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 2022أ بريل  26 بتارخي 43/2022رمق  اللجنة الوطنية للطبيات العمومية  رأ ي          

 متديد ال جل مبقتىض عقد ملحقبشأ ن     

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

املتوصل هبا بتارخي  2022/1728رمق  .................................. مراسةل الس يد مديربناء عىل  

 ؛ 2022مارس  22

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

 ؛ كام وقع تغيريه وتمتميه ،ابللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

املصادق عليه  ..................................وعىل النظام املتعلق برشوط وأ شاكل ابرام صفقات 

 ؛2014يناير  23بتارخي 

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

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

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

 العمومية؛

 .2022أ بريل  26خالل اجللسة املغلقة املنعقدة بتارخي املذكور  وبعد مداوةل اجلهاز التداويل

 : املعـطـيـات أ ول

لهيا أ عاله،  الرساةلبواسطة  رأ ي اللجنة الوطنية  .................................. المتساملشار اإ

املتعلقة  ............./GU/34/2018رمق  الصفقة بشأ ن ةملحق قودع خبصوص ابرامللطلبيات العمومية 

جناز املقطع الطريق الرابط بني النقط   pk 114 + 642,185و pk 76 + 000رمق   تني الكيلومرتيتنيابإ

        

 

 

 

      

      

 
 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األمانـة العـامة للحكومـة

اللجنة الوطنية للطلبيات     

 العمومية
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جناز املقطع الطريق ............./GU/38/2018تزنيت ولكممي والصفقة رمق بني مدينيت   الرابط املتعلقة ابإ

والصفقة رمق  بني نفس املدينتني pk 76 + 000 و pk 37 + 000رمق  الكيلومرتيتني تنيبني النقط 

LAY/12/2018/.............  جناز املتعلقة الرابط بني طرفاية وواد الواعر عىل مسافة  املقطع شغالأ  اإ

 .كيلومرتا 36

 يهل جيب أ ن هيم ال جل اجلديد املقرتح يف مرشوع ؛الاستشارة حولطالب حيث يس تفرس   

 ............./GU/38/2018و  ............./GU/34/2018خبصوص الصفقتني رمق  نيامللحق ينالعقد

اجنازها رضورة صاحب املرشوع املنتدب لواليت تبني  ،شغال الإضافيةبصفة حرصية ال    ،السالفيت اذلكر

فراد بعد انهتاء أ جل مس تقل ب ال شغال املذكورة أ جيل الصفقتني ال صليتني املذكورتني، وابلتايل جيب اإ

يندرج ال جل اجلديد مضن املرحةل الثانية للصفقتني أ ن عن أ جيل الصفقتني ال صليتني؛ أ م يتعني 

 تكمتل بعد، واليت لزالت مل الصفقتني ال صليتني شغالأ  املذكورتني، حبمك أ هنا املرحةل اليت هتم تنفيذ 

          يف الك الصفقتني املذكورتني.   5و  3و  2ابلرمغ من متديد أ جلها مبقتىض العقود امللحقة ذوات الارقام 

ال شغال  أ جل فينصب التساؤل حول ............./LAY/12/2018أ ما فامي يتعلق ابلصفقة رمق  

 2بصفة حرصية املقطع رمق  املقرتح؛ هل يشمل 5رمق  اليت يتعني أ ن يشملها مرشوع العقد امللحق

كراهات اليت  pk 1336و  pk 1324مق ر الكيلومرتيتني تنيالرابط بني النقط  )ممر أ خفنري( نظرا لالإ

فراد بررت اللجوء اىل تأ جيل ال شغال ابملقطع املذكور عن أ جل جزيئ مس تقل ب املقطع املذكور وابلتايل اإ

املرحةل  متديد أ جل أ م جيب أ ن ينرصف مرشوع العقد امللحق املذكور اىل  ،ال جل ال صيل للصفقة

 ذلي يدخل مضناو  2التأ جيل اذلي مه املقطع  حبمك أ نه وابلرمغ من الثانية من العقد ال صيل للصفقة

هناؤها بعد  املرحةل الثانية فاإن أ شغال، املرحةل الثانية       . مل يمت اإ

                 

 الاس تنتاجات:  اثنيا
 

ن   و  ............./GU/34/2018ال صليني للصفقتني ذواات الرمقني  ال جلنيحيث اإ

GU/38/2018/.............   وابلرمغ من ذكل مل يمت  ،5و 3و 2بواسطة العقود امللحقة رمق مت متديدهام

هناء   أ شغال املرحةل الثانية من الصفقتني املذكورتني؛اإ

ن صاحب املرشوع املنتدب تبينت هلو   ضافية غري منصوص احل حيث اإ جناز أ شغال اإ ىل اإ اجة اإ

ال جلني ال صليني للصفقتني عش ية انهتاء  انهتاء أ ووذكل بعد  علهيا يف العقدين ال صليني للصفقتني

 اذلكر؛ابلعقود امللحقة السالفة  املذكورتني، كام مت متديدهام
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ن الفقرة  من النظام املتعلق برشوط وأ شاكل ابرام صفقات  86من املادة  6وحيث اإ

ىل مقاول  .................................. س بق " ".......حددت ال عامل الإضافية يف تكل اليت يعهد هبا اإ

ذا اكن من املفيد، ابلنظر  دخال ل جل التنفيذ أ و حسن سري هذا التنفيذأ ن اس ندت هل صفقة، اإ ، عدم اإ

برام الصفقة الرئيسة، مقاول". تعترب ......."جديد وعندما يتبني أ ن هذه ال عامل، غري املتوقعة وقت اإ

      ( من مبلغها.    10%ول تتجاوز نس بة عرشة يف املائة ) تمكةل لها

ن  من دفرت الرشوط الإدارية العامة املطبقة عىل صفقات  55 املادة من 2الفقرة  وحيث اإ

ال شغال الإضافية بواسطة عقد ملحق  وأ  تمت معاينة املنشأ ت "تنص عىل أ نه  2016ال شغال برمس س نة 

 ؛"حيدد طبيعهتا وأ مثاهنا، وعند الاقتضاء، أ جل تنفيذها

ن    دخالها بواسطة العقدين امللوحيث اإ حقني السالفني اذلكر، ليس ال شغال الإضافية املزمع اإ

ضافية  دخال أ عامل اإ صلية، وذكل حسب التكييف اذلي أ عطاه الصفقة ال   تنفيذ لس تكاملسوى نتيجة اإ

    لها صاحب املرشوع؛

ن أ شغالوحيث   املرحةل الثانية يف الصفقتني املذكورتني مل يمت اس تكاملها بعد ابلرمغ من متديد  اإ

أ ن ينصب ال جل اجلديد املقرتح يف مرشوعي العقدين امللحقني خبصوص الصفقتني  فال حرىأ جلها، 

ضافيةاملذكورتني   ؛  عىل املرحةل الثانية لإجناز أ شغال اإ

 جنازهانه مادام أ ن الاشغال الإضافية املزمع اإ أ  وعليه ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،  

برام عقدمرتبطة بأ شغال الصفقتني ال صليتني، فليس ه  ضافي لنيجأ   نملحقني هيام ينناك مانع من اإ  نياإ

 شغال مضن املرحةل الثانية للصفقتني ال صليتني.ال   اتهلإجناز ه

نه من هجة أ خرى   الإشاكلفاإن  ............./LAY/12/2018الصفقة رمق  وخبصوص ،وحيث اإ

ذا جيبينصب حول ما  اذلي  2عىل املقطع رمق  ،امللحق مرشوع العقد متديد ال جل، عرب الاقتصار يف اإ

 يشمل املرحةل الثانية من العقد ال صيل للصفقةجيب أ ن ال شغال الرابطة بني طرفاية وواد الواعر أ م  هيم

 ؛فر ومنشأ ت الرصيف والرتصيص"املتعلقة بأ شغال "احل
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ن املادة    املتعلقة بأ جال تنفيذ ال شغال ............./LAY/12/2018من الصفقة  5.1وحيث اإ

ىل ىل مراحل )ثالث مراحل( وليس اإ كام جاء يف  (Section)مقاطع  قسمت أ جال تنفيد الاشغال اإ

 طلب الاستشارة؛

ن املرحةل  فر ومنشأ ت الرصيف من العقد ال صيل للصفقة املتعلقة بأ شغال "احل الثانية وحيث اإ

 ؛للصفقة ل شغال حيث هتم التنفيذ الفعيل ،مهال  والرتصيص" يه املرحةل 

نه مادام أ ن املرحةل الثانية من الصفقةوحيث   هناؤها بعد  ............./LAY/12/2018 اإ مل يمت اإ

جيب أ ن هيم املرحةل الثانية من الصفقة  5عرب مرشوع العقد امللحق رمق  قرارهفاإن ال جل الإضايف املزمع اإ 

    الرابط بني طرفاية وواد الواعر؛    2املذكورة وليس املقطع رمق 

 : رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اثلثا
 

 ما ييل : ة الوطنية للطلبيات العمومية، ترى اللجناملعطيات والاس تنتاجات السالفة اذلكربناء عىل     

 

قراره مبقتىضأ ن   -1  املرحةل الثانية من الصفقتني مالعقدين امللحقني جيب أ ن هي ال جل املراد اإ

 ؛ ............./GU/38/2018و  ............./GU/34/2018ال صليتني ذواات الرمقني 

قراره فاإن ............./LAY/12/2018أ نه فامي يتعلق ابلصفقة رمق   -2 العقد مبقتىض  ال جل املراد اإ

 .الصفقة ال صليةامللحق جيب أ ن هيم املرحةل الثانية من 

 

 

 

 


