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  2022ابريل  15بتارخي  37/2022 رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية رمق         

طار صفقة          معومية مبقتىض عقد ملحق بشأ ن متديد ال جل التعاقدي يف ا 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

 2022/1832رمق  ...........................................بناء عىل رساةل الس يد مدير صندوق 

 ؛ 2022مارس  31املتوصل هبا بتارخي 

( املتعلق 2015سبمترب  21)1436ذي احلجة  7الصادر يف  2.14.867وعىل املرسوم رمق 

 العمومية كام وقع تغيريه وتمتميه؛ابللجنة الوطنية للطلبيات 

وعىل دفرت الرشوط ال دارية العامة املطبقة عىل صفقات ال شغال املصادق عليه مبقتىض 

 (؛2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر يف  2.14.394املرسوم رمق 

ىل اجلهاز التداويل للجنة الوطنية  وبعد دراسة عنارص التقرير املقدم من طرف املقرر العام ا 

 للطلبيات العمومية؛

أ بريل  15خالل اجللسة املغلقة املنعقدة بتارخي املذكور وبعد مداوةل اجلهاز التداويل 

2022.     

 : املعطيات أ ول

لهيا أ عاله، قام الس يد مدير  قصندو  بواسطة الرساةل املشار ا 

برام  ........................................... ابستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خبصوص ا 

طار تنفيذ الصفقة رمق لحعقد م جناز مرشوع الطريق الرسيع  20...../2017/.....ق يف ا  املتعلقة اب 

صدار ال وامر ابخلدمة .……و .…الرابط بني مدينيت  ، لكون صاحب املرشوع املنتدب مل يقم اب 

 .DP27الرضورية يف حيهنا لتأ جيل ال شغال جراء التأ خر يف تسوية الكشف التفصييل املؤقت رمق 

 المملكة المغربية                                                 
 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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ىل أ نه وتبعا لقتناع صاحب املرشوع املنتدب بوجاهة  فيض وي  الس يد املدير يف رسالته ا 

وسالمة طلب صاحب الصفقة املتعلق بتأ جيل ال شغال املذكور، حبمك أ ن عدم تبليغ أ وامر اخلدمة 

بتأ جيل ال شغال ل حيول دون احلصول عىل حق التأ جيل املذكور. وعليه فقد مت عقد اتفاق بني 

برام عقد  «..………»و  «..………»رشوع املنتدب وجتمع الرشكتني صاحب امل  من أ جل ا 

ملحق هيم تأ جيل ال شغال، غري أ ن الس يد مراقب ادلوةل دلى صندوق 

رفض التأ شري عىل العقد احمللق املذكور، حيث اعترب أ ن املادة  ...........................................

برام اليت قام علهيا مرشوع العقد امللحق تتعلق مبسطرة معاجلة شاك 81 ية املقاولت ول هتم مسأ ةل ا 

برام العقود  اليت التاحلحدت بصفة حرصية  12العقد امللحقة، كام أ ن املادة  يمت فهيا اللجوء ل 

 .امللحقة

رأ ي اللجنة  ...........................................تطلع الس يد مدير س  وبناء عىل ما س بق ي 

برام عقد ملحق خبصوص متديد أ جل أ شغال الصفقة رمق  الوطنية خبصوص أ حقية ا 

...../2017/.....20. 

 : الاس تنتاجاتاثنيا 

موضوع  ...........................................يس تفاد من مراسةل صندوق حيث  

برام  ماكنية ا  ماكنية متديد عالاستشارة، أ ن طلب الصندوق ينصب حول ا  قد ملحق خبصوص ا 

أ جل أ شغال الصفقة املذكورة أ عاله، جراء التأ خر اذلي حصل يف تسوية الكشف التفصييل املؤقت 

 ؛DP27رمق 

ن املادة وحيث   املتعلق ابملصادقة عىل دفرت الرشوط  2.14.394من املرسوم رمق  81ا 

ذا نشأ  خالف خالل تنفيذ الصفقة، ا  ال دارية العامة املطبقة عىل صفقات ال شغال تنص عىل أ نه "

يتعني عىل املقاول أ ن يعد شاكية حتدد اخلالف وأ اثره عىل تنفيذ الصفقة وا ن اقتىض احلال، أ اثره 

مثان، ويرفقها مبذكرة مطالبه"  ؛عىل أ جل التنفيذ وعىل ال 

يستشف من مراسةل الصندوق املذكور أ نه مت التفاق بني صاحب املرشوع  وحيث 

برام عقد ملحق من أ جل تدارك التأ خر يف أ شغال الصفقة املنتدب وال  تجمع صاحب الصفقة حول ا 

 ؛ل لصاحب الصفقة فهياخالناجت ل س باب ل د
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ن  صاحب املرشوع املنتدب عرب عن اس تعداده ل برام عقد ملحق خبصوص متديد وحيث ا 

صدار ال وامر ابخلدمة من مسؤولية صا حب املرشوع أ جل الصفقة موضوع الاستشارة، حبمك أ ن ا 

وابلتايل يبقى هو املسؤول عن  ،املنتدب طبقا لبنود الصفقة واملنصوص املنظمة للصفقات العمومية

 ؛التأ خري اذلي عرفه أ جل تنفيذ الصفقة

ن  طار انزةل وحيث ا  صدار أ وامر ابخلدمة بتأ جيل ال شغال جزئيا وابس تئنافها يف ا  عدم ا 

رادته التجمع املذكور يف احلال، ل ميكن أ ن جيعل  وضع املتحمل ذلكل، لعتبار أ ن ال مر خارج عن ا 

وابلتايل يبقى غري مسؤول عن التأ خري اذلي عرفه أ جال تنفيذ الصفقة موضوع  ،هل فيه ول يد

  الاستشارة. 

ماكن صاحب املرشوع املن وحيث   نه اكن اب  دب تفادي هذا التأ خري احلاصل يف تنفيذ تا 

ب، خاصة جيد وسلمي من طرف صاحب املرشوع املنتد بشلكالصفقة، لو مت تدبري تنفيذ الصفقة 

أ ن الصفقة  ...........................................وأ نه وكام جاء يف مراسةل الس يد مدير صندوق 

طار مرشوع  وطين اسرتاتيجي؛ تندرج يف ا 

نه من هجة أ خرى فا ن املادة   السالف اذلكر  2.14.394ب( من املرسوم رمق  – 67وحيث ا 

ذا طلبه عندما يتجاوز تأ خري تسديد املبالغ  تأ جيل أ جازت للمقاول احلصول عىل تنفيذ ال شغال ا 

( أ شهر ابتداء من اترخي توقيع جداول املنجزات ويف هذه احلاةل، يعمل صاحب 4املس تحقة أ ربعة )

بالغ املقاول ابل مر ابخلدمة اذلي يقيض بتأ جيل تنفيذ ال شغال؛  املرشوع عىل ا 

ن الفقرة  السالف اذلكر نصت عىل  2.14.394املرسوم رمق من  48من املادة  10وحيث ا 

قرار أ جل  ىل ا  شغال، عندما يمت لسبب غري انجت عن فعل املقاول، ا  أ نه يؤدي التأ جيل اجلزيئ لل 

ضايف للتنفيذ يطلب من املقاول معلل مبذكرة تقنية وحيدد ال جل ال ضافية بعقد ملحق  .ا 

 رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية :اثلثا 

اليت لها عالقة وثيقة بظروف  بناء عىل املعطيات والاس تنتاجات السالفة اذلكر 

النازةل ومالبساهتا ووقائعها وخاصياهتا وموافق الطرفني املتعاقدين وانطالقا من الواثئق 

  ييل:الوطنية للطلبيات العمومية ما  لجنةال  ترى، املتوصل هبا
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طار  املنتدب أ نه اكن عىل صاحب املرشوع - العمل  ،املعنية حسن تدبري الصفقةيف ا 

صدار أ وامر ابخلدمة،  عيقات موضوع شاكية جتمع الرشكة املعنيةفور معاينة امل  عىل ا 

وذكل  يأ مر من خاللها بتوقيف ال شغال عىل أ ساس اس تئنافها عند زوال تكل املعيقات

 حىت ل يمت التأ خر اذلي حصل يف الصفقة موضوع الاستشارة؛

طار مقتضيات املواد  20...../2017/.....جيوز متديد أ شغال الصفقة رمق  أ نه -  81يف ا 

املتعلق ابملصادقة عىل دفرت الرشوط ال دارية  2.14.394من املرسوم رمق  48و 67و

ما دام أ ن صاحب املرشوع وكذا صاحب  العامة املطبقة عىل صفقات ال شغال

ال جال واعتبار أ ن  املقاوةل،  شاكيةالواردة يف املرشوع املنتدب قد اقتنعا ابدلفوعات

الزتامات الطرفني بني توازن ل ال ضافية املتفق علهيا معقوةل وليس من شأ هنا املساس اب

طار الصفقة املعنية املتعاقدين نه ميكن تسوية اخلالف القامئ عىل أ ساس ما مت . يف ا  فا 

الفقرة ال وىل من  مقتضيات عىلمبقتىض عقد ملحق بناء التفاق عليه بني ال طراف 

 من دفرت الرشوط ال دارية العامة السالف اذلكر. 12املادة 

 

 

 


