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 8102أكتوبر  8 بتاريخ 44/8102رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم 
 في شأن تحديد أثمان األشغال اإلضافية

 
 

  ،المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

  ؛أثمان األشغال اإلضافية المتعمقة بتحديد .……بتاريخ ………رقم ..……السيد بناء عمى رسالة 
بالمجنة المتعمق  (7182سبتمبر  78) .8.4ذي الحجة  2صادر في ال 748.41.2مرسوم رقم وعمى ال

 منو؛ .7و .، وال سيما المادتين الوطنية لمطمبيات العمومية
 المتعمق( 7184 مارس 71) .8.4 األولى جمادى 1 في صادرال 748744.2 رقم مرسوموعمى ال

 ، كما وقع تغييره؛العمومية بالصفقات
رقم   مرسوم المصادق عميو بموجب ال دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات األشغالوعمى 
 ؛( .718ماي  84)  8.42شعبان  .صادر في ال .748.442

المقرر العام والمقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات  أعدهوبعد دراسة عناصر التقرير الذي 
 العمومية؛

 ،7181أكتوبر  7الجياز التداولي لمجنة الوطنية خالل جمستو المغمقة بتاريخ  وبعد مداولة
 أوال: المعطيات

 لمطمبيات الوطنية المجنة يأر  استطالع أعاله، إلييا المشار رسالتو بواسطة ،..…… السيد طمب لقد
 واحدة كل حصص ثالث مضت ةواحد صفقة إطار في ،المشروع صاحب عمى يتعين كان إذا ما لمعرفة العمومية
تخص حصة بعينيا  إضافية أشغال بتنفيذ يتعمق ممحق عقد إبرام بيا، خاص صلفم ريتقدي وبيان أثمان بجدول
 من أخرى حصة أن حين في ،بيا المعنيةواردة في الحصة  غير األشغالىذه  أنب عمما ،أثمانيا تحديد وبكيفية
 4بيا المتعمق التقديري البيانو  األثمان جدول في أثمانيا وتبين ليا مماثمة أعماال تتضمن يانفس الصفقة

 االستنتاجات: ياناث
 تكون التي بيةراالت الجماعات ومجموعات الجيات ومجموعات ليا التابعة اتئواليي الجيات إن حيث

 الصادر بالجيات المتعمق .88848 قمر  التنظيمي القانون من 774 المادةأحكام  بموجب ة،زممم فييا اطرف الجية
 وفق صفقاتيا برامبإ ،(7182 يوليو 2) .8.4 مضانر  من 71 بتاريخ 8482414 رقم ريفالش الظيير بتنفيذه
  العمومية؛ بالصفقات المتعمقة التنظيمية النصوص في عمييا المنصوص والشكميات الشروط

 يتعمق ما في الحصةعرف ت 748744.2 قمر المشار إليو أعاله  المرسوم من 2 المادة إن وحيث
تندرج ضمن مجموعة  األعمال من مجموعة وأ حرفة أو زهإنجا داالمر  العمل من اجزءبكونيا  والخدمات باألشغال
 متكاممة؛ أو متشابية تقنية مواصفات عمى وفرتوت ما حد إلى متجانسة

 المملكة المغربية                                          

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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 عدة إسناد حالة في يمكن كما صفقة حصة كل تشكل أن يمكنتنص عمى أنو " المادة نفسإن  وحيث
 ؛"الحصص جميع تضم المتنافس ىذا مع واحدة صفقة مراإب المتنافس، نفس إلى حصص

 يمكنينص عمى أنو  748744.2 رقم المذكور المرسوم من .1 المادة من ثانيا من 2 المقطع إن وحيث
 ىذه وتبرم األصمية، الصفقة صاحب إلى بيا يعيدالتي  اإلضافية لألعمال بالنسبة يةضاو فت صفقات إبرام

 بيا؛ المرتبطة األصمية بالصفقات ممحقة عقود شكل عمى الصفقات
بكونيا  اإلضافية األشغالتعرف  المشار إليو أعاله العامة اإلدارية الشروط دفتر من 22 المادة إن وحيث

 أجل ،تضاءاالق وعند ،وأثمانيا طبيعتيا يحدد ممحق عقد بواسطة معاينتيا تمت الصفقة، في مدرجة غير أشغال
 ؛تنفيذىا

 :كما يمي، المذكورة 22 أحكام المادةب عمال، ة يتماإلضافي األشغال أثمانتحديد  إن وحيث
 األصمية؛ الصفقة أثمان أساس عمى توضع أن إما -
ما -  عند العمل بيا ريالجا األثمان إلى بالرجوع المقاول مع بشأنيا التفاوض يتم أثمان أساس عمى وا 

 الصفقة؛ في عمييا وذلك عندما يتعمق األمر بأثمان غير منصوص الممحق، العقد إبرام
ما -  4ثمان جديدة تفاوضيةأو  األولية الصفقة أثمان واحد، آن في تتضمن، أثمان أساس عمى وا 

األثمان الواردة في  تطبيق يجوز فال بيا، خاص ريتقدي بيانو  أثمان جدول إعداد تم حصة كل إن وحيث
غير تتعمق بيذه األخيرة و  إضافية أشغال أثمان لتحديد أخرى حصة عمى بحصة ينالبيان المتعمقالجدول و 

 4  فييامنصوص عمييا 
 العمومية لمطمبيات الوطنية المجنة رأي:  ثالثا
 : يمي ما العمومية لمطمبيات الوطنية المجنة ترى ،السابقة االستنتاجات عمى بناء

، شريطة األصمية الصفقة في واردة غير أشغال لتنفيذ ممحق عقد ماإبر  المشروع صاحب عمى يتعين 84
 ؛ 748744.2 قمر  كرذال السالف ومسالمر  من .1 المادة في عمييا المنصوص الشروط استيفاء

 العامة اإلدارية الشروط دفتر من 22 المادة أحكام إلى الرجوع يتعين ،اإلضافية األشغال أثمان لتحديد 74
 تحديدىا؛ كيفيات تبين التي

 نفس إلى إسنادىا تم أخرى بحصة يتعمق تقديري بيانو  أثمان جدول في واردة بأثمان االستئناس يجوز 44
 4أخرى بحصة مرتبطة إضافية أعمال تخص تنفيذ جديدة أثمان أنشب لمتفاوض المقاول

 

 


