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 0502فبراير  50خ بتاري 50 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم
 إضافيةإدراج أشغال  بشأن 

 
 الوطنية للطلبيات العمومية،اللجنة  

، وما أرفق 0602يناير  60المتوصل بيا بتاريخ  ...................السيد مدير بناء عمى رسالة  
 ؛وثائقبيا من 

( المتعمق 0622سبتمبر  02) 2.40ذي الحجة  2الصادر في  102..0.2وعمى المرسوم رقم  
 ؛وتتميموبالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، كما وقع تغييره 

 02المصادق عميو بتاريخ  ...................النظام المتعمق بشروط وأشكال إبرام صفقات وعمى  
  ؛.062أبريل 

إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية من طرف المقرر العام المقدم تقرير وبعد دراسة عناصر ال 
 العمومية؛لمطمبيات 

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ  
 ،0602فبراير  60

 أوال: المعطيات

انو اثناء تنفيذ الصفقة  ...................السيد مدير عرض بمقتضى رسالتو المشار إلييا أعاله،  
 ...... رقم الكيمومتريتين النقطتين بين الرابطة الجيوية الطريق وتقوية توسعة مشروع أشغال المتعمقة بإنجاز

حسن  أن اثارت المقاولة المكمفة بتنفيذ االشغال انتباه صاحب المشروع الى، ............ بإقميم ......
 .التنفيذ يقتضي انجاز اشغال أخرى غير منصوص عمييا في الصفقة

      
 

 
 

 
 

         
  

 
 ملكة المـغربيـةـالم    

 األمانـة العـامة للحكومـة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية    
 

 رقم .......................ل.و.ط.ع 
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تضم ممثمي الى عين المكان،  لجنة تقنية  يفادإ ،0622يناير  0بتاريخ و  ،تم عمى ذلك وبناء 
، والمختبر ............ب ............، والمديرية اإلقميمية ........ ............والمديرية  .....مديرية 

المديرية  وافقت ،اليوالى ما تم التوصل وأنو استنادا  دة األشغال والمكتب الطبوغرافي،المكمف بمراقبة جو 
من المبمغ  4,08 %في حدود  اإلضافية األشغال ىذه عمى تنفيذ ............ب ............اإلقميمية 

المقاولة صاحبة الصفقة  0622 مارس 06 بتاريخبصفتيا صاحب المشروع،  ت،وأمر  األصمي لمصفقة.
  بإنجازىا.

بشكاية من أجل تسمم  ،0606يناير  2بتاريخ بعد انتياء األشغال تقدمت المقاولة المعنية  و 
وكذا تحرير االقتطاع الضامن والضمان  المالية وأداء مستحقاتيا التي انتيت منذ أكثر من سنة األشغال
 النيائي.

 ............المديرية اإلقميمية ن ىذه الشكاية تمت دراستيا من طرف أوأضافت الجية المستشيرة 
، الشروع في استغالليا ، وأن الطريق تمفعال قد تم إنجازىا بيااألشغال المأمور ن أأكدت و  ............ب

وانتياء المشروع، وذلك في إطار  اإلنجاز عممية حجم األشغال ولو بعد دة فيقرار الزيااتخاد وتبميغ مقترحة 
المطبقة عمى العامة اإلدارية من دفتر الشروط  22حسب مقتضيات المادة  ة.تسوية الخالف مع المقاول

 صفقات االشغال .

 طالما األشغال، حجم في الزيادة قرار موضوع تكون  أن يمكن ال المنجزة ن األشغال اإلضافيةأواعتبارا منو، 
 ...................السيد مدير  الصفقة، فقد التمس في عميو التنصيص يتم المتعمق بيا لم الثمن أن

استطالع رأى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية حول إمكانية تسوية ىذه المسالة وتصفية الصفقة عن 
 22و 20 المادتين قتضياتم حسب اإلضافية األشغال إلدراج األصمية لمصفقة ممحق عقد طريق إبرام
    .اإلضافية األشغال ىذه تنفيذ بعد حتى المذكورتين،

 ثانيا: االستنتاجات

من المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية دراسة إبرام عقد  ...................حيث يمتمس مدير  
 22و 20حسب مقتضيات المادتين  ،بعد انتياءىا إدراج أشغال إضافيةإلى ممحق لمصفقة األصمية، ييدف 

 ؛0620برسم سنة قة عمى صفقات األشغال لعامة المطبمن دفتر الشروط اإلدارية ا
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"يجوز لصاحب المشروع  أنو3من الدفتر المذكور عمى  (0المقطع ح( من  20وحيث تنص المادة  
 التالية3والمقاول إبرام عقود ممحقة في الحاالت 

          ...... 

          ..... 

 ؛من ىذا الدفتر 22ح( إلنجاز منشآت أو أشغال إضافية طبقا لممادة  

          .......". 

المنشآت أو األشغال اإلضافية" " تقد حدد امن نفس الدفتر، نجدى 22ى المادة بالرجوع إل حيث و 
المقاول بواسطة أمر بالخدمة بأنيا "منشآت أو أشغال غير مدرجة في الصفقة، يأمر بيا صاحب المشروع 

ينفذ عمى الفور دون تغيير موضوع الصفقة إذا كانت ىذه المنشآت أو األشغال، غير المتوقعة وقت إبرام 
 .الصفقة األصمية، تعتبر تكممة ليا......"

ن األمر الذي يصدره صاحب أوحيث باستقراء مقتضيات ىذه المادة يتضح انيا نصت صراحة عمى      
 شغال إضافية يجب عمى المقاولة تنفيذه فور تبميغيا باألمر بالخدمة.أتنفيذ  بشأنالمشروع 

ن اإلجراءات المسطرية   أتفيد ن عبارة "ينفذ عمى الفور" الواردة في ىذه المادة أن مؤدى ذلك إوحيث     
قيام بيا واستنفاذىا ضفاء الطابع التعاقدي المنتج ألثاره عمييا ال يشترط الا  المتطمبة لسالمة ىذه العممية و 

المشار الييا لم يحدد  22ن نص المادة أو بعده طالما أثناء التنفيذ أنما بعده وسواء ا  قبل البدء في التنفيذ و 
 وقتا محددا لذلك. 

 وىي3متوفرة  22ن جميع الشروط المتطمب بمقتضى المادة أوحيث بالرجوع الى طمب االستشارة نجد    

 الصفقة؛نيا غير مدرجة في أشغال إضافية بحكم أن األشغال المعنية ىي أ - 

 الصفقة؛تناء ابرام أنيا غير متوقعة أ -

  ؛شغال تكميمية لألشغال األصميةأنيا أ -

 ؛تمقاء نفسيامن  بيا تقم لملمقاولة ىذه االشغال وأن ا مر بإنجازأن صاحب المشروع ىو الذي أ - 
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من مبمغ  26% أن تنفيذىا قد تم باعتماد معدات مستعممة في عين المكان كما أن مبمغيا ال يتعدى  -
 الصفقة االصمي ؛  

 أي اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةر  :ثالثا

يجوز لصاحب عمى االستنتاجات المبسوطة أعاله، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أنو  بناء 
 20شغال اإلضافية موضوع طمب االستشارة طبقا لمقتضيات المادتين بشأن األ إبرام عقد ممحقالمشروع 

  األشغال وتسوية مستحقات المقاولة بناء عميو.  صفقات عمى المطبقة العامة اإلدارية الشروط دفتر من 22و

 

 

 


