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 المملكت المغربٍت                                          

 األماوت العامت للحكومت

 اللجىت الوطىٍت للطلبٍاث العمومٍت

 
 

 8102أكتوبر  9بتارٌخ  8102/54رأي اللجىت الوطىٍت للطلبٍاث العمومٍت رقم 

 ثمه جزافًلزٌادة فً كمٍت الدراساث المبرمت على أساس بشأن ا

 

 اللجىت الوطىٍت للطلبٍاث العمومٍت،

بالزيادة في حجم الدراسات والمتعمق  ……بتاريخ  ..…رقم  .………بناء عمى رسالة السيد  - 
 ؛المبرمة بثمن جزافي

( المتعمق 7182سبتمبر  78) .8.4ذي الحجة  2الصادر في  748.41.2وعمى المرسوم رقم  - 
 بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛

وبعد دراسة عناصر التقرير الذي قدمو المقرر العام إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات  -
 العمومية؛

ر أكتوب 9وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ  -
7181، 

 المعـطـيات أوال:

استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات  ،.……طمب السيد ، المشار إلييا أعالهبموجب الرسالة 
، أن يحق لمكتب الدراسات، صاحب صفقة مبرمة عمى أساس أثمان جزافيةإذا كان  ما العمومية لمعرفة

بالمشروع المراد  ةالمتعمق (APD)بالنسبة لمدراسات األولية المفصمة  األعمال كمياتفي الزيادة  يستفيد من 
 إنجازه4 

أن دفتر الشروط الخاصة نص عمى أن يتم تسديد  إلى المذكورة في رسالتو .… .…وأشار السيد 
 ،%.2غال، وأن ىذا التقدير قد تم تجاوزه ب دفعات إلى المتعاقد معو تحسب عمى أساس تقدير مبمغ األش

 كان متوقعا4ما بالنسبة ل %.82 ترتفع إلىيجعل الكميات الجزافية األولية  مما

 : االستـنتـاجـاتثانيا

ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون حيث إن الجيات والييآت التابعة ليا ومجموعات الجيات 
المتعمق بالجيات الصادر  .88848من القانون التنظيمي رقم  774فييا ممزمة، بموجب المادة  االجية طرف

(، بإبرام صفقاتيا وفق 7182يوليو  2) .8.4من رمضان  71بتاريخ  8482414بتنفيذه الظيير الشريف رقم 
 الشروط والشكميات المنصوص عمييا في النصوص التنظيمية المتعمقة بالصفقات العمومية؛
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مارس  71) .8.4جمادى األولى  1الصادر في  748744.9من المرسوم رقم  88حيث إن المادة و 
تمك  (marché à prix forfaitaire)( المتعمق بالصفقات العمومية، تعرف الصفقات بثمن إجمالي 7184

ى "التي يغطي فييا ثمن جزافي مجموع األعمال موضوع الصفقة4 ويتم حساب ىذا الثمن الجزافي، عم
ويحسب المبمغ اإلجمالي  ل وحدة من ىذا التفصيل ثمن جزافي،يرصد لك ،أساس تفصيل المبمغ اإلجمالي

  4بجمع مختمف األثمان الجزافية المحددة لكل ىذه الوحدات
وفي الحالة التي تكون فييا الوحدات مرصودة بكميات، فإن األمر يتعمق بكميات جزافية يعدىا "

جزافية الكمية التي قدم بشأنيا صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليو كيفما صاحب المشروع4 وتعد كمية 
  "كانت الكمية المنفذة فعال4
من دفتر الشروط اإلدارية المطبق عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال  .4وحيث إن المادة 

ل تغييرات عمى الدراسات واإلشراف عمى األشغال، تبيح لصاحب المشروع، أثناء تنفيذ الصفقة، إدخا
ذا كانت ىذه  الصفقة األصمية، بعد استشارة صاحبيا، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في موضوعيا4 وا 

احب المشروع صالتغييرات تتطمب إدخال أعمال إضافية لم تكن متوقعة إبان إبرام الصفقة األصمية، يضع 
من  .1المقتضيات الواردة في المادة  باتفاق مع صاحبيا أثمانا جديدة ليا ويبرم عقدا ممحقا بشأنيا وفق

 ؛748744.9المرسوم السالف الذكر رقم 

المذكورة أن األعمال موضوع الصفقة تم تقسيميا عمى ثالثة وحدات  ..…وحيث يستفاد من رسالة 
 كل واحدة مرصودة بكمية محددة عمى النحو التالي :

 ةــيـمـالك دةــوح لـمـف العـريـتع م الثمنـرق

 8 جزافي APDمشروع أولي مفصل  8

 8 جزافي مشروع تنفيذ المنشآت 7

 8 جزافي مياتسميتنسيقيا و و  تتبع األشغال 4

وأن الوحدات والكميات المطابقة ليا وضع بشأنيا صاحب الصفقة ثمنا ليا يحسب عمى أساس األشغال 
 ؛المنفذة فعال

أن األمر يتعمق بالزيادة في كميات األعمال مؤدى المذكورة  ……وحيث يستفاد كذلك من رسالة 
من دفتر الشروط  .4من المادة  4فال يمكن أن تطبق عمييا بنود الفقرة  ،عنيا عمى أساس ثمن جزافي

حيث إنيا تتعمق  التي تضع حدودا لمتغييرات بالزيادة أو التقميص من الكميات،  اإلدارية العامة المذكور
 وليس عمى أساس أثمان جزافية، ساس أثمان أحاديةأعمال يسدد ثمنيا عمى أب
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 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية :ثالثا 

ناء عمى االستنتاجات السالفة الذكر، ترى المجنة الوطنية أن الصفقة المعنية أبرمت عمى أساس ب 
باقتراح ثمن  أثمان جزافية تمت تحديد وحداتيا وكمياتيا من طرف صاحب المشروع وقام صاحب الصفقة

من جراء التغييرات ما لم  بشأنيا، وبالتالي يتعين تسديد ىذا الثمن لو كيفما كانت الكميات المنفذة فعال
 748744.94لمرسوم السالف الذكر رقم من ا 88تطبيقا ألحكام المادة  وذلك يتعمق األمر بأعمال إضافية،


