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 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  
 2017أكتوبر    26بتاريخ   505رقم  

 البند المتعلق بتغطية المسؤولية العشرية الواردة   بخصوص
 في مجموعة من الصفق ات ممولة من طرف صندوق التنمية القروية  

 -جهة الشرق  -لف ائدة بعض الجماعات بإق ليم جرسيف  
 

 

 
 
 

صحة إدراج بند استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خبصوص  متوبعد، لقد  
  لصفقات التايل بياهنا :يف ا بواسطة وثيقة تأمني املسؤولية العشرية تغطيةب يتعلق

 ؛..........املتعلقة ببناء بيت اخلدمات جبماعة  .....صفقة رقم  -
 ؛..........ماعة جبدمات اخلاملتعلقة ببناء بيت  ......... صفقة رقم -
 إقليم -املتعلقة بأشغال هتيئة ممر ساكة )حصة اإلنارة العمومية  ...........صفقة رقم  - 
 (؛-رسيفج           
 .(-...........-املتعلقة بتهيئة ممر ساكة )حصة الطريق  ......صفقة رقم  - 

 

بالبنايات اجلديدة )بناء بيت اخلدمات  ،على التوايل ،تنياملتعلق نيالصفقتصاحيب أن  ذلك
يعتربان أن مطالبتهما بتقدمي وثائق التأمني عن  ،(.......ماعة جبدمات اخل( و )بناء بيت ......

املسؤولية العشرية قبل التسلم املؤقت لألشغال وامتناع صاحب املشروع عن أداء  مبالغ  األعمال اليت 
 يتسم بالشطط. وعدم إرجاع مبلغ الضمان النهائي واالقتطاع الضامن أجنزاها

الطريق  ةحبصة اإلنارة العمومية وحصة هتيئ تنياملتعلق نيالصفقت صاحباى ير  ،ومن جهة أخرى
بتقدمي وثائق تأمني تغطي املسؤولية العشرية املتعلقة هبذه  ،من طرف صاحب املشروع ،أن مطالبتهما

  . وبالتايل ال ميكن تقدميها.األشغال ال تتالءم مع طبيعة األعمال املطلوب إجنازها
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خالل  ،قد قامت بدراسة الطلب املذكور اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةفإن وعليه، 
 إىل الرأي التايل: هوخلصت بشأن ،2017أكتوبر  5اجللسة اليت عقدهتا بتاريخ 

I  .المتعلقتين على التوالي 2014/08 رقم و ....... رقم بالنسبة للصفقتين ،
 (:.......خدمات ال)بناء بيت ( و......ناء بيت الخدمات بالبنايات الجديدة )ب

دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال، املصادق عليه باملرسوم رقم  ينص 
على الصفقتني  آنذاك (، املطبق2000ماي  4) 1421من حمرم  29الصادر يف  ،2.99.1087

أو إذا نص على ذلك دفرت الشروط املشرتكة  "منه على ما يلي :  24يف الفقرة الثالثة من املادة  ،املعنيتني
دفرت الشروط اخلاصة، وجب على املقاول أن يقدم على نفقته وإىل غاية التسلم النهائي للصفقة، وثيقة التأمني اليت 

من الظهري الشريف الصادر  796تغطي األخطار املرتبطة باملسؤولية العشرية للمقاول كما هي حمددة يف الفصل 
 ."لتزامات والعقود( مبثابة قانون اال1913أغسطس  12) 1331رمضان  9يف 

دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات يف هذا السياق أن  بالتذكريوجدير  
(، 2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر يف  2.14.394األشغال، املصادق عليه باملرسوم رقم 
قبل الشروع يف على أنه يتعني على املقاول،  25من املادة  6قد نص يف الفقرة الثانية من البند 

، أن يقدم إىل صاحب املشروع التزامه لدى إحدى شركات التأمني وإعادة التأمني اليت تسلمه التنفيذ
من  769وثيقة تغطي مسؤوليته عن األخطار املرتبطة باملسؤولية العشرية كما هي معرفة يف الفصل 

. وذلك حىت ( السالف الذكر1913غشت  12) 1331رمضان  9الظهري الشريف الصادر يف 
 تتمكن شركة التأمني من مواكبة املقاول منذ انطالق األشغال موضوع الصفقة.

املطالبة باإلدالء بوثيقة التأمني عن املسؤولية  على صاحب الصفقة يتعني وبناء على ما سبق،
 .املدنية العشرية املتعلقة بالبنايات اجلديدة عند تسلم األشغال موضوع الصفقة

ملبالغ ا، يتعني على اإلدارة أداء فعليا ملبدأ أداء املقابل املايل لقاء اخلدمة املنجزة إعماال -2 
ومبا أن . ات املتعاقد بشأهنالفائدة املقاوالت اليت أجنزت األشغال طبقا لبنود الصفقاملستحقة 
التوايل  ، املتعلقتني على08/ 2014و رقم  2014/07أجنزتا أشغال الصفقتني رقم  اللتنياملقاولتني 

التزمتا ببنود الصفقة ومت  ماعة را  القصر قدجبدمات اخلبناء بيت و  ....ناء بيت اخلدمات جبماعة ب
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أداء املقابل املايل  على صاحب املشروع فإنه يتعني تسلم األشغال من طرف صاحب املشروع
 ينبغي الوفاء به. اتعاقدي الصاحيب الصفقتني باعتباره حق

 يتعني على صاحب املشروع بعد التسلم النهائي لألشغال إرجاع مبلغ الضمان النهائي  -3 
مجيع التزاماته التعاقدية إزاء صاحب املشروع، أما يف حالة ظهور نفذ املقاول واالقتطاع الضامن إذا 

وجب اختاذ  ،املنشآت املسلمة خالل سريان مدة الضمان ومل يقم املقاول بإصالحهابعيوب 
إما جزئيا أو   االقتطاع الضامنالنهائي و  الضمان مبلغ راءات الضرورية وإن اقتضى احلال حجزاإلج

 كليا طبقا لبنود دفرت الشروط اإلدارية العامة.

 II. بحصة اإلنارة العمومية وحصة  المتعلقتين ......رقم و  ......رقم  الصفقتينخص فيما ي
  :الطريق ةتهيئ

 غطية هذه املسؤولية بوثيقة تأمني:املدنية العشرية للمقاول وبني ت ينبغي التمييز بني املسؤولية
رمضان  9من الظهري الشريف الصادر يف   769فاملسؤولية املدنية العشرية خاضعة ألحكام الفصل 

أما تغطية املسؤولية املدنية العشرية  مبثابة قانون االلتزامات والعقود. (1913أغسطس  12) 1331
ه وتتميمه ري كما وقع تغي  التأمينات املتعلق مبدونة 17.99القانون رقم  ألحكامللمقاول فتخضع 
التأمني ب اخلواص على إجبار 157-18يف مادته  نص الذي ،59.13القانون رقم  السيما مبوجب 

 نجزاملنشآت اليت تالبنايات و  التأمني عناشرتاط أو عدم اشرتاط ترك و  ،عن جمموعة من البنايات
 بالنسبة لكل حالة على حدة.خاضعة للسلطة التقديرية لإلدارة  ،لفائدة الدولة واجلماعات الرتابية

البنايات يستخلص مما سبق أن املسؤولية املدنية العشرية تظل قائمة بالنسبة جلميع و 
 املنشآت سواء متت تغطيتها بوثيقة تأمني أم مل تتم تغطيتها. و 

املنشآت اخلاضعة للمسؤولية املدنية البنايات و غري أن السؤال الواجب طرحه يتعلق بتعريف 
املنشأة، سواء يف البناية و  اإلشارة إىل أنه ال يوجد تعريف قانوين ملفهوم جتدرالعشرية. ويف هذا اإلطار 

فهوم رهني هذا امل ، يظلوبالتايلقانون االلتزامات والعقود أو يف مدونة التأمينات السابق ذكرها. 
 بتدخل االجتهاد القضائي حسب كل حالة تعرض عليه.

 59.13القانون رقم فقد استثىن  ،املنشأةو  البناية ملفهوم قانوين حمدد غياب تعريفويف 
اليت ال املنشآت من إجبارية التأمني عن املسؤولية املدنية العشرية،  157.19يف مادته  السالف الذكر
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تتوفر على هيكل حامل من اخلرسانة املسلحة املعدة باملعمل و/أو من احلديد الصلب و/أو مبين 
باحلجارة، وكذا خمازن احلبوب واملواد األولية وحمطات معاجلة املياه املعدمة وحمطات الطاقة الرحيية 

 واملصانع الكيميائية والبرتوكميائية.

تغطية املقاول  التنصيص على إلزامعلى لعمل قد دأب اأما يف جمال الصفقات العمومية، ف
اليت تنجز على منشأة  األشغالخبصوص أما لبنايات اجلديدة. بالنسبة لوثيقة تأمني مسؤوليته العشرية ب

مثل تلك املرتبطة بالصباغة أو النجارة أو الرصاصة أو ما شابه ذلك من  الثانوية،األعمال قائمة أو 
 . تأمني تغطيتها بوثيقة يتم اشرتاط أشغال تكميلية وأيضا األعمال غري إمسنتية الركيزة، فال

0 
0      0 

 وبناء على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ترى ما يلي :

 ،عند تسلم األشغال ملسؤولية املدنية العشريةا بوثيقة التأمني عن أن تكون املطالبة ينبغي -1
 ؛بداية األشغال منذ كة تأمنييلتزم بشأهنا مع شر  ه يتعني على املقاول أنعلما بأن

بالنسبة لألعمال املنجزة طبقا لبنود  للمقاول يتعني على صاحب املشروع أداء املقابل املايل -2 
 الصفقة ؛

 للمتعاقد معه صاحب املشروع إرجاع الضمان النهائي واالقتطاع الضامن يتوجب على -3
ينبغي  ،العكس ةويف حال هذا األخري مجيع الشروط املطلوبة. ذا استوىفإ عند التسلم النهائي لألشغال

 اختاذ اإلجراءات الضرورية يف حينها ؛

قائمة  بالنسبة للمنشآت والبنايات اليت أجنزها املقاول العشرية املدنية املسؤولية تظل  -4
 ؛  سواء متت تغطيتها بوثيقة تأمني أم مل تتم تغطيتها

املدنية العشرية بوثيقة تأمني بالنسبة لألشغال املتعلقة  يتعني اشرتاط تغطية املسؤولية -5
ألشغال الثانوية أو األعمال تنجز على منشأة قائمة أو ا لألشغال اليت بالبنايات اجلديدة، أما بالنسبة 

 غري إمسنتية الركيزة فال تطلب بشأهنا. 
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