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  2022ماي  10بتارخي  45/2022 رمق اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  رأ ي

برام عقد ملحق لصفقة مت فسخها ماكنية ا   بشأ ن ا 

 للطلبيات العمومية،  اللجنة الوطنية

 2021/129ذايت الرمقني  ......................................بناء عىل مراسليت الس يد 

 ؛ 2022أ بريل  11و 2022نونرب  22واملتوصل هبام عىل التوايل بتارخي  2022/4و

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

 للطلبيات العمومية كام وقع تغيريه وتمتميه؛ابللجنة الوطنية 

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

، ابعتباره الواجب (2000ماي  04) 1421من حمرم  29الصادر يف  2.99.1087املرسوم رمق 

 ؛التطبيق عىل انزةل احلال

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

 للطلبيات العمومية؛

ماي  10خالل اجللسة املغلقة املنعقدة بتارخي املذكور  وبعد مداوةل اجلهاز التداويل

2022  ،   

 : املعطيات أ ول

لهيام أ عاله، اس تطلع الس يد بواسطة  رأ ي  ......................................املراسلتني املشار ا 

برام عقد ملحق لصفقة مت فسخها وذكل من ا ماكنية ا  للجنة الوطنية للطلبيات العمومية خبصوص ا 

 .أ جل معاينة التغريات اليت طرأ ت عىل خشص صاحب املرشوع واحملاسب املعني

 اململكة املغربية                                                 

 ال مانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 



2 

 

التابعة لوزارة  ..........قامت مديرية  2021أ نه بتارخي  ......حيث أ وحض الس يد 

عداد الكشفني التفصيلني اجلزئيني رمق  ..................... والكشف التفصييل الهنايئ  44و 43اب 

، علهيا التأ شريرفض  هذا ال خريغري أ ن  من أ جل ال داء، توقيع احملاسب امللكفعىل  وعرضهتام

برام عقد ملحق ملعاينة التغريات اليت طرأ ت عىل خشص صاحب املرشوع  حبجة أ نه يتعني ا 

اكنت اتبعة لكتابة ادلوةل دلى وزارة الطاقة واملعادن واملاء  .......ن مديرية حبمك أ   ،واحملاسب املعني

 .اثناء فسخها كذكلو أ ثناء تنفيذ الصفقة والبيئة 

 : الاس تنتاجاتاثنيا 

نحيث   برام  ينصب حول ......................................استشارة الس يد  طلب ا  رضورة ا 

 لرفض اخلازن الوزاري وذكل ،......./84/2009 ة رمققلصفا عقد ملحق من عدمه خبصوص

برام عقد ملحق من أ جل معاينة  أ نه يتعني التأ شري عىل الكشوفات السالفة اذلكر، حيث اعترب ا 

 ؛تغيري يف خشص صاحب املرشوع واحملاسب املعني

ن حيث   ن  من دفرت الرشوط ال دارية العامة املطبقة عىل صفقات ال شغال 10املادة ا  وا 

نه وابلرجوع خشص صاحب املرشوعابرام عقد ملحق ملعاينة التغري اذلي قد يطرأ  عىل  تأ وجب ، فا 

بصفهتا صاحبة  ...........................مديرية اىل الصفقة موضوع الاستشارة يتبني أ ن طرفهيا هام 

شغال املرشوع والرشكة املغربية     الصفقة؛   صاحبةبصفهتا   (......) لل 

لكتابة ادلوةل تنفيذ الصفقة واثناء فسخها اتبعة عند  السالفة اذلكرديرية امل ولنئ اكنتحيث  

خالل اس تكامل ال جراءات  أ صبحتو دلى وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة امللكفة ابلبيئة، 

مبا فهيا الوفاء ابلزتامات الرشكة خبصوص الصفقة  ،للرشكة القانونية املرتتبة عن التصفية القضائية

طار هذه الصفقة  ،.....................اتبعة لوزارة  كورة،املذ فا هنا رمغ ذكل ظلت حمتفظة بصفهتا يف ا 

دامئا صاحبة املرشوع ومل يطرأ  علهيا يف هذا الشأ ن أ ي تغيري يس تدعي تطبيق مقتضيات  ابعتبارها

لهيا أ عاله من دفرت الرشوط ال دارية العامة 10املادة   ؛املشار ا 
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برام عقد  وعليه فا ن  خشص صاحب املرشوع يف انزةل احلال مل يتغري، مما ينتفي معه رضورة ا 

 ملحق؛

ن التغريات اليت ميكن أ ن تطرأ  عىل احملاسب امللكف ابلصفقة  نه من هجة أ خرى فا  وحيث ا 

برام عقد ملحق، كام هو منصوص علهيا يف املادة  من  10ل تندرج مضن احلالت اليت يتوجب فهيا ا 

  ط ال دارية العامة املطبقة عىل صفقات ال شغال السالف اذلكر؛    دفرت الرشو

 : رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اثلثا 

الوطنية للطلبيات العمومية  لجنة، ترى ال بناء عىل املعطيات والاس تنتاجات السالفة اذلكر       

 أ ن:
 

برام -1 عقد ملحق، مادام أ ن اس تكامل تنفيذ الصفقة موضوع الاستشارة ل يتطلب ا 

، ابلرمغ من أ نه أ صبح يف الهيلكة الوزارية اجلديدة خشص صاحب املرشوع مل يمت تغيريه

 ؛.....................اتبعا لوزارة 

برام عقد ملحق امللكف ابلصفقةتغيري احملاسب -2  ل يندرج مضن احلالت اليت يتعني فهيا ا 

من دفرت الرشوط ال دارية العامة املطبقة عىل  10كام هو منصوص عليه يف املادة 

 .2000صفقات ال شغال برمس س نة 

 

 

 


