراء بدسومي أضل وضل إيداع امضٌلن اههنايئ ،هفس امرشكة

  

 


