
 

                المملكت المغربيت                                          

            األماوت العامت للحكىمت

 اللجىت الىطىيت للطلبياث العمىميت

 

 

 

 3102يىليىز  32  في صادر  2019/66 رقم ميتىالعم للطلبياث طىيتىال اللجىت رأي

س هيدأتعاب المهىإعادة تعديل احتساب  إمكاويت بشأن

 المعمارييه المتعلقت بمرحلت الدراساث

 
 

 ،ميتىالعم للطلبياث طىيتىال اللجىت

 

 ؛ 9802زو ليو ي 80 مؤرخة فيال .……رقم  ......... رسالة عمى بناء 
 

 المتعمق 2015) سبتمبر 1436 (21 الحجة ذي 7 في الصادر 2.14.867 رقم مو المرس عمىو  
 ؛ ميةو العم لمطمبيات طنيةو ال بالمجنة

 

  2013) مارس 1434 (20 لىو األ جمادى 8 في الصادر 2.12.349  رقم مو المرس عمىو  
 ؛ ميةو العم بالصفقات  المتعمق

 

 جبو بم عميو المصادق األشغال صفقات عمى المطبق العامة اإلدارية طو الشر  دفتر عمىو  
 ؛ (9802ماي  01) 1437شعبان 6 في الصادر 2.14.394 رقم مو المرس

 

  ؛ لمطمبيات العمومية طنيةو ال لمجنة التداولي الجياز إلى المقدم التقرير عناصر اسةر د بعدو  
 

 المنعقد المغمقة الجمسة خالللمطمبيات العمومية  الوطنية لمجنة ليو التدا الجياز لةو مدا بعدو  
 9802يوليوز  91 بتاريخ

 
 المعطياث  :الوأ

 

زارة في و ه الذد التي تبرميا ىو في إطار العق وأن أعاله، إلييا المشار ......... رسالة من يستفاد 
 ،ترميم البناياتو تييئة و نطاق أعمال اليندسة المعمارية السيما أثناء تنفيذ الصفقات المتعمقة باألشغال 

 (أالمتعمقة بمرحمة الدراسات )مرحمة  سين المعماريينالميندتطرح إشكالية إعادة تعديل احتساب أتعاب 
 .الزيادة في حجم األشغال ورة إبرام صفقة إضافية أو بضر عندما يتعمق األمر 

 

باحتساب أتعاب الميندسين  يقضيميين و المحاسبين العمموقف  أن الرسالة هذمن ى يستفاد كذلكو  
ن و المسندة د الصفقات أوالمعنيين المستحقة ليم برسم مرحمة الدراسات فقط عمى أساس مبمغ الصفقة 

 .الزيادة في حجم األشغال وفي الصفقة األصمية كاألشغال اإلضافية أاحتساب األشغال غير المضمنة 
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 إبداء ،ميةو العم لمطمبيات طنيةو ال المجنة من ،......... التمس ،معطياتال هىذ عمى تأسيساو  
 وشغال إضافية أأمن أتعاب إضافية ناتجة عن  في االستفادة سين المعماريينالميندل أحقية و ح أييار 

 .الزيادة في حجم األشغال
 

 االستىتاجاث  :ثاويا

 

زير و ص عميو في قرار و المنصالعقد النموذجي لمميندس المعماري  من 13 المادة إن حيث 
ا قرر ذإنو أتنص صراحة عمى  ،9801وفمبر ن 01الصادر في  0083-01المالية رقم و  االقتصاد

 وأيزيد في حجم األشغال  وأن يقمص أ واع األعمال أو ع أثناء تنفيذ األشغال أن يغير أنو صاحب المشر 
  ؛ لكذضافية يجب عمى الميندس المعماري أن يمتثل لإأن يأمر بأشغال 

 

   من المرسوم 02قتضيات الفصل مإن األعمال اإلضافية تكون موضوع عقد ممحق طبقا ل حيثو  
العامة و من دفتر الشروط اإلدارية  55و 09والفصمين المتعمق بالصفقات العمومية  132-09-9

 ؛ الخاصة باألشغال
 

المتعمق بالصفقات العمومية يعتبر  9-09-132من المرسوم  02 المادة من 8 البند إن حيثو  
 ؛ إضافيةالعقد الممحق بمثابة صفقة تفاوضية تتعمق بأشغال 

صفقات  سنادإ بعد نوأ عمى تنصالعقد النموذجي لمميندس المعماري  من 92 المادة إن حيثو  
 ساس أ عمى )مرحمة أ ( الدراسات لمرحمة بالنسبة لميندس المعماري ا تعابأ احتساب عادةإ  تتمشغال اال

 ؛ المسندة الصفقات وأ   الصفقة
 

تعديل  ساسياأفقة مسندة يتعين عمى ن العقد الممحق يعتبر بمثابة صأسمف  امم يستفاد وحيث 
 .أ(مرحمة )الدراسات أتعاب الميندس المعماري المستحقة لو برسم مرحمة 

 
 الىطىيت للطلبياث العمىميت اللجىت يأر  :ثالثا

 

 :   ترى  العمومية لمطمبيات طنيةو ال المجنة فإن أعاله، رةو المذك االستنتاجاتو  المعطيات عمى بناء
 

 أتعاب الميندس المعماري المستحقة لو برسم مرحمة الدراساتعادة احتساب إ يتعين أنو  - 0 
 ؛ موضوع عقود ممحقة كانتعن أشغال إضافية  أ( والناتجة)مرحمة 
لميندس ا تعابأ بر كأساس الحتسابتال تع نياإف ،يخص الزيادة في حجم األشغال أما فيما - 9 
، والنيائي المؤقت والتسميم شغالألا بتتبع الخاصة( ب)مرحمة  الثانية لممرحمة بالنسبة الإ المعماري 
 لزيادة فيبامر ألا يتعمق عندما بالدراسات خاصةالمطالبة بأتعاب إضافية لمميندس  ال يحق فإنو وبالتالي
 .األشغالحجم 


