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 المملكة المغربية                                             الرباط، في

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأي

 22/3/2018 فيصادر  2018/2رقم  

 بشأن التماس ترخيص إبرام صفقة تفاوضية

 

 

 ،للطلبيات العموميةاللجنة الوطنية 

 

 ؛2018فبراير  20المؤرخ في  333دد عالسيد رئيس الحكومة  رسالةبناء على  -

( 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7 فيالصادر  2.14.867وبناء على المرسوم رقم  -
 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛ب المتعلق

( 2013مارس  20جمادى األولى ) 8 فيالصادر  2.12.349المرسوم رقم وبناء على  -
 ؛همن 126و 86ال سيما المادتين  المتعلق بالصفقات العمومية

لى االستماع إ بعدوما أرفق به من وثائق و  .……وبعد االطالع على ملتمس السيد وزير  -
وكذا مديرية التجهيزات العامة بوزارة صاحبة المشروع الوزارة المذكورة  إفادات وتوضيحات السادة ممثلي

مارس  2بتاريخ بمقر اللجنة المقدمة خالل الجلسة المنعقدة  ،بصفته صاحب المشروع المنتدب .……
 ؛2018

 ؛أدلوا به من وثائق ومستندات ما وبعد االطالع كذلك على -
والمقدم إلى اللجنة خالل جلستها المنعقدة  المقرر العامالذي أعده تقرير دراسة عناصر البعد و  -

 ؛2018مارس  22في 

 ؛بمقر اللجنةمغلقة المنعقدة ال للجنة خالل الجلسات مداولة الجهاز التداوليبعد و  -

 :المعــطيات  -أوال

للجنة الوطنية للطلبيات على ا ،أحال السيد األمين العام للحكومة ،2018فبراير  26بتاريخ  -أ 
استطالع رأي هذه  االذي طلب بمقتضاهو  ،أعاله االسيد رئيس الحكومة المشار إليه رسالةالعمومية، 

  بهدف إصدار ترخيص يسمح لهذه الوزارة ،……اللجنة بشأن الملتمس المرفوع إليه من طرف السيد وزير 
نفس وذلك مع ، ..……أعمال الهندسة المعمارية المتطلبة إلنجاز أشغال ، تخص بإبرام صفقة تفاوضية

 المذكور؛ ………ن أشرف على إنجاز المهندس المعماري الذي سبق أ
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على الشكاية التي توصل بها من المهندس  هفي ملتمس ……استند السيد وزير  وقد -ب 
متمسكا  ،لغيره االمذكور التي اعترض بمقتضاها على إسناد أعمال الهندسة المراد إبرام الصفقة بشأنه

ومعبرا في نفس الوقت على تعهده  ،بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2.00بمقتضيات القانون رقم 
 ؛وبسريان مسؤوليته العشرية على المنشأة بإنجاز األعمال المطلوبة

عدد  تتحأصدرته اللجنة  الذي رأيال مةءفقد التمس السيد الوزير مال ،وبناء عليه -ج 
بشأن طلب سابق لنفس الوزارة التمست بمقتضاه الترخيص لها  2017أكتوبر  26بتاريخ  499/2017

 بإنجازمع كافة المتدخلين المعهود إليهم سابقا  ،المسطرة التفاوضية وفق ،بصفة استثنائية بالتعاقد
استنادا إلى الوزارة المذكورة لطلب االستجابة  ذرإلى تعاللجنة ، وهو الرأي الذي خلصت فيه …………

 ه؛يالتعليالت المفصلة في ط

 : اتـاجــستنتالا -ثانيا

في  بإعادة النظراللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  مطالبةيهدف إلى  يإذا كان الملتمس الحال
بما يتالءم مع المستجدات السالف ذكرها فقط في شقه المتعلق بأعمال المشار إليه أعاله، رأيها السابق 

يسمح بإبرام صفقة تفاوضية بخصوصها مع المهندس المعماري المعني، فإن الهندسة المعمارية بما 
 ،الواقعيةالطلب المذكور من الناحية القانونية و موضوع اطتها بجميع الجوانب المرتبطة ببعد إح ،اللجنة
 لطلب لالعتبارات التالية :لهذا ايها غير كافية لالستجابة ستند إلتبين لها أن المبررات المفإنه 

بإنجاز األعمال المراد القيام بها أمر ال  مهندس المعماري المشتكي عن تعهدهإن تعبير ال -أ
غير كافيين إلسناد الصفقات العمومية  وااللتزام بالقيام بالعمل  التعبير عن اإلرادةيمكن األخذ به بحكم أن 

أن يعتبر شرطا يلزم صاحب  وال يمكن لهذا اإللزامشروط وطرق  إبرامها  ،بكيفية دقيقة ،التي حدد المشرع
في  والمساواة يةالتنافسمبادئ ل بمن إخال المشروع بإبرام صفقة وفق المسطرة التفاوضية لما في ذلك

 ؛في وجه جميع المهندسين المعماريين المفتوحة ولوج إلى الصفقات العموميةال

بحكم أن المهندس  ،إن االستدالل بأحكام المسؤولية العشرية ليس من شأنه تبرير الطلب -ب 
نماهاته المسؤوليةالمعماري من جهة أولى ليس وحده من تقع على عاتقه  تقع كذلك على عاتق  ، وا 

من  769وذلك طبقا ألحكام المادة تب الدراسات، اشركات البناء المعهود إليها باألشغال الكبرى وكذا مك
فإن حدود  ،يسري عليه، ومن جهة ثانيةوبالتالي فإن ما يسري على هؤالء  انون االلتزامات والعقود،ق

لى إ وال تمتدوتلك التي أشرف على إنجازها  صر فقط في نطاق األعمال التي قام بهانحتمسؤوليته 
 األعمال المنجزة من قبل الغير؛

المتعلق بحقوق المؤلف  2.00إن التأويل الذي اعتمده المشتكي لبعض مواد القانون رقم  -ج 
 ؛ال ينسجم مع إرادة المشرعو منطوق هذا القانون مخالف لالمجاورة، تأويل  والحقوق
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المنصوص عليها في هذا  ات المشمولة بالحمايةففإذا كان صحيحا أن المشرع قد حدد المصن
على المصنفات  صر هذه الحمايةد حقالقانون وأورد ضمنها المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية، فإنه 

 3حة في الفقرة األولى من المادة وفق ما هو منصوص عليه صرا ليةالتي تعتبر فعال إبداعات فكرية أص
هذا القانون على المصنفات األدبية والفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات  يسري "أنه  منه والتي تنص على
على الحالة  بتاتاوهو أمر ال ينطبق  ،"في مجاالت األدب والفن فكرية أصلية التي هي إبداعات

بضرورة إسناد صفقة التوسعة إليه، إذ األمر في هذه  ،المعروضة والتي يطالب المهندس، استنادا إليها
متلك حقا فكريا ال ينحصر ي ،أشرف على إنجاز منشأة ،كل مهندس معماريأن الحالة سيؤدي إلى اعتبار 

والتي يتعين أن تفتح في وجه  تد إلى األعمال التي لم تنجز بعدما أنجزه من أعمال هندسية بل يممداه في
 ؛المساواة أمام الطلبيات العمومية أجميع المهندسين المعماريين اآلخرين إعماال لمبد

التي من القانون المذكور   9وعالوة على ذلك، فإن االستشهاد بمقتضيات الفقرة "ج" من المادة 
كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس به من شأنه أن حق االعتراض على  " تخول للمؤلف

باعتبار المعنية  لعدم انطباقه على الحالة في غير محله كذلك استشهاد، ه أو بسمعته"يلحق ضررا بشرف
 أن أشغال التوسعة المراد إنجازها ليس فيها ما من شأنه أن يلحق أي ضرر باألعمال التي سبق للمهندس 

ا كما ليس من شأنها أن تلحق ضررا ال بسمعته وال بشرفه، علما أنه هو بنفسه ال قام به المشتكي أن
نما  ذ من جهة أخرى،ة المتعلق بها إليهبأن تسند األعمال الهندسي يطالب فقطيعارض في القيام بها وا   ، وا 

قد ألحقت أو المهندس المعماري االدعاء بشأن ما إذا كانت األعمال التي لم تنجز بعد  في وسعليس 
 ؛ستلحق به ضررا أو تشكل تحريفا لمصنفه

التوضيحات المدلى بها من قبل ممثلي  يتجلى في ذكره ما سبقما يزكي  فإنوفضال عن ذلك، 
 مستقلةتؤكد أن أشغال التوسعة المذكورة  للجنة والتي من الوثائق المقدمةوما يستنتج  الوزارتين المذكورتين

على  الن يتم االعتماد فيه - أي أشغال التوسعة -المنجزة سابقا، وأن تنفيذها  المنشأةعن استقالال تاما 
 راساتبل تتطلب أعماال ود ،المعني باألمرالتصاميم الهندسية األولى التي أنجزها المهندس المعماري 

 ؛ا لالستجابة لمعطيات تقنية جديدةوتم إقراره هندسية وتقنية جديدة

أن الحقوق المعنوية المعترف بها  وقضاءوباإلضافة إلى كل ما سبق، فإن المستقر عليه فقها 
تغييرات صاحبة المشروع في القيام ب ال تحول دون حق اإلدارةللمهندسين المعماريين على مصنفاتهم 

المصلحة ضرورات جمالية أو تقنية أو أمنية أو عملية بما يخدم ذلك دعت الحقة على المنشآت كلما 
  ،العامة
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 : الوطنية للطلبيات العمومية ةـرأي اللجن -ثالثا
إن اللجنة الوطنية، في ضوء المعطيات واالستنتاجات التي توصلت إليها، أصدرت الرأي   

 التالي :

اللجنة إلى إعادة النظر  ة تدعودجديقانونية سليمة أو معطيات  مبرراتأي ليست هناك  إنه - أ
 ولو في شقه المتعلق بأعمال الهندسة المعمارية فقط؛ .……السالف الذكر رقم  هارأيفي 

 

إن الحاالت التي يمكن فيها اللجوء إلى المسطرة التفاوضية واالستشارة المعمارية   - ب
من المرسوم  126و 86المادتين في  هي تلك الواردة، على سبيل الحصر، التفاوضية

 ؛وهو أمر ال ينطبق على واقعة الحال ،لمفعولالمتعلق بالصفقات العمومية الساري ا
 

سيما تلك  ،العمومية إن واجب االلتزام باحترام المبادئ التي يقوم عليها نظام الصفقات - ج
المرتبطة بحرية الولوج إلى الصفقات العمومية وبالمنافسة الحرة والنزيهة وبالتعامل على 

التطبيق السليم للمقتضيات المنظمة يقتضي مراعاة  ،جميع المتنافسين بينأساس المساواة 
لطرق ومساطر إبرام الصفقات العمومية كما هي منصوص عليها في التشريع والتنظيم 

وبالتالي فإن مطلب المهندس المعماري المشتكي يتنافى مع ضرورة  ،ما العملالجاري به
إخضاع  ويتعين هلبة االلتزام والتقيد بالمبادئ المذكورة، وتبعا لذلك فإنه ال يمكن االستجا
 مشروع توسعة الملعب المذكور إلى شروط المنافسة الحرة والنزيهة.


