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                                   2022أ بريل  19 بتارخي 36/2022 رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رمق

 التعويض عن التقليص من جحم ال شغالبشأ ن 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

 ،2020دجنرب  28املتوصل هبا بتارخي   « .......................... »شاكية رشكة بناء عىل  

 وما أ رفق هبا من واثئق؛

مارس  15هبا بتارخي املتوصل  ....................لوعىل الرساةل اجلوابية للمجلس امجلاعي  

 ؛2021

( 2013مارس  20) 1434جامدى ال وىل  8الصادر يف  2.12.349وعىل املرسوم رمق 

 وتمتميه؛املتعلق ابلصفقات العمومية، كام وقع تغيريه 

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

 ، كام وقع تغيريه وتمتميه؛ابللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

وبعد عرض امللف عىل اللجنة ادلامئة امللكفة ابلقضااي املتعلقة ابمجلاعات الرتابية والهيئات 

 امجلاعات؛التابعة لها ومجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني 

ىل اجلهاز التداويل للجنة      الوطنية للطلبيات  وبعد دراسة عنارص تقرير املقرر العام املقدم ا 

 العمومية؛

وبعد مداوةل اجلهاز التداويل للجنة الوطنية للطلبيات العمومية خالل اجللسة املغلقة املنعقدة 

 .2022أ بريل  19بتارخي 

 

 : املعـطـيـاتأ وال 

لهيا أ عاله،  مبقتىض شاكيهتا  أ هنا أ برمت مع  « .......................... » رشكة عرضتاملشار ا 

املتعلقة ببناء قاعتني لرايضات فنون ادلفاع عن  23/2017الصفقة رمق  ....................جامعة 

ىل التقليص من جحم ال شغال  ........... النفس مبقاطعة وأ نه أ ثناء تنفيذها معدت امجلاعة املذكورة ا 

        

 

 

 

 

 

          

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األمانـة العـامة للحكومـة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية    
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ال بعد % 55بأ كرث من  وأ ن لك  شهر من اترخي فتح ال ظرفة 16، كام أ ن رخصة البناء مل تصدر ا 

   ا رضرا.ذكل قد أ حلق هب

صاحب املرشوع بشأ ن التعويض عن الرضر النامج عن ختفيض كتةل ل وابلرمغ من ماكتبهتا 

ودفرت  2016العمل بناء عىل دفرت الرشوط اال دارية العامة املطبقة عىل صفقات ال شغال لس نة 

نمنه،  42و 41و 5الرشوط اخلاصة ال س امي املواد  الاس تجابة صاحب املرشوع امتنع عن  فا 

ىل أ ن حمرض التسمل املؤقت للبناية مؤرخ يف لطلهبا  .2020نونرب  22. وجتدر اال شارة ا 

وتبعا ذلكل فقد المتست اس تطالع رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأ ن هذا  

 اخلالف القامئ بيهنا وبني صاحب املرشوع.

العمومية أ كدت جامعة وبعد ماكتبهتا يف املوضوع من طرف اللجنة الوطنية للطلبيات  

بعد أ ن مت الاكتفاء  2019دجنرب  22أ ن املرشوع قد مت تسلمه مؤقتا بتارخي  عىل ....................

ببناء قاعة واحدة بدل قاعتني، نظرا لعدم متكن امجلاعة من توفري الوعاء العقاري الالزم ذلكل. 

 ال ولية عن الرضر الناجت عن اخنفاض الكتةلعدم الاس تجابة لطلب املش تكية  ت بأ نأ ضافو 

ثبات املعنية ابلرضر للرضر املدعى به  وحدوث ىل عدم ا  تغيريات يف المكية موضوع الصفقة راجع ا 

 58بصفة قانونية وعدم موافاهتا لها ابلبيان التفصييل ذلكل الرضر وفق ما تس توجبه مقتضيات املادة 

 من دفرت الرشوط اال دارية العامة.

 : الاس تنتاجات اثنيا

من عدم تعويضها من طرف صاحب  « .......................... »تش تيك رشكة  حيث 

 23/2017حلقها نتيجة التقليص من جحم ال شغال املتعلقة ابلصفقة رمق اذلي رضر الاملرشوع عىل 

 ؛ ....................املتعلقة ببناء قاعتني رايضيتني جبامعة 

مي وحيث يمتسك صاحب املرشوع بعدم منح التعويض املطالب به، وذكل بسبب عدم تقد 

من دفرت الرشوط اال دارية العامة املطبقة عىل صفقات ال شغال لس نة  58طبقا للامدة  املش تكية

فامي خيص التغيري يف  حصول هذا ال خريلبيان تفصييل للرضر اذلي حلقها من أ جل تربير  2016

 المكيات موضوع الصفقة ؛

ىل املادة   ، جندها تنص يف املذكورمن دفرت الرشوط اال دارية العامة  58وحيث ابلرجوع ا 

ذا فاقت نس بة التقليص من جحم ال شغال مخسة وعرشين يف املائة   25)فقرهتا ال وىل عىل أ نه : "ا 
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من احلجم ال ويل، للمقاول احلق يف أ ن يعوض يف هناية ال مر عن الرضر املثبت بصفة قانونية،  (%

 (% 25)سة وعرشين يف املائة اذلي يكون قد حلقه من جراء التقليص املذكور فامي فوق نس بة مخ 

 املعترب كحد للتقليص"؛

ن املادة املذكورة قد وحيث  ثباته بكيفية قانونية،  ا  ربطت حصول رضر للمقاول برضورة ا 

يف حاةل جتاوز نس بة تقليص ال شغال للسقف احملدد كحد  ق هل احلصول عىل التعويض املقررليك حي

 أ قىص؛

مسأ ةل الرضر املطالب به من جراء التقليص يف وحيث ال خيتلف طريف الصفقة خبصوص  

من الكتةل ال ولية مع حدوث تغيريات يف  %50جحم ال شغال، واذلي قدره املش تيك بنس بة تفوق 

 جل المكيات املتصةل بوحدات ال سعار؛

ىل    ثبات واقعة الرضر املرتبط بتخفيض جحم ال شغال ال ويل واملؤدي ا  ن اكن ا  وحيث وا 

نه قد متت بني الطرفني مراسالت  احلصول عىل تعويض ركز فهيا هذا يقع عىل عاتق املقاول، فا 

وخسارة أ رابح اكنت  ال خري عىل مدة انتظار تسمل ال مر ابخلدمة وتوقف ال شغال واس تئنافها

جاميل قمية الاشغال اخملفضة؛ %16.43متوقعة بنس بة   من ا 

ن فقدان املقاول للرحب املتوقع من نس بة ال شغال  ثبات وحيث ا  ىل ا   غري املنجزة ال حيتاج ا 

 . الرشكة املش تكيةمرتبط بتفويت فرصة عىلو 

 : رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اثلثا

حقية الرشكة العمومية أ  ، ترى اللجنة الوطنية للطلبيات أ عاله بناء عىل ما س بق بسطه 

لهياغري املش تكية يف احلصول عىل تعويض عن التقليص من جحم ال شغال  اذلي يفوق و  الراجع ا 

شغال ال ويل جماحلمن  % 25نس بة  ن اكنت املادة مع التأ كيد عىل ، لل  من دفرت  58أ نه وا 

ثبات فقدان  ىل ا  نه انطالقا من ال مثنة ال حاجة ا  ثباته بصفة قانونية، فا  الرشوط اال دارية تشرتط ا 

  . الرحب املتوقع من نس بة ال شغال غري املنجزة

 

 


