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 مراجؼة بشأن  9299رب نون 94بخارخي  202249/رأي رمق 

 أمثان ضفلات كيد اإلجناز 

 اللجنة الوظنية للعلبيات الؼمومية، 

ػىل  امخوض  هامل  «..................................»بناء ػىل رساليت الس يد املدير الؼام لرشكة 

  م  وئاقق  اموما أرفق ه 9299 كخوبرأ 01و 02 يبخارخيالخوايل 

  «..................................»وػىل النظام اخلاص مبشرتايت رشكة 

املخؼلق ( 9202سبمترب  90).094ذي احلجة  2الطادر يف  940941.2وػىل املرسوم رمق 

 ابللجنة الوظنية للعلبيات الؼمومية كام وكع ثغيريه وحمتميو 

املخؼلق بس   9299أبري   01الطادر يف  9290/4منشور الس يد رقيس احلكومة رمق وػىل 

ثدابري اس خثناقية للخخفيف م  آئار ارثفاع األسؼار وندرة املواد األولية ػىل الالزتامات الخؼاكدية يف 

  موميةإظار الطفلات الؼ

وبؼد دراسة غنارص الخلرير امللدم م  ظرف امللرر الؼام إىل اجلياز الخداويل للجنة الوظنية 

 للعلبيات الؼمومية 

وبؼد مداوةل اجلياز الخداويل للجنة الوظنية للعلبيات الؼمومية خالل اجللسة املغللة املنؼلدة 

   ،  9299نونرب  94بخارخي 

 : املؼعيات أوال

لرشكة  الؼام بواسعة الرسالخني املشار إلهيا أػاله، كام الس يد املدير

ابسدشارة اللجنة الوظنية للعلبيات الؼمومية بشأن اإلشاكالت الؼملية  «..................................»

يف ظ  الارثفاع امليول لألمثان وثأزري ذكل ػىل  4444و 4444 444444444444444444ثنفيذ خط ثؼرك  اليت 

 4مبجموػة م  الرشاكت « ..................................»الخوازن املايل للؼلود اليت جتمع رشكة 

ثعلب م  وكد أخرب اللجنة أن رشكخو كد ثوضلت بؼدة شاكايت م  الرشاكت املخؼاكدة 

ضيغة مراجؼة األمثان واسدبداليا بطيغة  ثؼدي م  خالل  للؼلود وذكلالخوازن املايل خالليا إػادة 

سلف مراجؼة األمثان احملدد يف ابلنس بة لبؼظ الطفلات، أو م  خالل الرفع م  أمثان جديدة 

 المملكة المغربية                                                 

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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املخؼلق بس   9299/4ما جاء يف منشور الس يد رقيس احلكومة اغامتدا ػىل وذكل ضفلات أخرى، 

ة املواد األولية ػىل الالزتامات الخؼاكدية يف ثدابري اس خثناقية للخخفيف م  آئار ارثفاع األسؼار وندر 

  4إظار الطفلات الؼمومية

و اثفق مع أن يف مؼرض اسدشارثو   «..................................»املدير الؼام لرشكة أورد كام        

وفق ضيغة مراجؼة الامثان  طفلاتالىذه سلف مراجؼة أمثان بؼظ الرشاكت املؼنية ابلرفع م  

   %02اىل غاية  املؼدةل

الرشاكت املخرضرة كد ذىبت إىل حد املعالبة بؼظ  كام أشارت اجلية املسدشرية اىل أن

 الاس مترار يف اميكهن الهموةل  ابلفسخ لؼدم كدرهتا ػىل حتم  األمثان املرثفؼة اليت حكبدىا خسائر

فإن ذكل م  شأنو أن  ،أن الفسخ ليس يف مطلحهتا وأنو يف حال اللجوء إليوكدت أ، غري أهنا حتمليا

يدسبب يف ثأخري ثنفيذ األشغال إضافة إىل أن اللكفة احملمتةل لؼلود جديدة س خكون ػالية جدا ومرىلة 

 4خسائر فادحةضاحب املرشوع ويكبد  السالف ذكره مما كد يؤدي إىل الخوكف غ  ثنفيذ املرشوع

 : الاس خنذاجاتئانيا 

 الخوازن املايل للؼلود املخؼللة بدنفيذ خعي الرتمواي إن اجلية املسدشرية ثؤكد اخذالل  حير 

  نديجة الارثفاع امليول لألسؼار 4444و 4444

املخؼلق بس  ثدابري  9299/4إن اجلية املسدشرية ثعلب إماكنية ثعبيق املنشور رمق وحير  

ية يف إظار اس خثناقية للخخفيف م  آئار ارثفاع األسؼار وندرة املواد األولية ػىل الالزتامات الخؼاكد

  الطفلات الؼمومية

إن معلب الرشاكت املخؼاكدة املش خكية م  اخذالل الخوازن املايل للؼلود اليت جتمؼيا وحير  

ثغيري  يف الن أساساثني يمت أساس ي نيينطب حول معلب «..................................»مع رشكة 

الرفع م  هجة، وم  هجة أخرى  الطفلات موضوع الاسدشارةبؼظ ضيغة مراجؼة األمثان اليت ثخضمهنا 

  ضفلات أخرى مراجؼة أمثان م  سلف

سلف مراجؼة أمثان ثلرتح الرفع م     «..................................»وحير إن رشكة 

   %02املؼنية اىل غاية طفلات ال
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حمددة يه  ػىل حاالت انمثالا مراجؼةخيص نص فامي  كد 9299/4وحير إن املنشور رمق 

 اكلخايل :
 

وثخؼلق ابلطفلات اليت مت إهناؤىا وأداء املبالؽ الناجتة غهنا كب  ضدور ىذا املنشور  :األوىلاحلاةل  "

 وكب  نرش املؤرشات اجلديدة4

فإذا زبت  أن جزء م  األغامل موضوغيا كد مت إجنازه فؼال كب  حتيني املؤرشات م  كب  

ثعبيق املؤرشات احملينة وإػادة وزارة الخجيزي واملاء، فإنو يخؼني ػىل ضاحب املرشوع املؼين 

احدساب املبلؽ الناجت غ  مراجؼة األمثان وفق الطيغة املنطوص ػلهيا يف الطفلة وذكل ابلنس بة 

للكشف أو الكشوفات احلسابية املؤداة وبؼد حتديد مبلؽ مراجؼة األمثان، خيطم منو املبلؽ اذلي س بق 

ايق املس خحق للملاوةل ضاحبة الطفلة ػىل شلك أداؤه يف إظار الكشوف احلسابية املؤداة ويرصف الب

وينحرص ثعبيق  ثؼويظ بناء ػىل كرار يخخذه ضاحب املرشوع اسدنادا إىل ملذضيات ىذا املنشور4

 92904ىذا اإلجراء ػىل األشغال اليت مت إجنازىا ابخداء م  فاحت أكخوبر 

وال زالت يف ظور الخنفيذ،  وثخؼلق ابلطفلات املربمة كب  ضدور ىذا املنشور : احلاةل الثانية

واليت ثبني أن جزاء م  األغامل موضوغيا مت ثنفيذه خالل املدة املؼنية مبراجؼة األمثان، بناء ػىل 

املؤرشات احملينة واملشار إلهيا أػاله فإذا س بق أن مت إػداد كشوف حسابية بشأهنا ومت احدساب 

أداء الفرق بني املبلغني غ  ظريق الخحيني يف مراجؼة األمثان ىذه بخعبيق املؤرشات احملينة، ويمت 

 إظار الكشوف احلسابية الالحلة لطدور ىذا املنشور ولنرش املؤرشات اجلديدة4

كام يخؼني ػىل أحصاب املشارع احدساب مراجؼة األمثان بناء ػىل آخر املؤرشات املنشورة 

يق املؤرشات الهناقية بؼد نرشىا، املؤكذة، ػىل أن يمت إػادة احدساب مبلؽ مراجؼة األمثان ىذه بخعب 

 ويمت أداء الفرق بني املبلغني غ  ظريق الخحيني يف إظار الكشوف احلسابية الالحلة4

ىذا، وحبمك أن بؼظ ضفلات أشغال بؼظ املؤسسات وامللاوالت الؼمومية ثنص ػىل أن 

الناجت غ  مراجؼة أمثاهنا غري كابةل للمراجؼة أو ثنص ػىل سلف حمدد ال جيوز أن يخجاوز املبلؽ 

إػادة النظر يف ثكل اليت ال حزال يف ظور الخنفيذ ومل جس خمك  األمثان، فإنو ميك  لطاحب املرشوع 

األشغال موضوغيا بؼد والؼم  ػىل إبرام غلود ملحلة بشأهنا سواء للخنطيص ػىل كابلية أمثاهنا 

 4املنطوص ػليو للمراجؼة وحتديد الطيغة املؼمتدة يف ذكل أو حلذف أو ثؼدي  السلف
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ال جرسي اآلئار املرتثبة غ  ثفؼي  ىذا اإلجراء، سواء فامي خيص الخنطيص ػىل كابلية األمثان 

ػىل األشغال املنجزة فؼال خالل الفرتة املمخدة بني فاحت للمراجؼة أو حذف أو ثؼدي  السلف إال 

 "4املنشوررش ىذا واليوم األخري م  فرتة مدهتا س خة أشير ثبذدئ م  اترخي ن  9290أكخوبر 

ػليو يخبني أن احللول اليت يديحيا منشور الس يد رقيس احلكومة املذكور جسمح ابلرفع بناء و  

  م  سلف مراجؼة األمثان، لك  ثغيري ضيغة مراجؼة األمثان مل ينص ػلهيا وابلخايل ال جمال إلغامليا

عبق ػىل ضفلات األشغال الطادر دفرت الرشوط اإلدارية الؼامة امل م   29املادة  إن وحير

مسحت للسلعة ( كد .920ماي  04) 1437 شؼبان  4بخارخي  94094449بدنفيذه املرسوم رمق 

، فإنو واحلاةل ىذه ميك  للسلعة اخملخطة أن حرفع %22اخملخطة ابلرفع م  مراجؼة األمثان إىل حدود 

 سلف مراجؼة األمثان وفق سلعهتا الخلديرية 4

 : رأي اللجنة الوظنية للعلبيات الؼمومية ئالثا

 الرفع م  املرشوع  بوسع ضاحب بناء ػىل ما ثلدم حرى اللجنة الوظنية للعلبيات الؼمومية أنو 

، غري املنطوص ػلهيا يف الطفلات املؼنية طيغة مراجؼة األمثانل   %22اىل غاية سلف مراجؼة األمثان 

  9299/4ضيغة مراجؼة األمثان اغامتدا ػىل منشور رقيس احلكومة رمق  أو ثؼدي  أنو ال سبي  لخغيري

السالف اذلكر ألنو مل يخح ذكل مض  احلاالت اليت س هنا بشأن مراجؼة األمثان مض  الخدابري 

الاس خثناقية  املخخذة للخخفيف م  آئار ارثفاع األسؼار وندرة املواد األولية ػىل الالزتامات الخؼاكدية 

 فلات الؼمومية4يف إظار الط

 

 

 


