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 الفهرس

 
 الصفحة المحتوى
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 43 استثناءات:  2المادة 

 43 : تعارٌؾ 3المادة 

 44 : تفوٌض الصبلحٌات4المادة 
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 46 : رسوم التنبر 7المادة 
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 47 : المراسبلت9المادة 
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 47 : األوامر بالخدمة 11المادة 

 48 : العقود الملحقة12المادة 

 04  الرهن –: الوثائق الواجب تسلٌمها للمقاول 13المادة 

 00 المالٌةضمانات ال  الباب الثانً :

 00 : الضمانات المالٌة  14المادة 

 00 الضمان النهائً:  15المادة 

 00 : االقتطاع الضامن16المادة 

 00 الكفاالت الشخصٌة والتضامنٌة: 17المادة 

 01 حقوق صاحب المشروع على الضمانات: 18المادة 

 01 دفع االقتطاع الضامن -إرجاع الضمان المإقت والضمان النهائً :19لمادة ا

 02 المقاول العامةالباب الثالث : التزامات 

 02 موطن المقــــاول : 21المادة 

 02 حضور المقاول فً أماكن األشؽال  : 21المادة 

 02 اختٌار مساعدي المقاول :22المادة 

 03 : حماٌة عمال المقاول 23المادة 

 03 المقاول معدات :24المادة 

 03 التؤمٌنات والمسإولٌات:25المادة 

 04 :الملكٌة الصناعٌة أو التجارٌة 26المادة 

 05 :تفوٌت الصفقة27المادة 

 05 تنظٌم مراقبة األوراش المطبق على جمٌع األشؽال: 28المادة 

 06 : كتمان السر29المادة 
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 06 : حماٌة البٌئة 31المادة 

 07 الورش مخلفات: تدبٌر  31المادة 

 07 : العبلقات بٌن مختلؾ المقاولٌن العاملٌن فً نفس الورش 32لمادة ا

 07 : تدابٌر السبلمة والنظافة الصحٌة 33لمادة ا

 14 العبلجات واإلسعافات المقدمة للعمال والمستخدمٌن: 34لمادة ا

 14 التدرٌب ومحو األمٌة فً األوراش: عملٌات 35لمادة ا

 14 عملٌــــــــــات النقل: 36المادة 

 10 تفكٌك أو هدم المبانً: 37المادة 

 10 االكتشافات أثناء األشؽال: 38المادة 

 10 الباب الرابع : تحضٌر األشغال وتنفٌذها

 10 تحضٌر األشؽال : 39المادة 

 11 الشروع فً األشؽال :41المادة 

 11 الوثائق الواجب على المقاول إعدادها :41المادة 

 12 مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستخدامها :42المادة 

 12 :أحجام المنشآت وهٌئتها43المادة 

 13 إزالة المعدات والمواد ؼٌر المستعملة : 44المادة 

 13 عٌـــــــــوب البناء :45المادة 

 13 أعطاب -ضٌاع  -صعوبات التنفٌذ  : 46المادة 

 14 حاالت القوة القاهرة :47المادة 

 14 الخامس : توقف األشغال الباب

 14 تؤجٌل األشؽال :  48المادة 

 16 توقٌؾ األشؽال :49المادة 
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 17 التصفٌة أو التسوٌة القضائٌة :52المادة 

 17 الباب السادس : األثمان وتسوٌة الحسابات

 17 : ثمن السوق 53المادة 

 18 مراجعة األثمان :54المادة 

 24 أثمان المنشآت أو األشؽال اإلضافٌة :55المادة 

 24 : تؽٌٌر مصادر المواد 56المادة 

 20 الزٌادة فً حجم األشؽال :57المادة 

 20 التقلٌص من حجم األشؽال : 58المادة 

 21 البٌان التقدٌري المفصل للصفقة كمٌات التؽٌٌر فً :59المادة 

 21 األشؽال أسس تسوٌة حسابات: 61المادة 

 22 : المرفقات61المادة 

 23 الكشوؾ التفصٌلٌة المإقتة :62المادة 

 23 : السلفات63المادة 
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 24 االقتطاع الضامن -الدفعات المسبقة : 64المادة 

 24 : التؤخر فً تنفٌذ األشؽال 65المادة 

 25 : سقؾ العقوبات الخاصة 66المادة 

 25 فً أداء المستحقات المالٌة : التؤخر  67لمادة ا

 26 الكشوؾ التفصٌلٌة الجزئٌة النهائٌة -الكشؾ التفصٌلً العام النهائً :68لمادة ا

 27 : فسخ الصفقة 69المادة 

 28 استرجاع المعدات والمواد فً حالة فسخ الصفقة :71المادة 

 34 حساب التعوٌضات :71 المادة

 34 : النفقات المتحملة من طرؾ المقاول 72المادة 

 34 الباب السابع : عملٌات التسلٌم والضمانات

 34 التسلم المـــــــــــإقت :73المادة 

 31 وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت التصرؾ :74المادة 

 32 الضمانات التعاقدٌة :75المادة 

 33 التسلم النهائً :76المادة 

 33 الجزئًالتسلم  :77المادة 

 34 النهائًمسإولٌة المقاول بعد التسلم  :78المادة 

 34  والنزاعات الخالفات وتسوٌة الباب الثامن : اإلجراءات القسرٌة

 34 : العثور على أخطاء التنفٌذ التً تعزى للمقاول 79المادة 

 35 : حالة صفقة مبرمة مع تجمع للمقاولٌن 81المادة 

 36 الباب التاسع : تسوٌة الخالفات والنزاعات
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 36 او إلى التحكٌم : اللجوء إلى الوساطة 82المادة 
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 37 فً حالة تجمع مقاوالت : تسوٌة الخبلفات والنزاعات 84المادة 
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 تقدٌم

ل حسب أي مقتضى وارد فً  المشروعإن العبلقة بٌن صاحب  ونائل الصفقة ال ٌمكن أن تًإوَّ

الخضوع التً تجمع المشؽل  التبعٌة أودفتر الشروط اإلدارٌة العامة هذا بناء على عبلقة 

 بمشؽله.

المتبادلة ٌلتزم صاحب المشروع والمقاول بالتصرؾ بحسن نٌة فٌما ٌخص حقوقهم التعاقدٌة 

 واتخاذ كل اإلجراءات الممكنة لضمان إنجاز أهداؾ الصفقة.

ٌقران بعدم إمكانٌة توقع كل االحتماالت الممكنة الحدوث خبلل مرحلة تنفٌذ الصفقة وٌقران 

 بنٌتهم السهر على تنفٌذ الصفقة بإنصاؾ ودون أن تتضرر مصالح أحد الطرفٌن.

فً  كلمان الصفقة لم تنفذ بإنصاؾ، تعمل األطراؾ أ إذا قدر أحد األطراؾ خبلل مدة اإلنجاز

التسوٌة حسب ما هو  إلىوسعها لبلتفاق حول اإلجراءات البلزمة لرفع الحٌؾ. و إال تم اللجوء 

 مقرر فً دفتر الشروط اإلدارٌة العامة هذا.

 

 الباب األول : أحكام عامة

 : مجال التطبٌق 1المادة 

العامة هذا، لتنفٌذها، جمٌع صفقات األشؽال المبرمة وفقا تخضع لبنود دفتر الشروط اإلدارٌة 

( 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر فً  2.12.349ألحكام المرسوم رقم 

 المتعلق بالصفقات العمومٌة.

 

 : االستثناءات 2المادة 

كل استثناء ؼٌر منصوص وال تستثنى من مقتضٌات هذا الدفتر إال الحاالت المنصوص علٌها. 

 علٌه فً دفتر الشروط اإلدارٌة العامة هذا ٌعتبر باطبل. 

المواد موضوع االستثناءات فً هذا  إلىعلى دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة أن ٌشٌر 

 الدفتر عند االقتضاء.
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 : تعارٌف 3المادة 

 هذا الدفتر:  ٌقصد بما ٌلً فً مفهوم 

تؽٌٌر أو تتمٌم بند أو  إلىلصفقة ٌثبت اتفاق إرادة األطراؾ وٌهدؾ : عقد إضافً  عقد ملحق* 

 مع احترام لمقتضٌات هذا الدفتر؛األصلٌة  الصفقةعدة بنود من 

مر واسطة األالتنفٌذ المحدد ب الشروع فًالتنفٌذ التعاقدي: الفترة التً تمتد ما بٌن تارٌخ  :آجال* 

المنصوص علٌها تعاقدٌا، إلنهاء إما مجموع األشؽال وإما جزء  اآلجالبالخدمة وتوارٌخ انتهاء 

 جزئٌة. بآجالمن هذه األشؽال إذا كانت مقرونة 

 المذكور أعبله؛ 2.12.349من المرسوم رقم  4لصفقة حسب المادة ا صاحب: المقاول *

صاحب المشروع من أجل ضمان  هٌنٌع طبٌعً أو معنوي: شخص المشرف على األشغال* 

 تبع و/أو مراقبة األشؽال.تصور وت

: وثٌقة ٌحررها المقاول تتضمن وصفا مفصبل لئلجراءات التنظٌمٌة مذكرة تنفٌذ تقنٌة* 

تنفٌذها وتحدد من بٌن  قطروالوسائل التً ستخصص إلنجاز األشؽال موضوع الصفقة وكذا 

ما تحدد وبشكل مفصل، تنظٌم الورش والوسائل البشرٌة ومإهبلتها والوسائل المادٌة 

ومواصفاتها التً ستخصص للورش، وبرنامج تنفٌذ األشؽال وكذا مصدر المواد وتحضٌرها 

 استخدامها. طرقونقلها و

ألشٌاء المادٌة المحدثة أو عامة كل ا ة: كل بناء أو تثبٌت أو صرح أو تجمٌع وبصف منشؤة* 

 المحولة عبر تنفٌذ األشؽال موضوع الصفقة.

: كل شخص معٌن من طرؾ صاحب المشروع لضمان شخص مكلف بتتبع تنفٌذ الصفقة* 

 تتبع تنفٌذ الصفقة.

: وثٌقة ٌضعها المقاول أو المهندس المعماري، حسب الحالة، تحت تصرؾ  دفتر الورش* 

 :بخاصة  ٌومٌا المعلومات المتعلقةحٌث ٌدون ، صاحب المشروع

 العملٌات المتعلقة بالتنفٌذ ؛ -

 خبلل التنفٌذ ؛ التً تحدثث وادحال -

 التؤجٌبلت وأسبابها ؛ -
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 عملٌات المراقبة المنجزة. -

لجداول بصور ورسومات نتائج التجارب المنجزة ونسخ  مرفوقةٌمكن لهذه الوثٌقة أن تكون 

 كل وثٌقة تتعلق بتنفٌذ الصفقة.لاألوراش و اجتماعاتمحاضر لو المنجزات

ممثل المقاولة،  قبلو موقعة من  مإرخةفً هذه الوثٌقة  المدونةالمعلومات  أن تكونٌجب 

الشخص المكلؾ بتتبع تنفٌذ الصفقة  قبل والشخص المكلؾ بتسٌٌر األشؽال و عند االقتضاء من

السالفٌن األشخاص  إلىالمعلومات هذه  نسخة من  تسلمالمشرؾ على األشؽال. و قبلو من 

  .الذكر

وثٌقة موضوعة من طرؾ المقاول تحدد  المقتضٌات التً ٌقترح  تؤمٌن الجودة : مخطط* 

  إنجازها لٌإكد لصاحب المشروع مطابقة األشؽال للمقتضٌات التعاقدٌة.

قٌاس و : مخطط موجه ٌحدد موقع المنشآت بمظاهرها السطحٌة مخطط بناء المنشؤة* 

المقاول مع  إلىوٌتم تبلٌؽه عبلمات ثابتة. هذا المخطط متضمن فً الصفقة.  إلىارتفاعها نسبة 

 الشروع فً األشؽال.ب القاضً األمر بالخدمة

المتوصل  وأالوثائق الصادرة  جمٌع تدرج فٌهصاحب المشروع  ٌمسكهسجل :  سجل الصفقة *

 بسٌر األعمال فً الورش. والمرتبطة من طرؾ صاحب المشروع  بها

هو صاحب المشروع على وجه التحدٌد او صاحب المشروع المنتدب  صاحب المشروع : *

 .سالؾ الذكرال 349-12-2حسب المرسوم رقم 

 : تفوٌض الصالحٌات4المادة 

، ( خمسة عشر ٌوما التً تتبع تارٌخ تبلٌػ األمر بالخدمة بؤمر بدأ تنفٌذ األشؽال15خبلل )

 :كل من اسم وصفة و مهامببواسطة األمر بالخدمة  ٌتعٌن على صاحب المشروع تبلٌػ المقاول

 ؛المكلؾ بتتبع تنفٌذ الصفقة  لعونا -

 .المشرؾ على األشؽال عند االقتضاء -

اسم كل ب، علمه بواسطة األمر بالخدمة بمجرد المقاول ٌبلػ علٌه كذلك، عند االقتضاء، أنٌجب 

 التقنٌة. هٌئة مكلفة بالمراقبة التقنٌة ومراقبة الجودة والمساعدة
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كل تؽٌٌر ٌطرأ الحقا على تعٌٌن المتدخلٌن السالفٌن الذكر ، ٌجب أن ٌبلػ إلى المقاول بؤمر 

 بالخدمة صادر عن صاحب المشروع.

 : الوثائق المكونة للصفقة  5المادة 

 : على ما ٌلً الوثائق المكونة للصفقة تشتمل 1

من  87من المادة  )ب(الفقرة  أحكامفً مع مراعاة الحاالت المنصوص علٌها  عقد االلتزام (أ 

 (؛ 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر فً  2.12.349المرسوم رقم 

من  )ب(مع مراعاة الحاالت المنصوص علٌها فً مقتضٌات الفقرة  دفتر الشروط الخاصة (ب 

 المذكور سابقا ؛ 2.12.349من المرسوم رقم  87المادة 

 بؤثمان أحادٌة ؛بالنسبة للصفقات  جدول األثمان (ج 

المفصل بالنسبة للصفقات بؤثمان أحادٌة، جدول األثمان والبٌان التقدٌري  البٌان التقدٌري (د 

 واحدة؛وثٌقة  اٌمكن أن ٌكون

 ؛التموٌناتثمان أجدول  (ه 

أو هما لؤلثمان  صٌل الفرعًالتفجمالً أو إثمن ببالنسبة للصفقات  المبلغ اإلجمالًتحلٌل  (و 

معا، إذا تمت اإلشارة إلى هذه الوثائق على أنها مكونة للصفقة فً دفتر الشروط الخاصة 

 أو فً دفتر الشروط المشتركة ؛ 

 عندما ٌكون مطلوبا؛ العرض التقنً (ز 

وملؾ االستبار والملؾ الجٌوتقنً ومذكرة التنفٌذ التقنٌة و  التصامٌم والمذكرات الحسابٌة (ح 

مخطط تؤمٌن الجودة وكل وثٌقة منصوص علٌها باعتبارها من الوثائق المكونة للصفقة فً 

 دفتر الشروط الخاصة أو فً دفتر الشروط المشتركة، عند االقتضاء؛

 ؛الذي تمت اإلحالة الٌه فً دفتر الشروط الخاصة  دفتر الشروط المشتركة (ط 

 العامة هذا. دفتر الشروط اإلدارٌة (ي 

فً حالة وجود تعارض أو تباٌن فً الوثائق المكونة للصفقة، دون تلك المتعلقة بالعرض  - 2

، ٌعتد بالوثائق الذكر السالؾ 2.12.349رقم فً المرسوم  منصوص علٌهالمالً كما هو 

 للترتٌب المبٌن أعبله.المذكورة تبعا 

 : الوثائق التعاقدٌة لما بعد إبرام الصفقة. 6المادة 
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 :الوثائق التعاقدٌة لما بعد إبرام الصفقة ما ٌلًتشمل 

 ؛األوامر بالخدمة -

 ؛العقود الملحقة المحتملة -

 بعده، عند االقتضاء. 57المقرر المنصوص علٌه فً المادة  -

التؤشٌرة القبلٌة لبللتزام أعبله إلجراءات  المشار إلٌهماتخضع العقود الملحقة والمقررات 

 .مطلوبة التؤشٌرةعندما تكون هذه  العمل للتشرٌع والتنظٌم الجاري بهمابالنفقات وذلك طبقا 

والمصادق علٌها أو المقررات  وقعةالعقود الملحقة الم من نسخإلى المقاول بؤمر بالخدمة ، تبلػ 

 .أو هما معاالمإشر علٌها 

  : رسوم التنبر 7المادة 

 الصفقة، طبقا للتشرٌع الجاري بها العمل. التنبر المستحقة برسمٌإدي المقاول رسوم 

 : اآلجال 8المادة 

فً التنفٌذ المحدد  الشروع فًما بٌن تارٌخ  الممتدةالفترة  والتنفٌذ التعاقدي اإلجمالً ه أجل

 تعاقدٌا؛ األجل المحددألمر بالخدمة وتارٌخ انتهاء ا

أجل التنفٌذ التعاقدي االجزئً هو الفترة الممتدة ما بٌن تارٌخ الشروع فً التنفٌذ المحدد فً 

 األمر بالخدمة وتارٌخ انتهاء األجل المحدد تعاقدٌا؛

 ( آجال تنفٌذ الصفقةأ

 ٌحدد دفتر الشروط الخاصة، بالنسبة لكل صفقة، أجل التنفٌذ أو تارٌخ إنهاء األشؽال. - 1

ن، عند االقتضاء، أن ٌحدد دفتر الشروط الخاصة، فً اطار األجل المشار إلٌه فً المقطع وٌمك

 لتنفٌذ بعض المنشآت أو أجزاء منها  السابق، آجاال جزئٌة  

ٌطبق أجل تنفٌذ األشؽال المحدد فً دفتر الشروط الخاصة عند انتهاء جمٌع األشؽال  - 2

الورش وإعادة األراضً من  التجهٌزات المإقتة المقررة المسندة للمقاول بما فٌها سحب

 حالتها ما لم ٌنص على خبلؾ ذلك فً دفتر الشروط الخاصة. إلىواألماكن 

 تنفٌذ األشؽال. القاضً بالشروع فًفً األمر بالخدمة  المحددجل التنفٌذ من التارٌخ أ ٌسري -3
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 فبل قٌمة تعاقدٌة لهذاحدد دفتر الشروط الخاصة تارٌخا أقصى النتهاء األشؽال،  فً حال -4

 األشؽال . للشروع فً التارٌخ إال إذا حدد هذا الدفتر فً نفس الوقت تارٌخا أقصى

 اإلضافٌة لتنفٌذاب( آجال 

فً  لكآلجال إضافٌة، وذ بعٌن االعتبار ٌؤخد أنللتؽٌٌر لكن ٌمكن  ةالتنفٌذ ؼٌر قابل آجال

 :الحاالت التالٌة

 الزٌادة فً حجم األشؽال؛ -

 ضافٌة؛اإلشؽال األ -

 تؤجٌل جزئً لؤلشؽال. -

ات الضرورٌة لمواجهة الحاالت الحاجعلى  حصرٌااآلجال اإلضافٌة  ذهه تقتصرٌجب أن و

 سالفة الذكر.ال

 كل اآلجاللالمشتركة  البنود( ج

ٌنطلق من الٌوم الموالً لٌوم حدوث كل أجل مقرر فً  الصفقة  لصاحب المشروع أو  للمقاول 

 . الفعل أو الواقعة المنشئة لؤلجل المذكور على الساعة الصفر )منتصؾ اللٌل(

 لشهورأو اٌعبر عن األجل باألٌام  -

عندما ٌحدد األجل باألٌام، ٌراد به أٌام التقوٌم وٌنتهً األجل المذكور بنهاٌة الٌوم األخٌر من  -

 اللٌل.المدة المقررة فً منتصؾ 

الٌوم الذي ٌنتهً فٌه.  إلىعندما ٌحدد األجل بالشهور، فإنه ٌحتسب من الٌوم الذي ٌبتدئ فٌه -

وإذا لم ٌوجد فً الشهر المنتهً فٌه األجل ما ٌطابق الٌوم المذكور، فإن هذا األجل ٌنتهً بنهاٌة 

 الٌوم األخٌر من الشهر.

، ٌتم تمدٌد األجل حتى نهاٌة أول ٌوم إذا صادؾ آخر ٌوم من األجل ٌوم عٌد أو ٌوم عطلة -

 عمل موال.

 : المراسالت 9المادة 

 دعتتم المراسبلت المتعلقة بتنفٌذ الصفقة بٌن صاحب المشروع والمقاول كتابة وتبلػ أو تو -1

 فً العنوان المشار إلٌه من الطرفٌن؛
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بواسطة  أن تبعث المشار إلٌها أعبله إما مقابل وصل وإما بٌن الطرفٌن ع المراسبلتدتو -2

وٌكون ص علٌه. تم التنصٌداخل األجل المحدد إذا  ذلكو بإفادة باالستبلم.رسالة مضمونة 

 التارٌخ المبٌن فً الوصل أو اإلفادة باالستبلم وسٌلة إثبات فٌما ٌتعلق باألجل. 

رسالة بواسطة عن طرٌق فاكس مإكد أو  إمابعث هذه اإلرسالٌات  ٌمكنوبصفة تكمٌلٌة، 

 نٌة.إلكترو

 بلمهاالمراسبلت المتبادلة بٌن صاحب المشروع والمقاول عند إرسالها أو استتسجٌل ٌجب  -3

 فً سجل الصفقة.

 التدقٌق وأ: الوثائق الواجب تقدٌمها من طرف المقاول فً حالة المراقبة  11المادة 

 1434جمادى األولى  8بتارٌخ  2.12.349من المرسوم رقم  165تطبٌقا لمقتضٌات المادة 

 وأاألشخاص المكلفٌن بمراقبة  ةضع رهن إشارأن ٌلمقاول ٌجب على ا(، 2013مارس  20)

 كل الوثائق والمعلومات الضرورٌة لمزاولة مهامهم.تدقٌق الصفقات وعقودها الملحقة 

بالصفقات والعقود الملحقة موضوع المراقبة  المطلوبة ٌجب أن ترتبط الوثائق أو المعلومات

 .فقط والتدقٌق

 : أوامر الخدمة11المادة 

إببلغ القرارات أو  إلىاألمر بالخدمة وثٌقة تصدر من طرؾ صاحب المشروع وتهدؾ  -1

 المعلومات بخصوص الصفقة.  

موقعة من قبل صاحب المشروع ومإرخة ومرقمة تكون و كتابٌةتكون األوامر بالخدمة  -2

 ومسجلة بسجل الصفقة.

إما بواسطة رسالة محمولة مقابل  المقاول إلىاألوامر بالخدمة فً نسختٌن وتبلػ تحرر  -3

وٌقوم هذا األخٌر على الفور ، وصل وإما بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم

 .بإرسال نسخة منهما إلى صاحب المشروع بعد أن ٌوقعها وٌضع علٌها تارٌخ التوصل بها

 ه.ٌلإوامر بالخدمة المبلؽة ألٌتقٌد بدقة بالى المقاول أن ٌجب ع -4

ثٌر تأو  تهلتزامات صفقااألمر بالخدمة تتجاوز الواردة فً شروط الالمقاول أن  إذا اعتبر

إلى من األمر بالخدمة  موقعة ةخنس إرجاعبمباشرة القٌام  ، وجب علٌه،من جهته تحفظات 

، تحت بعد ذلك وجب علٌهثم ، تحفظ"ب علٌهوقع معبارة " حملوت مإرخة صاحب المشروع
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داخل أجل مبلحظاته لتحفظاته أو ل تفسٌرطائلة سقوط الحق،أن ٌوافً صاحب المشروع كتابة ب

 األمر بالخدمة. هذا تبلٌػ  تارٌخ أٌام من( 10)عشرة 

بواسطة  هتنفٌذبٌوقؾ المقاول تنفٌذ األمر بالخدمة تحت مسإولٌته إال إذا أمر صاحب المشروع 

فً أجل أقصاه سبعة أٌام ابتداء من تسلم إلٌه خدمة والذي ٌجب علٌه أن ٌرسله بالآخر أمر 

 شروحات المقاول.

األمر بالخدمة نسخة من على المقاول رفض تنفٌذ األمر بالخدمة الثانً بإرجاع إال أنه ٌجب 

ال وذلك فً حمع نفس التحفظات" علٌه "موقع  عبارةصاحب المشروع تحمل إلى  المذكور

 كان تنفٌذه:

 ، فً هذه الحالة وجب على للسبلمة واألمن اة أو ٌشكل تهدٌدالمنشآالنهٌار  حتمٌاخطرا  ٌشكل -

المقاول أن ٌقدم التبرٌرات الضرورٌة المسلمة من طرؾ خبٌر هٌئة للمراقبة التقنٌة أو كل هٌئة 

 المجال.هذا مختصة فً 

وع أو مكان تنفٌذ الصفقة كما هو ٌؽٌر موضأو لٌس له أي عبلقة بموضوع الصفقة،  -

 منصوص علٌه فً دفتر الشروط الخاصة.

ٌنتج عنه زٌادة فً كمٌة األشؽال أو أشؽال إضافٌة تتجاوز النسب المنصوص علٌها فً  -

 بعده. 57و 55المواد 

إذا استمر الخبلؾ بٌن صاحب المشروع والمقاول حول موضوع األمر بالخدمة تطبق  -

 بعده. 84و 83مقتضٌات المواد 

إذا استمر الخبلؾ بٌن المقاول و صاحب المشروع بخصوص األمر بالتنفٌذ، ٌتم تطبٌق 

 بعده. 83 إلى 81مقتضٌات البنود 

 عند صعوبة التبلٌػ لؤلمر بالخدمة أو رفض المقاول تسلمه ٌتم التبلٌػ بواسطة عون قضائً. -5

القضائً أو من صاحب المشروع وفً حالة صعوبة التبلٌػ لؤلمر بالخدمة بواسطة العون  -6

للمقاول أو إذا رفض المقاول تسلم األمر بالخدمة، ٌعد صاحب المشروع محضر القصور الذي 

 ٌحل محل التبلٌػ باألمر بالخدمة.
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إذا تعلق األمر بتجمع مقاوالت، توجه تبلٌؽات األوامر بالخدمة إلى الوكٌل الذي ٌتوفر وحده  -7

 م التجمع.باسعلى صبلحٌة تقدٌم تحفظات 

 : العقود الملحقة 12المادة 

مع مراعاة المقتضٌات التشرٌعٌة المتعلقة برهن الصفقات العمومٌة، ال ٌمكن لصاحب  -1

 : التالٌة المشروع والمقاول إبرام عقود ملحقة إال فً الحاالت

 إسم المقاولفً و فً المقر االجتماعً أو أأ( لمعاٌنة التؽٌٌرات فً شخص صاحب المشروع  

 أو فً تعٌٌن محل الوفاء البنكً للمقاول؛

 فً وثائق الصفقة ؛تمت معاٌنتها  واضحةخطاء أ ( بتصحٌحب

 بعده؛ 27ج( فً حالة تفوٌت الصفقة طبقا للشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 43المقطع األخٌر من المادة  فً ووضع المنشآت المنصوص علٌهد( فً حالة تؽٌٌر أبعاد 

 بعد؛

 بعده؛  48المقطع الثامن من المادة  المنصوص علٌه فًؤلشؽال لتؤجٌل جزئً  ه( فً حالة

 أو ،الحقوق فً حالة وفاة المقاول ذويو( لبلستمرار فً تنفٌذ الصفقة من طرؾ الورثة و

 ؛50فً المادة  هو منصوص علٌهعندما تسند الصفقة لشخص أو عدة أشخاص ذاتٌٌن كما 

 ؛56فً المادة  منصوص علٌهز( فً حالة تؽٌٌر مصدر المواد كما هو 

 ؛ 57جال المتعلقة بالزٌادة فً حجم األشؽال حسب المادة لآلي( لؤلخذ بعٌن االعتبار 

بالمائة طبقا للشروط  ٌنخمسة وعشر (%25 ) ط( فً حالة خفض حجم األشؽال بؤكثر من

 ؛ 58المنصوص علٌها فً المادة 

من المرسوم  7و 6اجعة صفقات اإلطار أو الصفقات القابلة للتجدٌد طبقا للمواد ك( من أجل مر

 سالؾ الذكر.ال. 2.12.349رقم 

ال تعد العقود الملحقة صحٌحة ونهائٌة إال بعد المصادقة علٌها من طرؾ السلطة المختصة  -2

 والتؤشٌر علٌها مسبقا عندما ٌكون التؤشٌر ضرورٌا.

 الرهن  –: الوثائق الواجب تسلٌمها للمقاول  13المادة 
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بواسطة أمر بالخدمة، مقابل إبراء، نظٌرا مراجعا  للمقاول ٌسلم صاحب المشروع بالمجان

ومشهودا بصحته لعقد االلتزام ولدفتر الشروط الخاصة وللمستندات المعنٌة صراحة كوثائق 

ن تارٌخ إببلغ المصادقة على (  خمسة أٌام عمل م5) مكونة للصفقة، وذلك فً أجل أقصاه

 الصفقة.

 إلىٌشٌر صاحب المشروع فً دفتر الشروط الخاصة على الوثائق التً ٌمكن باإلضافة  -2

 إلىذلك وضعها تحت تصرؾ صاحب الصفقة، بطلب منه، لتسهٌل عمله. وتسلم هذه الوثائق 

 المقاول بواسطة أمر بالخدمة مقابل إبراء.

لع صاحب المشروع على مبلحظاته المحتملة حول الوثائق التً ٌتعٌن على المقاول أن ٌط -3

من تارٌخ تسلٌم هذه  ابتداء( 15)ٌوما وضعت تحت تصرفه خبلل أجل أقصاه خمسة عشر 

 الوثائق. 

ؼٌر أنه، بسبب حجم أو تعقد الوثائق المذكورة، ٌمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ٌنص على  

 ( ثبلثٌن ٌوما.30أجل ال ٌتجاوز )

بعد انصرام هذا األجل ٌعُد المقاول قد تحقق من مطابقة هذه الوثائق لتلك التً اعتمدت كؤساس 

 إلبرام الصفقة والتً تم االحتفاظ بها من طرؾ صاحب المشروع الستعمالها فً تسلم األشؽال. 

ٌحدد صاحب المشروع فً دفتر الشروط الخاصة، عند االقتضاء، فترة وشروط إرجاع هذه 

 لصاحب المشروع.الوثائق 

إذا تبٌن للمقاول، داخل األجل المنصوص علٌه فً الفقرة الثالثة أعبله، من خبلل تقدٌم  -4

تحمل المبررات البلزمة أن المقتضٌات التقنٌة والوثائق المبلؽة إلٌه، خاصة التصامٌم التً 

تعارض مع ت انهأ خطر أوإلى الالمنشآت أو األشخاص  أن تعرض"صالح للتنفٌذ"، ٌمكن  عبارة

ر صاحب المشروع اخبوإؾ تنفٌذها اقإٌعلى المقاول فإنه من الواجب مواصفات الصفقة، 

 أعبله .  11طبقا للشروط المنصوص علٌها فً المادة  ،بذلك

 أٌام من أجل:  7ٌتوفر صاحب المشروع على أجل 

تحدٌد أجل البلزمة و اإلصبلحاتإما أن ٌقتنع بصحة رد المقاول وعندها ٌعمل على إدخال  -

 جدٌد بناء على ذلك؛ 
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إما أن ٌإكد بواسطة أمر بالخدمة ثانً قانونٌة المقتضٌات التقنٌة المنصوص علٌها فً  -

جب على المقاول وفً هذه الحالة وللتنفٌذ"  ة"صالح الصفقة أو المتعلقة بالتصامٌم المبلؽة

 التعاقدي . لتنفٌذاجل أأجل توقٌؾ األشؽال من  خصموال ٌ لها االمتثال

 بعده.  83 إلى 81فً حال تشبت المقاول بموقفه تطبق مقتضٌات المواد و 

المقاول وبطلب  إلىفً حالة رهن الصفقة، ٌقدم صاحب المشروع، وبدون دفع مصارٌؾ،  -5

منه ومقابل وصل، نظٌرا خاصا من الصفقة ٌحمل عبارة "نظٌر فرٌد" وٌعتد به لتؤسٌس رسم 

 لقة برهن الصفقات العمومٌة.طبقا للمقتضٌات المتع

عندما تفرض ضرورات الدفاع الوطنً أو األمن العمومً اعتبار األشؽال موضوع الصفقة 

سرٌة، فإن النظٌر الفرٌد الذي ٌعتد به كتؤسٌس رسم ٌتم تكوٌنه بمستخرج رسمً من الصفقة 

 .المقطع السابقالمذكورة ٌحمل العبارة المقررة فً 

 

 الضمانات المالٌة :الثانًالباب 

 : الضمانات المالٌة 14المادة 

 هً قا للتشرٌع الجاري به العمل، الضمانات المالٌة الواجب تقدٌمها بموجب الصفقةٌطبت

الضمانات واالقتطاع الضامن. وٌحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات المالٌة الواجب اإلدالء 

 بها.

 : الضمانات النهائٌة   15المادة 

ٌحدد دفتر الشروط الخاصة مبلػ الضمان النهائً الذي ٌجب على المقاول تقدٌمه. إال أنه  -1

 :الضمان المذكورالمقاول من تكوٌن  لدفتر الشروط الخاصة، عند االقتضاء، أن ٌعفًٌمكن 

 عندما تكون الصفقة محصصة، ٌحدد صاحب المشروع ضمانا مإقتا لكل حصة. -2

 (ج)كوٌن الضمان النهائً طبقا للشروط المنصوص علٌها فً الفقرة فً حالة التجمع، ٌتم ت -3

 .السالؾ الذكر 2.12.349من المرسوم رقم  157من المادة 

فً ؼٌاب بنود خاصة فً دفتر الشروط الخاصة، ٌحدد مبلػ الضمان النهائً فً ثبلثة فً  -4

 الدرهم المرتفع. إلى%( من المبلػ األصلً للصفقة مع تحوٌل السنتات  3المائة )
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( ٌوما التً تلً تبلٌػ المصادقة على 30ٌجب تكوٌن وإٌداع الضمان النهائً خبلل الثبلثٌن ) -5

 الصفقة.

حٌن التسلم النهائً  إلىٌظل الضمان النهائً مرصدا لتؤمٌن االلتزامات التعاقدٌة للمقاول 

 لؤلشؽال. 

 قتطاع الضامناال: 16المادة 

دفتر الشروط الخاصة، ٌتم أخذ اقتطاع ضامن من الدفعات المسلمة فً ؼٌاب بنود مخالفة فً 

 بعده. 64المقاول وذلك طبقا للشروط المقررة فً المادة  إلى

 

 : الكفاالت الشخصٌة والتضامنٌة17المادة 

ٌمكن االستعاضة عن الضمان المإقت والضمان النهائً واالقتطاع الضامن بكفاالت شخصٌة 

 الجماعات إلىالدولة و إلىوتضامنٌة تلتزم مع المتنافس أو المقاول أن تدفع حسب الحاالت 

الترابٌة و المإسسات العمومٌة المعنٌة، فً حدود الضمانات المنصوص علٌها فً دفتر 

 مبالػ التً قد ٌصبح مدٌنا بها بمناسبة الصفقات المبرمة.الشروط الخاصة، ال

ٌجب اختٌار الكفاالت الشخصٌة والتضامنٌة من بٌن المإسسات المعتمدة لهذا الؽرض طبقا  - 2

 للتشرٌع الجاري به العمل.

المإسسات المذكورة المإهلة للقٌام بدور  إلىفً حالة إذا ما تم سحب الترخٌص المسلم  - 3

الحصول على تعوٌض وداخل  إلىتعٌن على المقاول ودون أن ٌطمح من جراء ذلك الكفٌل ، ٌ

( ٌوما الذي ٌلً تبلٌػ سحب الترخٌص واإلعذار المرفق بالتبلٌػ، إما إنجاز 20أجل العشرٌن )

 الضمان النهائً وإما تؤسٌس كفالة أخرى ٌتم اختٌارها من بٌن المإسسات األخرى المعتمدة.

ذلك، ٌتم تلقائٌا اقتطاع مبلػ ٌعادل مبلػ الضمان النهائً من حسابات فً حالة عدم قٌامه ب

المبالػ المستحقة للمقاول بصرؾ النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده فً حالة عدم 

 كفاٌتها.

 

 : حقوق صاحب المشروع على الضمانات18المادة 
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والمإسسات العمومٌة المعنٌة فً للدولة والجماعات الترابٌة تصبح الضمانات المإقتة كسبا  -1

 الحاالت التالٌة :

من المرسوم المشار  153و 33عرضه داخل األجل المحدد فً المادتٌن  المتنافسإذا سحب * 

 ( ؛2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر فً  2.12.349إلٌه أعبله رقم 

المنافسة  إلىحسب وثائق الدعوة  التً تم إعدادهاالصفقة  التوقٌع على نائل الصفقة* إذا رفض 

 ؛الجاري بها العملطبقا للتنظٌمات  ، عند الحاجة،متممةالمعدلة أو ال

على الصفقة التً بلؽت له فً اآلجال المحددة فً  المصادقةالصفقة تسلم  صاحب* إذا رفض 

  السالؾ الذكر. 2.12.349من المرسوم  153المادة 

من  5األجل المنصوص علٌه فً الفقرة  داخلان النهائً الضم ودعٌلم *إذا لم ٌنجز المقاول و

   .أعبله 13المادة 

ٌمكن حجز الضمان النهائً عند االقتضاء فً الحاالت المنصوص علٌها فً هذا الدفتر  -2

 وذلك وفقا للنصوص التشرٌعٌة الجاري بها العمل.

الضمان  فً حالة عدم تنصٌص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مإقت فً حٌن أن -3

النهائً كان مفروضا، ولم ٌنجز المقاول هذا الضمان داخل األجل المنصوص علٌه فً الفقرة 

أعبله، تطبق على المقاول ؼرامة ٌحدد سعرها فً دفتر الشروط الخاصة. وال  15من المادة  5

 %( من المبلػ األصلً للصفقة. 1ٌمكن أن ٌفوق هذا السعر واحد فً المائة )

للضمان موضوع قرار معلل من طرؾ صاحب المشروع تبلػ نسخة منه  ٌكون كل حجز -4

 المقاول بواسطة أمر بالخدمة مقٌد فً سجل الصفقة. إلى

 

 : إرجاع أو تحرٌر الضمانات المالٌة19المادة 

القانون عن الكفالة التً تقوم مقامه  قوةٌرجع الضمان المإقت لصاحب الصفقة أو ٌفرج ب -1

والذي ٌودع لدى صاحب المشروع مقابل وصل بعد أن ٌنجز صاحب الصفقة الضمان النهائً 

 ٌجب على هذا األخٌر أن ٌسجل اإلفراج عن الضمان المإقت فً سجل الصفقة.و
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اع الضامن بعده،  وٌدفع االقتط 79ٌرجع الضمان النهائً، ما عدا فً حاالت تطبٌق المادة  -2

أو ٌتم اإلفراج عن الكفاالت التً تقوم مقامهما وذلك بعد رفع الٌد الذي ٌسلمه صاحب المشروع 

 أثناء التوقٌع على محضر التسلم النهائً لؤلشؽال .

تسلمات جزئٌة، ٌتم إرجاع  إلىإذا نص دفتر الشروط الخاصة على آجال جزئٌة تإدى  -3

 األشؽال المسلمة.بالتناسب مع المقاول  لىإاالقتطاع الضامن و الضمان النهائً 

 

 : التزامات المقاول العامة الثالثالباب 

 : موطن المقاول 21المادة 

ٌتعٌن على المقاول أن ٌختار موطنا له بالمؽرب بحٌث ٌجب علٌه أن ٌبٌنه فً عقد االلتزام  - 1

( ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه بالمصادقة 15أو ٌخبر به صاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر )

المادة  منعلى صفقته أو بالمقرر القاضً بالشروع فً تنفٌذ الصفقة تطبٌقا ألحكام الفقرة ج 

( 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8بتارٌخ  2.12.349المرسوم رقم  من 153

 السابق ذكره.

وفً حالة عدم وفائه بهذا االلتزام، تعتبر جمٌع التبلٌؽات المتعلقة بالصفقة صحٌحة إذا تمت 

 بمقر المقاولة المبٌن عنوانها فً الصفقة.

ك صاحب المشروع بواسطة فً حالة تؽٌٌر الموطن، ٌجب على المقاول أن ٌخبر بذل - 2

( ٌوما من تارٌخ 15رسالة مضمونة الوصول مع إفادة باالستبلم داخل أجل خمسة عشر )

 التؽٌٌر المذكور.

 

 : حضور المقاول فً أماكن األشغال 21المادة 

ٌجب على المقاول أن ٌكون حاضرا باستمرار فً مكان تنفٌذ  خبلل مدة إنجاز األشؽال، -1

صاحب  طرؾمن  موافق علٌهممثبل بؤحد معاونٌه معٌن من طرفه و األشؽال أو أن ٌكون

 المشروع. 
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ٌجب أن تكون لهذا الممثل السلطات الضرورٌة لضمان األعمال موضوع الصفقة و إتخاذ 

القرارات الضرورٌة دون تؤخٌر بحٌث ال ٌمكن تؤخٌر أو توقٌؾ أٌة عملٌة بسبب ؼٌاب 

 المقاول.

من أجل  اخطٌ اب المشروع، قبل بداٌة تنفٌذ األشؽال، طلبلهذا الؽرض ٌرسل المقاول لصاح

 .الموافقة على ممثله 

ذا الطلب المراجع المفٌدة الخاصة بهذا الممثل وأن ٌبٌن بكٌفٌة دقٌقة مدى هٌتضمن  أن ٌجب 

السلطات المخولة له من لدن المقاول سواء فً مجال تسٌٌر األشؽال أو تسوٌة الحسابات. ٌجب 

 فً سجل الصفقة.وكذا جواب صاحب المشروع الذي خصص له تسجٌل هذا الطلب 

رة أٌام من تسلم الطلب بمثابة موافقة على الممثل ٌعتبر صمت صاحب المشروع بعد انتهاء عش

 المقترح.

مكاتب  إلىٌجب على المقاول أو ممثله االمتثال لبلستدعاءات الموجهة إلٌه للحضور  - 2

أماكن األشؽال، متى طلب منه ذلك. وٌجب إعداد محاضر كتابٌة على  إلىصاحب المشروع أو 

 ضور المقاول.إثر اجتماعات أو زٌارات الورش التً تتم بح

المشاركٌن فً االجتماعات  التً عبر عنهاالمبلحظات جمٌع ٌجب أن تسجل هذه المحاضر 

 فً دفتر الورش. تدونو .اطرؾ نل واحد منهما من هتوقٌع وٌتموالزٌارات 

 

 : اختٌار مساعدي المقاول 22المادة 

 على المقاول أن ٌختار مساعدٌن مإهلٌن لتنفٌذ األشؽال. – 1

لصاحب المشروع أن ٌطلب من المقاول تؽٌٌر مساعدٌه لعدم أهلٌتهم المهنٌة أو لعدم ٌحق  - 2

 استقامتهم.

ٌظل المقاول مسإوال عن أعمال الؽش أو العٌوب التً ٌرتكبها مساعدوه خبلل تنفٌذ  - 3

 األشؽال.

 : حماٌة مستخدمً المقاول 23المادة 
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ٌخضع المقاول والمتعاقدٌن معه من الباطن لبللتزامات القانونٌة والتنظٌمٌة السارٌة المفعول 

 : وصصبالخوالتً تنظم 

 أجورهم؛ دفعالعمال و تشؽٌل -أ

 الحقوق االجتماعٌة والنظافة وسبلمة العمال وتؽطٌة حوادث الشؽل؛ -ب

 التؽطٌة الصحٌة لمستخدمٌه؛ -ج

 المؽرب؛ إلىالهجرة  -د

 حماٌة القاصرٌن والنساء. -هـ

 : معدات المقاول  24المادة 

من وذلك  ، المناسبة وفقا للقواعد المهنٌة استعمال المعدات فً تنفٌذه للصفقة ٌجب على المقاول

وعلٌه أن ٌخصص للورش المعدات المنصوص علٌها فً عرضه  ،أجل األداء السلٌم للخدمات

 أو عند االقتضاء المعدات التً لها على األقل نفس الفعالٌة.

ال ٌمكن سحب المعدات التً رصدها المقاول إلنجاز الصفقة من الورش وفق ما التزم به، ؼٌر 

علٌه أن فصت لها، أنه، إذا أراد المقاول سحب جزء من معداته قبل نهاٌة األشؽال التً خص

بتحدٌد طبٌعة ومتانة المعدات المراد سحبها وأسباب  وذلك،  كتابةصاحب المشروع ٌخبر 

 تؤثٌر على التزامات إنجاز األشؽال.له هذا السحب لٌس بؤن السحب المطلوب وأن ٌلتزم 

( ابتداء من تارٌخ تسلم الطلب المذكور 10ٌتوفر صاحب المشروع على أجل عشرة أٌام )

ه إلبداء  موافقته أو رفضه لهذا الطلب بؤمر بالخدمة معلل. بانقضاء هذه المدة ٌمكن أعبل

 للمقاول سحب المعدات المعنٌة.

 ٌجب تسجٌل طلب المقاول وجواب صاحب المشروع فً سجل الصفقة. 

 .وما قد ٌنتج عن هذا سحبموافقة صاحب المشروع ال تعفً المقاول من التزاماته 

 : التؤمٌنات والمسإولٌات  25المادة 

بشهادة أو ٌجب على المقاول قبل الشروع فً تنفٌذ األشؽال أن ٌوجه إلى صاحب المشروع 

عقد تثبت اكتتاب  لهذا الؽرضمإسسات معتمدة عدة مإسسة أو طرؾ مسلمة من  واهدشعدة 
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تبٌن توقٌع وثٌقة أو عدة وثائق تؤمٌن لتؽطٌة  تؤمٌن أو عدة عقود تؤمٌن لتؽطٌة المخاطر

 األخطار المرتبطة بتنفٌذ الصفقة والمتعلقة :

العربات ذات المحرك المستعملة واآلالت فً الورش والتً ٌجب تؤمٌنها وفقا للنصوص ب -أ 

 التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها ؛

والتً ٌجب تؽطٌتها بتؤمٌن وفقا بحوادث الشؽل التً قد ٌتعرض لها مستخدمو المقاول  -ب 

 للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها

عن األضرار أو التعوٌضات القانونٌة الواجب دفعها ال ٌمكن جعل صاحب المشروع مسإوال  .

وبهذه . فً حالة الحوادث التً ٌتعرض لها عمال أو مستخدمو المقاول أو المتعاقدٌن من الباطن

وضد التعوٌض عن األضرار أو التعوٌضات األخرى المتعلقة بطلبات الل الصفة، ٌتحمل المقاو

جمٌع الشكاٌات والتظلمات والمتابعات والمصارٌؾ والتحمبلت والنفقات بجمٌع أنواعها 

 .المرتبطة بهذه الحوادث

وعلى المقاول إخبار صاحب المشروع كتابة بكل حادثة تقع فً ورشه وٌضمنها فً دفتر 

 ٌه فً دفتر الشروط المشتركة أو فً دفتر الشروط الخاصة.الورش المنصوص عل

 كاهل: المسإولٌة المدنٌة الملقاة على -ج

من جراء المنشآت المبرمة الصفقة فً ؼٌار األالمقاول، عن األضرار التً ٌتعرض لها  -

ومستخدمو  التجهٌزات المإقتةوالمعدات و ؼاٌة التسلم النهائً خاصة المواد  إلى، شؤنها

فً المقاول، إذا ثبت أن هذه األضرار ناتجة عن فعل المقاول أو مستخدمٌه أو عن عٌب 

 ؛تجهٌزاته المإقتة أو معداته ؛

المقاول، عن األضرار التً ٌتعرض لها فً الورش وملحقاته أعوان صاحب المشروع أو  -

 إلىوراش وذلك ؼٌار المسموح لهم من طرؾ صاحب المشروع  بدخول األاألممثلوه وكذا 

 ؼاٌة التسلم النهائً؛

صاحب المشروع، عن األضرار التً ٌتعرض لها األؼٌار فً الورش وملحقاته خاصة  -

وأعوانه. وٌجب أن تتضمن وثٌقة التؤمٌن الخاصة  وتجهٌزاته المإقتةمنشآته ومعداته وسلعه 

 بهذه المسإولٌة بندا ٌنص على التخلً عن المتابعة ضد صاحب المشروع؛
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صاحب المشروع، عن األضرار التً ٌتعرض لها مستخدمو المقاول والناجمة إما من جراء  -

معداته أو األؼٌار الذٌن ٌكون مسإوال عنهم والتً قد تنتج عنها   فعل أعوانه وإما من جراء

 متابعة من طرؾ الضحٌة أو التؤمٌن بشؤن "حادث الشؽل"؛

جب بذلك على المقاول أن ٌالبلحقة بالمنشؤة، األضرار على  الخاصةإذا نص دفتر الشروط  -د

ؼاٌة التسلم المإقت، المنشآت المإقتة موضوع الصفقة  إلىٌإمن، خبلل مدة األشؽال و

الثابتة أو المتحركة فً الورش والمعدات واألدوات  والتجهٌزات المإقتة والمنشآت و

والتموٌنات المختلفة، من أخطار الحرٌق والسرقة والتلؾ ألي سبب من األسباب ما عدا 

 الكوارث الطبٌعٌة.  

الشروع عندما ٌنص األمر بالخدمة، الذي ٌبلػ عملٌة المصادقة على الصفقة للمقاول، على  -2

إال إذا أدلى المقاول بشواهد التؤمٌن قة هذه األشؽال ال ٌمكن أن ٌتم فإن إنطبلاألشؽال، أٌضا فً 

 .أعبله 1الفقرة المنصوص علٌها فً 

من هذه المادة بطرٌقة  1ٌجب على المقاول أن ٌجدد التؤمٌنات المنصوص علٌها فً الفقرة  -3

 تجعل فترة تنفٌذ األشؽال مؽطاة باستمرار بالتؤمٌنات المحددة فً الصفقة.

صاحب المشروع إثباتات تجدٌد التؤمٌنات المنصوص علٌها  إلىعلى المقاول أن ٌقدم ٌجب 

 أعبله.

 ٌجب على صاحب المشروع أن ٌحتفظ بنسخ شواهد االشتراك الخاصة بوثائق التؤمٌن.

من هذه المادة تطبق اإلجراءات القسرٌة  3و 2و 1إذا لم ٌحترم المقاول مقتضٌات الفقرات  -4

 بعده. 79المادة  المنصوص علٌها فً

بعده، ال ٌمكن إدخال أي  79تحت طائلة اإلجراءات القسرٌة المنصوص علٌها فً المادة  -5

 تؽٌٌرات بخصوص وثٌقة التؤمٌن بدون إذن مكتوب مسبق لصاحب المشروع.

ال ٌمكن القٌام بؤي فسخ لوثائق التؤمٌن بدون اشتراك مسبق فً عقد تؤمٌن معادل مقبول من 

 .صاحب المشروع

 : الملكٌة الصناعٌة أو التجارٌة 26المادة 
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مجرد التوقٌع على الصفقة، ٌإمن المقاول صاحب المشروع ضد جمٌع المطالب المتعلقة ب 1

بالتورٌدات أو المواد أو الطرق والوسائل المستعملة لتنفٌذ األشؽال والصادرة عن أصحاب 

الصناعٌة وعبلمات الصنع أو براءات االختراع وتراخٌص االستؽبلل والرسوم والنماذج 

التجارة أو الخدمة وتصامٌم التشكل )طبؽرافٌة( المتعلقة بالدوائر المتكاملة. وٌتعٌن على 

المقاول عند االقتضاء العمل على الحصول على التفوٌتات أو تراخٌص االستؽبلل أو الرخص 

 الضرورٌة، وأن ٌتحمل عبء المصارٌؾ واإلتاوات المرتبطة بها.

الة رفع دعاوي ضد صاحب المشروع من لدن أؼٌار أصحاب براءات أو تراخٌص فً ح - 2

أو نماذج أو رسوم أو عبلمات صنع أو تجارة أو خدمة وتصامٌم التشكل استعملها المقاول فً 

تنفٌذ األشؽال، ٌجب على هذا األخٌر أن ٌتدخل فً الدعوى، وعلٌه أن ٌعوض صاحب 

 ا علٌه وكذا عن المصارٌؾ التً تحملها.المشروع عن جمٌع األضرار المحكوم به

مع مراعاة حقوق األؼٌار، ٌجوز لصاحب المشروع أن ٌقوم بإصبلح أو العمل على  - 3

إصبلح اآلالت موضوع البراءة والتً تم استعمالها أو إدماجها فً األشؽال وفق ما تقتضٌه 

 مصلحته.

زوده بها صاحب المشروع ٌمنع على المقاول استعمال المعلومات والوثائق التً ٌ - 4

 ألؼراض أخرى ؼٌر األؼراض الخاصة بالصفقة، ما عدا إذا أذن هذا األخٌر صراحة بذلك.

 : تفوٌت الصفقة 27المادة 

ٌمنع تفوٌت الصفقات ما عدا فً حالة تفوٌت مجموع أو بعض الذمة المالٌة للمقاول، وذلك عند 

هاته الحاالت، ال ٌمكن تفوٌت الصفقة إال إجراء عملٌة اندماج أو انفصال بٌن مقاوالت. وفً 

 بإذن صرٌح من السلطة المختصة. وعلى أساس هذا اإلذن، ٌتعٌن إبرام عقد ملحق.

وٌجب على المفّوت إلٌهم استٌفاء الشروط المطلوبة فً المتنافسٌن المنصوص علٌها فً المادة 

 المشار إلٌه أعبله. 2.12.349من المرسوم رقم  24

 تنظٌم مراقبة األوراش المطبقة على جمٌع األشغال:  28المادة 

ٌجب على المقاول أن ٌتعرؾ على األماكن المخصصة لؤلوراش وعلى طرق الولوج إلٌها  - 1

 واالطبلع على جمٌع األنظمة التً علٌه التقٌد بها لتنفٌذ األشؽال.
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لمعنٌة بالمكان الذي على المقاول التقٌد بجمٌع األنظمة والتعلٌمات الصادرة عن السلطات ا - 2

 ، وذلك طبقا للتشرٌع والنصوص التنظٌمٌة الجاري بها.تنجز فٌه األشؽال

على المقاول أن ٌمتثل لؤلوامر التً ٌصدرها صاحب المشروع من أجل  تنظٌم  مراقبة  - 3

 األوراش.

بها ٌتكفل المقاول على نفقته بتنفٌذ إجراءات التنظٌم أو ؼٌرها التً أمرت أو قد تؤمر  - 4

 السلطات المعنٌة.

ٌعتبر المقاول مسإوال عن جمٌع األضرار البلحقة باألمبلك العامة أو الخاصة من جراء  - 5

طرٌقة تنظٌم وتسٌٌر أوراشه. وفً حالة وقوع حادثة كما هو الشؤن فً حالة وقوع أضرار، 

ال ٌمكنه فإن مراقبة أعوان صاحب المشروع ال تعفً المقاول فً شًء من هذه المسإولٌة، و

 بؤي حال من األحوال متابعة صاحب المشروع أو أعوانه.

إذا تم إشعار المقاول إما بموجب بند فً دفتر الشروط الخاصة، أو بواسطة اإلعبلن عن  -6

 المنافسة أن األشؽال تهم الدفاع، وجب علٌه أن ٌمتثل ألحكام هاته المادة. 

أن ٌطلب تسرٌح عمال أو مؤموري ٌمكن لصاحب المشروع إذا رأى ضرورة فً ذلك،  -7

المقاول من الورش دون أن تعتبر الدولة والجماعات الترابٌة والمإسسات العمومٌة المعنٌة 

 مسإولة عن تبعات هذا التسرٌح ؛

إذا اكتشؾ المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن عمبل عدوانٌا موصوفا، وجب علٌهم  -8

حت طائلة المتابعات القضائٌة المحتملة، زٌادة على إخبار صاحب المشروع بذلك فً الحٌن ت

فرض التسٌٌر المباشر دون إشعار سابق أو الفسخ ببل شرط  للصفقة، أو إبرام صفقة جدٌدة 

على نفقاتهم ومخاطرهم  وفق المسطرة التً ٌراها صاحب المشروع مبلئمة. وفً جمٌع 

 ة.األحوال فإن  تطبٌق هاته العقوبات تقرره السلطة المختص

إذا اعتبر صاحب المشروع على إثر عمل عدوانً موصوؾ أنه ٌجب اتخاذ تدابٌر أمنٌة تهم 

المستخدمٌن على الخصوص، ٌلتزم المقاول والمتعاقدون معه من الباطن بتنفٌذها فً الحال. 

 وال ٌمكنهم االحتجاج بهذه التدابٌر للمطالبة بتعوٌض.

من الباطن وتحت مسإولٌته الخاصة بااللتزامات ٌجب على المقاول إخبار المتعاقدٌن معه  -9

 الواردة فً أحكام الفقرات الثبلثة السابقة.
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 : كتمان السر29المادة  

إذا اكتست الصفقة أو جزء منها طابعا سرٌا أو إذا وجب تنفٌذ األشؽال فً أماكن تتخذ فٌها  -أ 

، دعى صاحب احتٌاطات خاصة على الدوام قصد كتمان السر أو حماٌة مواقع حساسة

 المشروع المقاول للتعرؾ فً مكاتب مصلحته على التعلٌمات المتعلقة بكتمان السر.

وفً جمٌع الحاالت، ٌعتبر كل مقاول تم إشعاره بهذه الكٌفٌة كما لو أطلع على التعلٌمات  

 المذكورة.

تٌاطٌة ٌبلػ صاحب المشروع المقاول بعناصر الصفقة التً تعتبر كؤسرار وبالتدابٌر االح -ب 

 الخاصة البلزم اتخاذها.

ٌجب على المقاول والمتعاقدٌن معه من الباطن إتخاذ جمٌع التدابٌر لضمان حفظ وحماٌة  -ج  

الوثائق السرٌة التً تسلم إلٌهم وإشعار صاحب المشروع فً الحٌن بكل اختفاء لها أو أي 

عسكري التً ٌمكن أن حادث. وٌجب علٌهم الحفاظ على سرٌة جمٌع المعلومات ذات الطابع ال

 ٌطلعوا علٌها عند إنجازهم للصفقة.

ٌخضع المقاول لجمٌع االلتزامات المتعلقة بمراقبة المستخدمٌن وحماٌة السر والمواقع  -د  

الحساسة، أو الناتجة عن تدابٌر الحٌطة المفروضة. وٌجب علٌه أن ٌعمل على تقٌد المتعاقدٌن 

 ط، وال ٌمكنه بؤي صفة االعتداد بها للمطالبة بتعوٌض.معه من الباطن بهذه التعلٌمات والشرو

إذا لم ٌحترم المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن االلتزامات المنصوص علٌها فً  -ه  

 .79المنصوص علٌها فً المادة  إلجراءات القصرٌةاألربعة السابقة، طبقت ا المقاطع

 : حماٌة البٌئة  31المادة 

 راضرالمشتبه بإلحاقها ٌجب على المقاول أي ٌتخذ اإلجراءات التً تسمح بالتحكم فً العناصر 

نبعاثات الؽبار والدخان وانبعاثات المواد البالبٌئة خاصة النفاٌات المنتجة خبلل تنفٌذ األشؽال 

ث المٌاه السطحٌة والجوفٌة وضمان ٌوتلوالضجٌج واآلثار على الوحٌش والنبات الملوثة و

 سبلمة ألشخاص وكذا حماٌة الجوار.صحة و
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ٌكون قادرا، خبلل تنفٌذ األشؽال،  أنبطلب صرٌح من صاحب المشروع ٌجب على المقاول 

لمتطلبات البٌئٌة المحددة فً لاألعمال المنجزة فً إطار الصفقة  تقدٌم اإلثبات على احترامعلى 

 دفتر الشروط الخاصة عند االقتضاء.

إجراءات بٌئٌة خاصة فً األماكن المصنفة فً فٌه تطبق مكان فً عمال تنفٌذ األ ٌكونعندما 

ومناطق محمٌة بٌئٌا تطبٌقا للمقتضٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة، ٌجب على المقاول أمواقع حساسة 

 تلبٌة هذه المتطلبات الخاصة.

 : تدبٌر نفاٌات الورش 31المادة 

فقة من مسإولٌة المقاول خبلل تنفٌذ التخلص من النفاٌات الناتجة عن األشؽال موضوع الص

 األشؽال.

ٌتحمل المقاول عملٌات الجمع والنقل والتخزٌن وعند االقتضاء الفرز والمعالجة الضرورٌان 

وإفراغ المخلفات الناتجة عن األشؽال موضوع الصفقة نحو األماكن المخصصة الستقبالها طبقا 

 للتشرٌعات والتنظٌمات المعمول بها.

المقاول كل المعلومات التً ٌراها ضرورٌة والتً تسمح لهذا  إلىٌقدم صاحب المشروع 

 األخٌر بالتخلص من النفاٌات المذكورة طبقا للتشرٌعات والتنظٌمات المعمول بها.

لكً ٌضمن صاحب المشروع تتبع المخلفات والمواد الناتجة عن الورش، ٌجب على المقاول 

 وخاصة بواسطة استعمال جدول تتبع نفاٌات الورش.اإلدالء بعناصر هذا التتبع 

لتنظٌمات الجاري بها لبالنسبة للنفاٌات الخطٌرة ٌصبح ضرورٌا استعمال جدول تتبع مطابق 

 العمل. 

 : العالقات بٌن مختلف المقاولٌن العاملٌن فً نفس الورش 32لمادة ا

اصة أحد المقاولٌن، الذي عندما ٌتدخل عدة مقاولٌن فً نفس الورش، ٌعٌن دفتر الشروط الخ

ٌتخذ اإلجراءات الضرورٌة لتنسٌق األشؽال وحسن تسٌٌر الورش، سبلمة وصحة المستخدمٌن 

 فً الورش وكذا كل إجراء ٌكتسً طابعا مشتركا ٌحدده الدفتر المذكور.

ولهذا الؽرض، ٌضع صاحب المشروع ومجموع المقاولٌن برنامجا زمنٌا شامبل للتنفٌذ ٌهم  

 اولٌن.جمٌع المق
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 ثمنضمن  النفقات المناسبةفً دفتر الشروط الخاصة، تدمج  المقتضٌات المحددةوبناء على 

 البٌان التفصٌلً لبلثمان.فً ٌخصص لها ثمن خاص  أو الصفقة،

 : تدابٌر السالمة والنظافة الصحٌة 33المادة 

المقاول اتخاذها  ٌحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة التدابٌر التً ٌجب على

 لضمان السبلمة والصحة فً الورش.

 وتتعلق هذه التدابٌر على الخصوص :

 بشروط سكن مستخدمً الورش ؛ -

 بتموٌن األوراش وتسٌٌرها ؛ -

بالنظافة الصحٌة : خدمات التنظٌؾ الٌومً وصٌانة شبكة المجاري والتزود بالماء  -

 وإفراغ األزبال ؛

 د باألدوٌة... الخ ؛والتزو بالخدمة الطبٌة : العبلجات الطبٌة -

 بحراسة الورش وتنظٌمه : النظافة واالنضباط ونظام الورش ؛ -

 بشروط سبلمة وحماٌة مستخدمً الورش واألؼٌار ؛ -

 بالمحافظة على البٌئة. -

ٌلزم المقاول مستخدمٌه فً محٌط الورش بصفة دائمة حمل شارة تحدٌد الهوٌة تبٌن إسم وصفة 

 المتعاقدون معه اإللزام نفسه.حاملها ومشؽله وٌلزم 

 ٌقتصر ولوج الورش على األشخاص المحددة هوٌتهم.

ٌلزم المقاول بإعداد قائمة شاملة لكل األشخاص المستخدمٌن فً الورش. وٌتم تحٌٌن هذه 

 البلئحة وتوضع رهن إشارة صاحب المشروع وكل سلطة معنٌة.

رش واألخطار التً تنطوي علٌها وٌجب التنصٌص على هذه التدابٌر بعبلقة مع طبٌعة الو

المواد والمعدات المستعملة فً مجال الوقاٌة من الحوادث وإعداد مسالك المواصبلت وصٌانة 

األوراش مثل سبللم ومعابر المرور، وتجهٌزات السبلمة  إلىممرات الدخول المإقتة اآلمنة 

اذ والتشوٌر الخاصة مثل الخوذات والقفازات واألحذٌة المطاطٌة والنظارات ومعدات اإلنق

 بجنبات األوراش والخنادق ومخارج اآللٌات ومخازن المواد، الخ.
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وٌجب، فٌما ٌخص المنشآت المإقتة والسقاالت وقوالب اإلسمنت، زٌادة على ما هو منصوص 

علٌه فً دفاتر الشروط المشتركة، إضافة بنود صرٌحة فً دفتر الشروط الخاصة تنص على 

ذكرات حسابٌة مفصلة وعلى ضرورة الموافقة علٌها وإن اقتضى إعداد تصامٌم ورسوم وم

 الحال مراقبتها من لدن هٌئات مختصة وذلك على نفقة المقاول.

وٌجب أن ٌتضمن دفتر الشروط الخاصة بشكل خاص المقتضٌات الخاصة التً ٌتعٌن على 

ٌتم الحد من المقاول اتخاذها إذا كانت األشؽال ستنجز داخل تجمع سكنً أو بمحاداته حتى 

 اإلزعاج والعراقٌل التً تصٌب المستعملٌن أو الجٌران.

ٌجب أن ٌسهر صاحب المشروع أو المشرؾ على األشؽال على تقٌد المقاول بالنصوص 

 التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بالسبلمة وكذا البنود التكمٌلٌة الواردة فً دفتر الشروط الخاصة.

ا الخصوص فً سجل الورش وٌخبر بذلك فً الحال وٌجب علٌه تسجٌل كل مبلحظة بهذ

 ذلك. إلىالمقاول أو عند االقتضاء ممثله فً الورش متى دعت الحاجة 

ٌجب على صاحب المشروع أن ٌؤمر بوقؾ الورش إذا اعتبر أن التدابٌر المتخذة ؼٌر كافٌة 

لضمان السبلمة بصفة عامة والحماٌة الكافٌة لمستخدمً الورش أو لؤلؼٌار بصفة خاصة. 

وتندرج مدة توقٌؾ األشؽال الناتجة عن ذلك فً األجل التعاقدي وٌترتب علٌها عند االقتضاء 

 أدناه. 65لتؤخٌر المنصوص علٌها فً المادة تطبٌق ؼرامات ا

أدناه إذا لم ٌتقٌد  79وٌجب علٌه أن ٌطبق اإلجراءات القسرٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 المقاول بؤحكام الصفقة وبؤوامر الخدمة فً هذا المجال.

 : العالجات واإلسعافات والتعوٌضات المقدمة للعمال والمستخدمٌن34المادة 

المقاول أن ٌعمل على تنظٌم المصلحة الطبٌة بؤوراشه وفقا للنصوص المعمول ٌجب على  - 1

العمال والمستخدمٌن  إلىبها وأن ٌضمن على نفقته تقدٌم العبلجات الطبٌة والتورٌدات الصٌدلٌة 

 ضحاٌا الحوادث أو األمراض الناتجة عن األشؽال.

تً تؤمر بها المصالح المختصة ٌجب على المقاول أن ٌتخذ على نفقته جمٌع التدابٌر ال - 2

لضمان صحٌة أوراشه والوقاٌة من انتشار األوبئة والقٌام على الخصوص بالتلقٌحات وإدخال 

 التؽٌٌرات المؤمور بها ألؼراض صحٌة على تجهٌزاته المإقتة وأماكن سكنى العمال.
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لمنصوص علٌها فً هذه إذا لم ٌتقٌد المقاول بؤوامر الخدمة التً بلؽت الٌه لتطبٌق التدابٌر ا - 3

المادة  ٌجب على صاحب المشروع أن ٌؤمر بإٌقاؾ الورش إذا اعتبر أن التدابٌر المتخذة ؼٌر 

كافٌة لضمان السبلمة العامة وحماٌة جٌدة لعمال الموقع أو االؼٌار بصفة خاصة. تضمن فترة 

التؤخٌر،  الفوائد عنتطبٌق ى لإالتوقؾ الناتجة فً االجل التعاقدي وتإدي، عند االقتضاء 

 بعده.   65المنصوص علٌها فً المادة 

 : عملٌة التكوٌن ومحو األمٌة فً االوراش 35المادة 

شهرا(، ٌمكن للمقاول و بصفة  18تنفٌذ الصفقة أقل من ثمانٌة عشر شهرا ) أجلعندما ٌكون 

كن الورش تطوعٌة و على نفقته تمكٌن مستخدمٌه من حصص التكوٌن و محو األمٌة داخل أما

 المهٌئة و المجهزة لذلك.

تنظٌم دروس  إلى(، ٌجب على المقاول اللجوء 18الصفقة ثمانٌة عشر شهرا ) أجلعندما تفوق 

 محو األمٌة بالورش. لذلك، ٌتوجب علٌه:

 تحدٌد التزام المستخدمٌن المعنٌٌن بمتابعة دروس محو االمٌة فً عقود التوظٌؾ؛ -

 فً مجموعها عن أربع ساعات فً االسبوع؛تنظٌم حصص لمحو األمٌة ال تقل   -

 تعٌٌن األماكن المهٌئة و المجهزة لذلك داخل موقع الورش او على مقربة منه؛ -

تعوٌض المستخدمٌن المستفٌدٌن من دروس محو األمٌة عن ذلك بنفس نسب التعوٌض عن  -

 الخدمات التً وظفوا ألجلها؛

دة من طرؾ الوكالة الوطنٌة لمحاربة تعوٌض المكلفٌن بتدرٌس محو االمٌة بالرواتب المحد -

 األمٌة؛

السهر، بالتشاور مع الوكالة الوطنٌة لمحاربة االمٌة، على مطابقة دروس محو األمٌة  -

 للمقررات المعدة من طرؾ الوكالة؛

السهر على منح شهادة نهاٌة سلك محو االمٌة للمستفٌدٌن معتمدة و موقعة من طرؾ المقاول  -

 لمحاربة األمٌة؛و الوكالة الوطنٌة 

 .بعده 79إذا لم ٌتقٌد المقاول بمقتضٌات هذه المادة، ٌتعرض لتطبٌق تدابٌر قسرٌة حسب المادة 

 : عملٌات النقل36المادة 
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ٌجب على المقاول أن ٌتقٌد بالنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها فً مجال نقل  - 1

 ل فترة تنفٌذ الصفقة.المواد والمعدات و استعمال المعدات المتحركة خبل

إن نقل المواد والمعدات والحطام أو ؼٌرها من المنتجات، الضرورٌة لتنفٌذ األشؽال موضوع 

الصفقة، من مسإولٌة المقاول. ؼٌر أنه ٌمكن أن ٌنص دفتر الشروط الخاصة بؤن تتم عملٌات 

 النقل المذكورة بواسطة الوسائل التً ٌتوفر علٌها صاحب المشروع.   

 : تفكٌك أو هدم المبانً 37المادة 

ال ٌمكن للمقاول تفكٌك تجهٌزات أو هدم المبانً الموجودة فً ملحقات أو محٌط الورش، إال 

صاحب المشروع، وفً حالة عدم رد  إلىبعد مرور ثمانٌة أٌام على األقل من تقدٌمه طلبا بذلك 

 هذه األخٌر داخل األجل ٌعتبر موافقا.

ع المصارٌؾ المتعلقة بنقلها وإٌداعها وبتخزٌنها بالمكان الذي ٌعٌنه وٌتحمل المقاول جمٌ 

صاحب المشروع وذلك خبلل مدة تنفٌذ الصفقة بالنسبة لكل مسافة ٌحددها دفتر الشروط 

 الخاصة.

إذا كانت الصفقة تتضمن أشؽال هدم، فإن المواد المحصل علٌها من هذه العملٌة تعتبر ملكا  

فتر الشروط الخاصة أن ٌنص على إعادة استعمال المواد، لصاحب المشروع. ٌمكن لد

 المنتجات أو المعدات الناتجة عن الهدم والتفكٌك.

ما لم ٌنص على خبلؾ ذلك فً دفتر الشروط الخاصة، ٌقوم المقاول تدرٌجٌا بإزالة مخلفات 

 الهدم واألنقاض والحطام وفق تعلٌمات صاحب المشروع.

 األشغال : االكتشافات أثناء 38المادة 

المسكوكات أو  فً حالة اكتشاؾ التحؾ الفنٌة واألثرٌة القدٌمة أو الراجعة للتارٌخ الطبٌعً أو

جمٌع األشٌاء األخرى ذات فائدة علمٌة وفنٌة وأركٌولوجٌة أو تارٌخٌة وكذا األشٌاء النادرة أو 

المصنوعة من مواد نفٌسة التً تم العثور علٌها بٌن األنقاض أو خبلل أشؽال الهدم المنجزة 

وع فً على األراضً المملوكة لصاحب المشروع، على المقاول أن ٌخبر بها صاحب المشر

هذه االكتشافات وتعد الحال وٌصرح للسلطات المختصة بالمحل الذي تم فٌه هذا االكتشاؾ. 

 للدولة. املك
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دون اإلخبلل بالمقتضٌات التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة الجاري بها العمل، ٌجب على المقاول عدم 

تلك  نقل هذه االكتشافات دون إذن مسبق من صاحب المشروع، وٌجب أي ٌضع فً مكان آمن

 المنفصلة منها عن طرٌق الخطؤ من التربة أو الحفر.

إذا طلب صاحب المشروع من المقاول استخراج هذه االكتشافات أو حفظها مع رعاٌة خاصة 

معوقات التنفٌذ، له الحق فً تعوٌض عن األضرار الناتجة  إلىأو إذا كانت ستإدي بالمقاول 

 معللة قانونا.

ٌخبر المقاول فورا صاحب المشروع والسلطات المعنٌة بالمحل فً حالة اكتشاؾ بقاٌا بشرٌة، 

 الذي تم به االكتشاؾ.

ال ٌجب على المقاول أن ٌستخرج أي شًء أو مادة ناتجة عن األنقاض أو المقابر بدون 

 التوصل مسبقا بإذن مكون من صاحب المشروع.

 الباب الرابع : تحضٌر األشغال وتنفٌذها

 : تحضٌر األشغال 39المادة 

المقاول قبل بداٌة األشؽال، بطلب من هذا األخٌر، الترخٌصات  إلىٌسلم صاحب المشروع  -1

اإلدارٌة البلزمة إلنجاز المنشآت المبرمة الصفقة فً شؤنها : رخصة البناء، الترخٌص 

باستعمال الطرٌق، الترخٌص المتعلق باالحتبلل المإقت لملك الدولة العام أو الخاص. من أجل 

جل ألالمقاول من  أن ٌقدم مساعدتهٌمكن لصاحب المشروع كما الحصرٌة للورش، الحاجٌات 

 : التً قد ٌحتاج إلٌها قصد التوفر على التراخٌص اإلدارٌة األخرىالحصول على 

 لورش ؛ه المإقتة فً اتجهٌزاتاألماكن البلزمة إلقامة  -

 الورش ؛ المحصل علٌه منأماكن إٌداع الركام  -

 المقالع. -

توضع أماكن األشؽال مجانا تحت تصرؾ المقاول قبل بداٌة األشؽال. وٌحصل المقاول  - 2

على نفقته مع تحمل كل التبعات على األراضً التً قد ٌحتاج الٌها إلقامة أوراشه فً حالة عدم 

 كفاٌة أماكن األشؽال التً وضعها صاحب المشروع تحت تصرفه.
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فوق أو قرب منشآت باطنٌة أو مدفونة مثل قنوات  إذا كانت األشؽال المزمع إنجازها تقع - 3

أو أسبلك فً ملك صاحب المشروع أو إدارة أخرى، وجب على صاحب المشروع أن ٌجمع 

كل  المعلومات المتعلقة بطبٌعة المنشآت المذكورة وبمكانها وتقدٌمها للمقاول قبل بداٌة األشؽال 

نص على خبلؾ ذلك فً دفتر الشروط بؽٌة تجسٌدها فً الموقع بواسطة توتٌد خاص ما لم ٌ

الخاصة. وٌجب على المقاول أن ٌخبر اإلدارة المسإولة عن المنشآت الباطنٌة أو المدفونة 

 ( أٌام.10المعنٌة قبل بداٌة عملٌة الحفر  بعشرة )

ٌتلقى المقاول بالمجان من صاحب المشروع، أثناء تنفٌذ األشؽال، نسخة مشهود بصحتها  - 4

علٌها عبارة "صالح للتنفٌذ" عن كل تصمٌم من التصامٌم المتعلقة باألحكام ومإشرة مكتوب 

 التً ٌفرضها المشروع والوثائق األخرى البلزمة لتنفٌذ األشؽال.

إذا فرض دفتر الشروط الخاصة على المقاول تقدٌم مذكرة تقنٌة للتنفٌذ، وجب على  - 5

 ا الؽرض.صاحب المشروع أن ٌضع رهن تصرفه الوثائق البلزمة لهذ

أعبله، ٌتعٌن على هذا  5 إلى 1فً حالة عدم تقٌد صاحب المشروع بؤحكام الفقرات من  - 6

األخٌر أن ٌإجل األشؽال بموجب أمر بالخدمة عن المدة التً تم خبللها عرقلة تنفٌذ هذه 

 األشؽال.

 ٌجب على المقاول أن ٌسلم وصبل عن جمٌع الرسوم والوثائق التً تبلػ الٌه. - 7

 

 : الشروع فً األشغال 41المادة 

ٌتم الشروع فً األشؽال بناء على أمر بالخدمة . كما ٌمكن لؤلمر بالخدمة الذي ٌبلػ المصادقة 

 .كذلك بالشروع فً تنفٌذ األشؽال ٌؤمرعلى الصفقة أن 

ابتداء من تارٌخ تبلٌػ األمر بالخدمة الذي  30والٌوم  15ٌجب أن ٌقع هذا التارٌخ بٌن الٌوم 

 ٌحدد الشروع فً األشؽال.

إذا كان األمر بالخدمة بالشروع فً األشؽال لم ٌتم فً األجل المحدد فً الفقرة الثانٌة من هذه 

( 30المادة ٌتم فسخ الصفقة بطلب من المقاول، عندما ٌطلب ذلك فً ؼضون الثبلثٌن ٌوما )

  التً تلً انقضاء أجل التبلٌػ االمر بالخدمة للشروع فً األشؽال.
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 : الوثائق الواجب على المقاول إعدادها. 41المادة 

ٌحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة عند االقتضاء اآلجال التً ٌجب على 

األشؽال، أن ٌقدم خبللها فً المقاول، ابتداء من تارٌخ تبلٌػ المصادقة على الصفقة أو الشروع 

صاحب المشروع قصد اعتمادها، برنامج تنفٌذ األشؽال والتدابٌر العامة التً ٌعتزم اتخاذها  إلى

لهذا الؽرض من جهة، والرسوم وأي وثٌقة أخرى ترجع الٌه مسإولٌة إعدادها كالمذكرة التقنٌة 

 للتنفٌذ، الخ... مشفوعة بجمٌع األوراق المثبتة المفٌدة، من جهة أخرى. وٌقدم له كذلك نموذج

 دفتر الورش. 

ما لم ٌنص على خبلؾ ذلك فً دفتر الشروط المشتركة أو فً دفتر الشروط الخاصة، ٌضرب 

ٌوما لتقدٌم االعتماد المذكور أو اإلدالء بمبلحظاته  (15)لصاحب المشروع أجل خمسة عشر

 حول الوثائق المقدمة، صمت صاحب المشروع ٌعنً اعتماد هذه الوثائق.

وفق نفس الشروط، أن ٌربط الشروع فً بعض أنواع المنشآت  وٌجوز لصاحب المشروع،

 بتقدٌم أو باعتماد كل أو بعض الوثائق المذكورة دون أن ٌترتب عن ذلك تؽٌٌر أجل التنفٌذ.

 : مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستخدامها42المادة

جمادى األولى  8السابق الذكر الصادر فً  2.12.349من المرسوم  5وفقا ألحكام المادة  - 1

ٌجب أن تكون المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنٌة أو (، .2013مارس  20)  1434

 للمعاٌٌر المؽربٌة المصادق علٌها أو عند انعدامها، مطابقة للمعاٌٌر الدولٌة 

كل نوع أو صنؾ أو إختٌار ذات جودة عالٌة  إلىٌجب أن تكون المواد والمنتجات بالنسبة  - 2

وعة ومستخدمة وفق قواعد المهنة و لمواصفات دفتر الشروط الخاصة. وال ٌجوز مصن

 استعمالها إال بعد التحقق منها وقبولها مإقتا من لدن صاحب المشروع بمسعى من المقاول.

ؼاٌة التسلم النهائً لؤلشؽال، ٌجوز لصاحب المشروع فً  إلىبالرؼم عن القبول المذكور و -3

ً الجودة أو ظهور عٌب أن ٌرفضها وٌقوم حٌنئذ المقاول بتعوٌضها حالة مبلحظة  رداءة ف

 على نفقته.

ٌجب على المقاول أن ٌثبت متى طلب منه ذلك مصدر المواد والمنتجات بواسطة كافة  - 4

 الوثائق الثبوتٌة بما فٌها سندات التسلٌم وشهادات المصدر.
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 : أحجام المنشآت وتنظٌمها43 المادة

أن ٌدخل من تلقاء نفسه تؽٌٌرات على األحكام التقنٌة المنصوص علٌها فً ال ٌمكن للمقاول 

 الصفقة.

وعلٌه أن ٌقوم بموجب أمر بالخدمة ٌصدره صاحب المشروع وداخل األجل المحدد فً األمر 

 المذكور، بإعادة بناء المنشآت ؼٌر المطابقة للبنود التعاقدٌة.

ت التقنٌة التً أدخلها المقاول ال تتنافى مع ؼٌر أنه إذا اعتبر صاحب المشروع أن التؽٌٌرا

 :ألداء األشؽال لها وتطبق حٌنئذ األحكام التالٌةالقواعد الفنٌة، ٌمكنه قبو

إذا كانت أحجام أو ممٌزات المنشآت تفوق تلك المنصوص علٌها فً الصفقة، ٌظل البٌان 

مقاول المطالبة بؤي زٌادة المتري قائما على األحجام والممٌزات المبٌنة فً الصفقة وال ٌحق لل

 فً الثمن؛

إذا كانت األحجام والممٌزات أقل من تلك المنصوص علٌها فً الصفقة ٌحسب البٌان المتري  -

على األحجام المعاٌنة للمنشآت، وعند انعدام أٌة أثمان مقررة فً الصفقة، تكون األثمان 

 المذكورة موضوع تحدٌد جدٌد .

 مواد ؼٌر المستعملة: إزالة المعدات وال44المادة 

ٌجب على المقاول، مع  تقدم األشؽال، أن ٌقوم على نفقته بإفراغ وتنظٌؾ المواقع التً  - 1

 حالتها األصلٌة.  إلىوضعها صاحب المشروع تحت تصرفه لتنفٌذ األشؽال وإعادتها 

بالعملٌات المذكورة بالجدول الزمنً واآلجال المحددة عند االقتضاء خبلل القٌام وٌتقٌد المقاول 

 فً دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة. 

فً حالة عدم تنفٌذ كل أو بعض العملٌات المذكورة وفق الشروط المذكورة بواسطة دفتر  -2

ا لم ٌنجز المقاول . إذهذه العملٌاتالشروط الخاصة، ٌعذر صاحب المشروع المقاول بإنجاز 

( ٌوما بداٌة من تارٌخ تسلم اإلعذار، تطبق ؼرامة ٌومٌة 30هذه العملٌات خبلل اجل ثبلثٌن )

ٌحدد مبلؽها فً دفتر الشروط الخاصة. دون اإلخبلل بتطبٌق اإلجراءات القسرٌة المنصوص 

 أدناه. 79ها فً المادة ٌعل
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( ٌوما المنصوص علٌه 30ثبلثٌن)ٌمكن أن ٌنص دفتر الشروط الخاصة على تقلٌص أجل 

 أعبله.

 ـوب البناءعٌــ: 45المادة 

ؼاٌة انتهاء مدة  إلىإذا اعتبر صاحب المشروع أن عٌبا ٌشوب بناء فً منشؤة، ٌمكنه  - 1

الضمان إصدار أمر بالخدمة معلل ٌبٌن فٌه التدابٌر الكفٌلة بالكشؾ عن العٌب المذكور. وٌمكن 

 االقتضاء الهدم الجزئً أو الكلً للبناء المفترض أنه معٌب.أن تتضمن هذه التدابٌر عند 

وٌمكن لصاحب المشروع أٌضا أن ٌقوم بتنفٌذ التدابٌر المذكورة بنفسه أو أن ٌنفذها بواسطة 

الؽٌر، إال أنه ال ٌمكن تنفٌذها  إال بعد استدعاء المقاول. ؼٌر أنه إذا لم ٌستجب هذا األخٌر 

 التدابٌر المذكورة حتى فً ؼٌابه.لبلستدعاء الموجه الٌه تنفذ 

إذا لوحظ عٌب فً البناء، فإن النفقات المترتبة عن إصبلح مجموع المنشؤة أو عن جعلها  - 2

مطابقة للقواعد الفنٌة وبنود الصفقة وكذا النفقات الناتجة عن العملٌات المحتملة التً مكنت من 

 إظهار العٌب ٌتحملها المقاول.

ود أي عٌب فً البناء، ٌعوض المقاول عن المصارٌؾ المحددة فً وإذا لم تتم مبلحظة وج

 الفقرة أعبله إذا تحملها، دون أن ٌحق له المطالبة بؤي تعوٌض.

 أعطاب –ضٌاع  -: صعوبات التنفٌذ 46المادة 

أعبله، ال ٌمكن للمقاول االحتجاج ألجل التملص  39من المادة  4مع مراعاة أحكام الفقرة  - 1

 التعاقدٌة أو تقدٌم كل مطلب من جراء الصعوبات التً قد تنتج :من التزاماته 

عن االستؽبلل العادي للملك العام والمرافق العمومٌة وال سٌما عن وجود  القنوات  -أ  

والمجاري واالسبلك بمختلؾ أنواعها واالحتفاظ بها  وكذا عن األوراش الضرورٌة لنقل هذه 

 التجهٌزات أو تحوٌلها ؛

 نجاز المتزامن ألشؽال أخرى مشار الٌها صراحة فً دفتر الشروط الخاصة.عن اإل -ب  

ال ٌخول المقاول أي تعوٌض عن الخسائر أو األعطاب أو األضرار التً تلحق به بسبب  - 2

 إهماله أو عدم حٌطته أو نقص فً وسائله أو خطؤ فً االستعمال.
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التدابٌر الكفٌلة بضمان عدم تعرض  ٌجب على المقاول أن ٌتخذ على نفقته مع تحمل التبعات  3

التموٌنات والمعدات وتجهٌزات الورش وكذا المنشآت التً فً طور البناء ألي إتبلؾ أو ضرر 

من جراء العواصؾ أو الفٌاضانات أو األمواج أو ؼٌرها من الظواهر الطبٌعٌة التً ٌمكن عادة 

 التنبإ بها فً الظروؾ التً تنجز فٌها األشؽال.

 

 

 : حاالت القوة القاهرة 47المادة 

فً حالة وقوع حدث ٌشكل قوة قاهرة، ٌحق للمقاول الحصول على  تمدٌد معقول فً أجل 

التنفٌذ الذي ٌجب أن ٌكون موضوع عقد ملحق مع العلم أنه ال ٌمكن صرؾ أي تعوٌض 

ن هاته للمقاول عن الخسائر الكلٌة أو الجزئٌة التً لحقت بمعداته العائمة، وتعتبر مصارٌؾ تؤمٌ

 المعدات داخلة فً أثمان الصفقة.

وٌحدد دفتر الشروط الخاصة عند االقتضاء عتبة درجة رداءة الطقس والظواهر الطبٌعٌة 

 األخرى التً ٌفترض أنها تمثل قوة قاهرة برسم الصفقة.

ٌجب على المقاول الذي ٌتذرع بحالة قوة قاهرة أن ٌوجه بمجرد ظهور مثل هذه الحالة وخبلل 

صاحب المشروع تبلٌؽا بواسطة رسالة مضمونة الوصول  إلى( أٌام 7أجل أقصاه سبعة )

 تتضمن وصفا للعناصر المإلفة للقوة القاهرة ونتائجها المحتملة على إنجاز الصفقة.

على المقاول اتخاذ جمٌع التدابٌر الضرورٌة لضمان اإلستئناؾ  وفً جمٌع الحاالت، ٌجب

 العادي وفً أقرب اآلجال لتنفٌذ التزاماته التً تضررت بسبب حالة القوة القاهرة.

ٌجب على المقاول، إذا لم ٌتمكن على إثر حالة القوة القاهرة من تنفٌذ األعمال كما هً مقررة 

ٌه أن ٌدرس مع صاحب المشروع فً أقرب اآلجال ( ٌوما، عل30فً الصفقة لمدة ثبلثٌن )

التبعات التعاقدٌة للحوادث المذكورة على سٌر تنفٌذ الصفقة وال سٌما على ثمنها وآجالها 

 والتزامات كل طرؾ فٌها. 

ٌمكن فسخ الصفقة بمسعى من صاحب المشروع أو بطلب من المقاول إذا استمرت حالة القوة 

 على األقل.( ٌوما 60القاهرة لمدة ستٌن )
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 البـــاب الخامس: توقف األشغال

 : تؤجٌل األشغال 48المادة 

هو تعلٌق كلً أو جزئً لتنفٌذ األشؽال ٌقرره صاحب المشروع لمدة  األشؽال( تؤجٌل تنفٌذ 1

 محددة.

ن ٌحدد أٌحدد تؤجٌل تنفٌذ االشؽال بواسطة أمر بالخدمة معلل للتوقؾ واستئناؾ العمل. ٌجب 

تارٌخ التوقؾ وعند االقتضاء، فترة التؤجٌل. ؼٌر أن استئناؾ التنفٌذ ٌجب أن  االمر بالتؤجٌل

وامر بالخدمة فً سجل ٌحدد بؤمر بالخدمة ٌبٌن التارٌخ الفعلً لبلستئناؾ. تسجل هذه األ

 الصفقة.

( ٌمكن لصاحب المشروع أن ٌحدد تؤجٌل مجموع األشؽال أو فقط جزء منها إما قبل أو بعد 2

 شؽال.بدأ تنفٌذ األ

( إذا تم التؤجٌل بعد بدأ األشؽال ٌتم، إذا كان ذلك ضرورٌا، التحقق من المنشآت أو أجزاء 3

المنشؤة المنفذة أو المواد الموردة، وكذا الجرد التفصٌلً لمواد ومنشآت الورش للمقاول. وٌتم 

 إعداد بٌان حالة فً الموضوع موقع من طرؾ صاحب المشروع ونائل الصفقة.

مقاول أن ٌلتمس بان ٌتم فً الحٌن التسلم المإقت للمنشآت المنفذة إذا كان استؽبللها ( ٌمكن لل4

 .ممكنا من طرؾ صاحب المشروع

 خبلل كامل فترة التؤجٌل.بحراسة الورش ( ٌحتفظ المقاول 5

( للمقاول الحق فً التعوٌض عن المصارٌؾ التً تفرضها علٌه حراسة الورش عن الضرر 6

هذا التؤجٌل إذا طلب ذلك صاحب المشروع مع دعم طلبه بالوثائق التً الذي لحقه من جراء 

 تثبت هذا الضرر والمصارٌؾ المترتبة عن حراسة الورش.

( 40صاحب المشروع بطلب التعوٌض كتابة فً أجل أقصاه ) إلىٌجب أن ٌقدم المقاول 

 ؽال.أربعٌن ٌوما بداٌة من تارٌخ تبلٌػ األمر بالخدمة الذي ٌحدد استئناؾ األش

ؼٌر أنه، عندما تفوق مدة التؤجٌل او التؤجٌبلت المتتالٌة المتراكمة إثنا عشر شهرا، ٌقدم طلب 

من التؤجٌل و نهاٌة مدة أربعٌن  (12)التعوٌض فً أي وقت  بٌن تارٌخ انتهاء إثنا عشر شهرا
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 لحسابا كشؾمعرفة  إلى( بداٌة من تارٌخ استبلم االمر بالخدمة الذي ٌدعو المقاول 40ٌوما )

 أدناه.   68النهائً كما هو مبٌن فً الفقرة الرابعة من المادة 

( للمقاول أٌضا الحق فً الحصول على فسخ الصفقة إذا طلب ذلك كتابة إذا تم توقٌؾ 7

 ( إثنا عشر شهرا نتٌجة التؤجٌل.12األشؽال لفترة تفوق )

( أربعٌن 40فً أجل )صاحب المشروع  إلى ةٌجب على المقاول تقدٌم طلب خطً للفسخ كتاب

 ٌوما تحت طائلة سقوط الحق بداٌة من :

 ؛( إثنا عشر شهرا12تارٌخ إببلغ األمر بالخدمة الذي ٌحدد تؤجٌل األشؽال األكثر من ) -

 ( إثنا عشر شهرا إذا لم ٌنص األمر بالخدمة سوى على تارٌخ توقؾ األشؽال.12بعد ) -

فسخ الصفقة إذا طلب ذلك كتابة نتٌجة  للمقاول أٌضا الحق فً الحصول على التعوٌض و

( إثنا عشر شهرا رؼم إمكانٌة استئناؾ 12تؤجٌبلت متتالٌة والتً تتجاوز مدتها اإلجمالٌة فترة )

( أربعٌن ٌوما لتقدٌم طلب الفسخ تبدأ من 40األشؽال فً األثناء. فً هذه الحالة ٌحدد أجل )

 ا عشر شهرا.( إثن12الٌوم الذي تصل فٌه فترة التؤجٌبلت مدة )

( ٌؤمر بالتؤجٌل الجزئً لؤلشؽال عندما ٌخل بالبرنامج العام لؤلشؽال لسبب ال ٌتعلق بنائل 8

 الصفقة وذلك فً الحاالت التالٌة:

عدم تسلٌم التصامٌم أو الوثائق التقنٌة أو اإلدارٌة الضرورٌة لتنفٌذ جزء من األشؽال المعنٌة  -

 فً اآلجال المحددة؛

 نفٌذ الجزء المعنً؛إكراهات تمنع ت -

تـؤجٌل تنفٌذ جزء من االشؽال ٌعطً اإلمكانٌة لمراجعة األجل اإلجمالً بعقد ملحق. ٌتم  -

تحدٌد األجل اإلضافً المطابق من طرؾ صاحب المشروع وباقتراح معلل بمذكرة تقنٌة من 

 طرؾ المقاول عند االقتضاء.   

 : توقٌف األشغال49المادة 

ً لتنفٌذ األشؽال وٌقرر بؤمر للخدمة من صاحب المشروع إما قبل أو التوقٌؾ هو وقؾ نهائ -1

 تنفٌذ االشؽال. بعد انطبلق
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إذا أمر صاحب المشروع بتوقٌؾ األشؽال، تفسخ الصفقة فً الحٌن وٌمنح تعوٌض للمقاول  -2

بطلب منه إذا تمت معاٌنة حصول ضرر بصفة قانونٌة. وال ٌقبل طلب المقاول إال إذا قدم كتابة 

 ( ٌوما من تارٌخ تبلٌػ األمر بالخدمة القاضً بتوقٌؾ األشؽال.40اخل أجل أربعٌن )د

إذا تم الشروع فً تنفٌذ األشؽال، ٌتم فً الحٌن التسلم المإقت لؤلشؽال المنفذة، ثم بتسلمها  -3

 النهائً بعد انتهاء أجل الضمان.

 .الصفقةٌجب تسجٌل االمر بالخدمة الذي ٌحدد توقٌؾ االشؽال فً سجل 

 : وفاة المقاول 51المادة 

إذا أسندت الصفقة لشخص طبٌعً، فإنها تفسخ بقوة القانون وبدون تعوٌض فً حالة وفاة  - 1

 هذا الشخص.

ؼٌر أنه ٌمكن لصاحب المشروع أن ٌدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلؽوه بنٌتهم فً 

 متابعة تنفٌذ الصفقة.

( ٌوما إبتداء من تارٌخ تسلم 30المعنٌٌن باألمر داخل أجل ) إلىة وٌبلػ مقرر السلطة المختص 

 هذا االقتراح.

عدة أشخاص طبٌعٌٌن، وحدث أن توفً شخص أو عدة أشخاص  إلىإذا أسندت الصفقة  - 2

منهم،  ٌوضع جرد حضوري لحالة تقدم األشؽال وتقرر السلطة المختصة عند االقتضاء فسخ 

الصفقة دون تعوٌض أو بمتابعة تنفٌذها حسب التزام المتبقٌن منهم  أو التزام الورثة أو ذوي 

 الحقوق عند االقتضاء.

أعبله، فإن الشخص أو األشخاص الذٌن  2و 1صوص علٌهما فً الفقرتٌن فً الحالتٌن المن - 3

ٌقترحون مواصلة تنفٌذ الصفقة ٌخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة 

 (  ٌوما الموالٌة لٌوم الوفاة.15الوصول مع إفادة باالستبلم خبلل الخمسة عشر )

نفٌذ الصفقة، فإن االلتزام الذي ٌوقعونه فً أشخاص ٌتقدمون لمتابعة ت عندما ٌتعلق األمر بعدة

من المرسوم المشار الٌه أعبله رقم  157و 4إطار تجمع كما هو معرؾ فً المواد 

( ٌجب أن ٌكون موقعا من قبل كل عضو 2013مارس 20جمادى األولى  ) 8ل  2.12.349

 من أعضاء التجمع.
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إبرام عقد ملحق، بالخصوص تخضع مواصلة تنفٌذ الصفقة،  التً ٌجب أن تكون مسبوقة ب

لوجوب تكوٌن الضمان أو التزام الكفالة الشخصٌة والتضامنٌة المنصوص علٌهما على التوالً 

 أعبله. 17و 15فً المادتٌن 

أعبله،  2و 1كما هو منصوص علٌه فً الفقرتٌن  ٌسري مفعول الفسخ، إذا تم إعبلنه - 4

 ابتداء من تارٌخ وفاة المقاول.

 ان المقاول لألهلٌة المدنٌة أو البدنٌة: فقد 51المادة 

إذا منع المقاول من ممارسة المهنة، علٌه أن ٌوقؾ تنفٌذ األشؽال وٌخبر فورا صاحب  -1

 المشروع. فً هذه الحالة ٌتم إعبلن فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة.

 اول الحق فً أي تعوٌض.وٌسري مفعول الفسخ من تارٌخ العجز عن الممارسة وال ٌخول للمق

فً حالة فقدان المقاول لؤلهلٌة البدنٌة الظاهرة والدائمة والتً تمنعه من الوفاء بالتزاماته  - 2

 التعاقدٌة، ٌمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن ٌحق للمقاول المطالبة بتعوٌض.

 : التصفٌة أو التسوٌة القضائٌة 52المادة 

فً حالة التصفٌة القضائٌة لممتلكات المقاول، تفسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعوٌض،  - 1

ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، فً حالة  قٌام السلطة القضائٌة المختصة بالترخٌص 

"للسندٌك" بمواصلة استؽبلل المقاولة، العروض التً ٌمكن أن  ٌتقدم بها السندٌك المذكور وفقا 

إبرام عقد  إلىوط المنصوص علٌها فً مدونة التجارة لمواصلة  تنفٌذ الصفقة دون الحاجة للشر

 ملحق.

فً حالة التسوٌة القضائٌة، تفسخ كذلك الصفقة بقوة القانون وبدون تعوٌض إذا لم ترخص  - 2

 السلطة القضائٌة المختصة للمقاول بمواصلة استؽبلل مقاولته.

احب المشروع تلقائٌا التدابٌر التحفظٌة أو المتعلقة بالسبلمة وفً جمٌع الحاالت، ٌتخذ ص - 3

التً تقتضٌها الضرورة االستعجالٌة وتلقى على كاهل المقاول فً انتظار صدور قرار نهائً 

 من المحكمة.

 

 الباب السادس : األثمان وتسوٌة الحسابات
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 : ثمن الصفقة 53المادة 

المصارٌؾ الناتجة عن تنفٌذ األشؽال بما فً ٌفترض فً أثمان الصفقة أن تتضمن جمٌع  -1

والتً  الطارئة ذلك جمٌع  الحقوق والضرائب والرسوم والمصارٌؾ العامة والمصارٌؾ

 تضمن للمقاول هامشا للربح و المخاطرة.

 تشمل هذه االثمان أٌضا النفقات والهوامش التالٌة: -2

األجزاء المشتركة  إلىالنسبة بناء وصٌانة وسائل الولوج  ومسالك الخدمة الضرورٌة ب -

 للورش ؛

تجهٌزات النظافة الصحٌة التً تخص وتثبٌت و تشؽٌل و صٌانة المؽالق وآلٌات الحراسة  -

 األجزاء المشتركة للورش.

 حراسة األجزاء المشتركة للورش وإضاءتها وتطهٌرها وكذا تشوٌرها من الخارج ؛ -

صاحب المشروع إذا نص على ذلك دفتر إقامة وصٌانة المكتب الموضوع تحت تصرؾ  -

 الشروط الخاصة.

فً حالة صفقة مبرمة مع تجمع بالشراكة، ٌفترض أن تشمل األثمان المتعلقة بكل حصة،  -3

أعبله، نفقات  كل عضو من  3و 2األثمان المنصوص علٌها فً الفقرتٌن  إلىباإلضافة 

البا بإرجاعها للوكٌل وكذا التجمع بما فً ذلك عند االقتضاء التحمبلت الذي قد ٌكون مط

 النفقات المتعلقة بما ٌلً :

اإلجراءات الكفٌلة بالتصدي  الحتمال إخبلل المقاولٌن اآلخرٌن بالتزاماتهم وكذا نتائج هذا  -

 اإلخبلل ؛

 كل صعوبة أخرى من جراء فعل التجمع بالشراكة المذكور. -

 : مراجعة األثمان 54المادة 

الصفقة مبرمة بؤثمان قابلة للمراجعة وفقا ألحكام المادة  أنصة ٌحدد دفتر الشروط الخا - 1

مارس 20جمادى األولى  ) 8الصادر  2.12.349من المرسوم المشار الٌه أعبله رقم  12

2013.) 
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إذا عرفت أثمان األشؽال، داخل األجل التعاقدي للصفقة، من جراء تطبٌق صٌؽة أو صٌػ  - 2

الشروط المشتركة أو فً دفتر الشروط الخاصة، تقلبا بحٌث، مراجعة األثمان المبٌنة فً دفتر 

بخمسٌن ٌنتظر تنفٌذها تؽٌر بؤزٌد أو أقل فً فترة معٌنة، ٌكون المبلػ اإلجمالً لؤلشؽال التً 

./.( بالمقارنة مع مبلػ هذه األشؽال نفسها الذي تم احتسابه  على أساس األثمان  50فً المائة )

 طة المختصة أن تفسخ الصفقة تلقائٌا.األصلٌة للصفقة، ٌجوز للسل

وٌمكن للمقاول من جهته أن ٌطلب كتابة فسخ الصفقة، ما عدا فً الحالة التً ٌكون فٌها  - 3

./.( من المبلػ  10المبلػ ؼٌر المراجع لؤلشؽال التً لم تنفذ بعد، ال ٌفوق عشرة فً المائة )

 األصلً للصفقة.

حٌن صدور مقرر السلطة  إلىمواصلة تنفٌذ األشؽال وفً جمٌع الحاالت، ٌجب  على المقاول 

( ابتداء من  تارٌخ تقدٌم طلب 2المختصة الذي ٌجب أن ٌبلػ الٌه داخل أجل أقصاه شهرٌن )

 الفسخ.

إذا تم الفسخ بطلب من المقاول، تدفع له مستحقاته عن األشؽال المنجزة ما بٌن تارٌخ طلب 

س أثمان الصفقة المراجعة طبقا لصٌػ مراجعة الفسخ وتارٌخ تبلٌؽه بهذا الفسخ على أسا

 األثمان، شرٌطة أال تبلػ المدة الفاصلة بٌن هاذٌن التارٌخٌن أكثر من شهرٌن.

وإذا كانت المدة الفاصلة بٌن التارٌخٌن المحددٌن فً المقطع أعبله تفوق شهرٌن، فإن األثمان 

المقاول وصاحب المشروع فً حدود المطبقة ما بعد الشهر الثانً تحدد باتفاق مشترك بٌن 

./.( على  5األثمان المطابقة للنفقات الحقٌقٌة تضاؾ الٌها نسبة جزافٌة تحدد بخمسة فً المائة )

 سبٌل الربح.

وفً حالة عدم حصول اتفاق، تدفع للمقاول أثمان مإقتة ٌحددها صاحب المشروع، مع مراعاة، 

 بعده. 83 إلى 81عند االقتضاء،  تطبٌق المسطرة المحددة فً المواد من 

 : أثمان المنشآت أو األشغال اإلضافٌة 55المادة 

مدرجة فً الصفقة األولٌة ٌقصد ب "المنشآت أو األشؽال اإلضافٌة" المنشآت أو األشؽال ؼٌر ال

تكون موضوع عقد ملحق او عدة عقود ملحقة دون و التً ٌؤمر بها صاحب المشروع المقاول.

 تؽٌٌر موضوع الصفقة.

 والمنشآت، ؼٌر المتوقعة عند إبرام الصفقة، كتوابع لهذه الصفقة؛ األشؽالتعتبر هذه  -



42 
 

 دخال مقاول جدٌد؛بؤن ال ٌتم إ ن سٌر تنفٌذ الصفقةهناك مصلحة من وجهة نظر أجل أو حس -

 معدات مملوكة ومستعملة فً عٌن المكان من طرؾ المقاول؛ األعمالٌستلزم تنفٌذ هذه  -

 من مبلػ الصفقة االولٌة المتعلقة بها. 10%اإلضافٌة التً  األشؽالال تتجاوز المنشآت أو  -

 أثماناو  أحادٌة أثمانتكون األثمان الجدٌدة للمنشآت أو األشؽال اإلضافٌة ذات  أنٌمكن 

 إجمالٌة أو أثمان مركبة وتحدد، ب:

فً  األثمانأولٌة للصفقة عندما ٌتم التنصٌص على هذه  أثمان أساسإما أن توضع على  -أ

بعٌن االعتبار لمراجعة  أخذهاالقٌم المرجعٌة للمإشرات التً ٌجب ف ،الصفقة. فً هذه الحالة

 للشهر وتهم :هذه األعمال هً القٌم المرجعٌة  أسعار

  قصى لتقدٌم العروض بالنسبة للصفقات المبرمة بثمن قابل للمراجعة؛األالتارٌخ 

  تارٌخ توقٌع الصفقة من طرؾ النائل عندما تكون هذه األخٌرة تفاوضٌة ومبرمة بثمن قابل

 للمراجعة.

الجارٌة عند إبرام العقد الملحق، عندما  األثمان إلىتفاوضٌة بالرجوع  أثمان أساسإما على  -ب

 ،فً هذه الحالةوأشؽال جدٌدة ؼٌر منصوص علٌها فً الصفقة.  أوبثمن منشآت  األمرٌتعلق 

هذه المنشآت أو  أثمانبعٌن االعتبار لمراجعة  أخذهاالقٌم المرجعٌة للمإشرات التً ٌجب ف

 لشهر وتارٌخ إبرام العقد الملحق من طرؾ النائل؛ األعمال

وأثمان جدٌدة تفاوضٌة عندما  األولٌةمركبة تتضمن أثمان الصفقة  أثمان أساسإما على  -ج

فً و. األولٌةمتضمنة جزئٌا فً الصفقة  أثمانهابمنشآت أو أشؽال إضافٌة والتً  األمرٌتعلق 

المطابقة تتم تناسبٌا  وفقا لطبٌعة االثمان كما هو منصوص علٌه  األثمانمراجعة ف ،هذه الحالة

 فً الفقرتٌن أو ب أعبله.

 : تغٌٌر مصدر المواد56المادة 

ٌمكن لصاحب المشروع خبلل تنفٌذه للصفقة أن ٌؤمر المقاول بتؽٌٌر مصدر المواد إذا كان  -1

 تالٌة:مكان بلد المنشؤة حدد فً دفتر الشروط الخاصة خاصة فً الحاالت ال

 ثبوت أن المواد المعنٌة ؼٌر متبلئمة مع القواعد المتعارؾ علٌها؛ - 

 المقالع مؽلقة او مستنفذة؛ -
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 تبٌن ان الكمٌات المستخرجة ؼٌر كافٌة لحاجٌات السوق.   -

ٌكون تؽٌٌر مصدر المواد موضوع عقد ملحق والذي ٌبٌن مكان بلد المنشؤة الجدٌد وكذا  -2

 ناتجة عن هذا التؽٌر.مبلػ األثمان الجدٌدة ال

فً حالة عدم االتفاق بٌن صاحب المشروع والمقاول على تحدٌد األثمان الجدٌدة تطبق  -3

 بعده. 83 إلى 81مقتضٌات المواد 

 : الزٌادة فً حجم األشغال57المادة 

ولً" لؤلشؽال المبلػ التعاقدي لؤلشؽال األحسب دفتر الشروط اإلدارٌة العامة، ٌقصد " بالحجم 

 منصوص علٌه فً الصفقة االولٌة. كما هو

قصد "بحجم األشؽال " مبلػ االشؽال المنفذ والمقٌم فً لحظة معٌنة بداٌة من الثمن التعاقدي ٌو

 للصفقة. 

اعبله،  كما ال ٌشمل المبلػ  55ال ٌشمل حجم األشؽال االشؽال اإلضافٌة المشار إلٌها فً المادة 

ممنوحة للمقاول وكذا مبلػ فوائد التؤخٌر عن السداد الناتج عن مراجعة األثمان والتعوٌضات ال

 أو الؽرامات الناتجة عن التؤخٌر. 

على المقاول ان ٌنجز جمٌع األعمال المنصوص علٌها فً الصفقة، وعلٌه أٌضا ان ٌخبر  -1

( على االقل، بالتارٌخ المحتمل الذي ٌبلػ فٌه حجم 10صاحب المشروع، عشرة أٌام )

 األشؽال الحجم االولً.

عندما ٌبلػ حجم االشؽال الحجم األولً، على المقاول أن ٌوقؾ األشؽال إذا لم ٌتوصل باألمر  -2

 بالخدمة ٌبلؽه قرار صاحب الصفقة بمواصلة األشؽال.

على قرار مواصلة االشؽال أن ٌحدد المبلػ االقصى الذي ٌمكن متابعة االشؽال فً حدوده. وٌتم 

بداٌة من تارٌخ استبلم رسالة المقاول المشار إلٌها (  ٌوما  20هذا القرار فً آجال عشرٌن )

 فً الفقرة األولى أعبله.

من الحجم االولً  10%ال ٌمكن بؤٌة حال أن تتجاوز الزٌادات المتراكمة فً حجم األشؽال 

 للصفقة.
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الفقرة الرابعة من المرسوم  7فٌما ٌتعلق بالصفقات القابلة للتجدٌد المنصوص علٌها فً المادة 

المنصوص علٌه اعبله بالمدة اإلجمالٌة  10%سالؾ الذكر، ٌتم تقٌٌم نسبة   349-12-2رقم 

 للصفقة.

د األجل التعاقدي، عن طرٌق ملحق، لؤلخذ بعٌن االعتبار األشؽال المتعلقة ٌمدتٌمكن  -3

 بالزٌادات فً الحجم المنصوص علٌها فً قرار صاحب المشروع.

 : التقلٌص من حجم األشغال 58دة االمـ

./.( من الحجم  25إذا فاقت نسبة التقلٌص من حجم األشؽال خمسة وعشرٌن فً المائة ) -1

األولً، للمقاول الحق فً أن ٌعوض فً نهاٌة األمر عن الضرر المثبت بصفة قانونٌة، الذي 

./.(  25ٌكون قد لحقه من جراء التقلٌص المذكور فٌما فوق نسبة خمسة وعشرٌن فً المائة )

 تقلٌص.المعتبرة كحد لل

التقلٌص بنسبة تفوق خمسة وعشرٌن فً  إلىإذا تم التعرؾ على الواقعة المنشئة التً أدت  - 2

./.( قبل الشروع فً األشؽال، ٌمكن فسخ الصفقة بطلب من المقاول. وإذا لم ٌطلب  25المائة )

هذا األخٌر فسخ الصفقة، وجب علٌه، إذا  طالبه صاحب المشروع بذلك، توقٌع عقد ملحق 

   حدد المبلػ الجدٌد للصفقة وٌؽٌر عند االقتضاء أجل التنفٌذ.ٌ

الفقرة الرابعة من المرسوم  7فٌما ٌخص الصفقات القابلة للتجدٌد المنصوص علٌها فً المادة 

المنصوص علٌها اعبله بالمدة  25%سالؾ الذكر، ٌتم تقٌٌم نسبة حد  349-12-2رقم 

 اإلجمالٌة للصفقة. 

 فً كمٌات البٌان التقدٌري المفصل: التغٌٌر 59المادة 

األثمنة التقدٌري بٌان فً حالة حصول تؽٌٌرات فً كمٌات ثمن أو أثمنة احادٌة فً جدول 

تقدٌر الحجم ، ٌجب على فً المفصل، بسب التقٌٌدات التقنٌة ، أو بسبب إفراط او تفرٌط 

احب المشروع عندما المقاول مواصلة األشؽال. ؼٌر انه، ٌجب على المقاول إعبلم، كتابة، ص

 ٌجتمع الشرطان اآلتٌٌن:

تاك المتوقعة بداٌة فً  (50% ) ن بالمائةخمسٌالتؽٌٌر فً هذه الكمٌة ٌتجاوز، بؤكثر او أقل،  -

 الصفقة جدول االثمان؛



45 
 

بسبب هذه التؽٌٌرات، المبلػ المماثل للكمٌة الجدٌدة، الموافقة لؤلشؽال المنفذة فعلٌا، تمثل أكثر  -

 المبلػ األولً للصفقة.من  10%من 

بناء علٌه، و فً حالة الزٌادة فً الكمٌات، ٌبلػ صاحب المشروع المقاول باألمر بالخدمة 

 لمواصلة األشؽال التً تتجاوز الكمٌات المشار إلٌها أعبله.

عند نهاٌة  ا المقاول الحق فً تعوٌض ٌحدد بقرار السلطة المختصةذوفً هاته الحالة، ل

سالفة  % 50وقوؾ علٌه وتبرٌره، بسبب التؽٌٌرات التً تجاوزت خمسٌن تم ال الذيالضرر، 

 الذكر.

من الثمن األحادي  % 15ال ٌمكن لهذا التعوٌض و فً أي حال أن ٌفوق خمسة عشر بالمائة 

 .  % 50الكمٌة المنفذة فوق  إلىالمعنً بالنسبة 

اإلضافٌة المنصوص علٌها فً المادة تنطبق مقتضٌات هذه المادة باألخذ بعٌن االعتبار األشؽال 

 أعبله. 55

 : أسس تسوٌة الحسابات 61المادة 

 توضع الحسابات كما هو مبٌن بعده :

 أ( الصفقة بثمن أحادي

ٌوضع كشؾ الحساب بتطبٌق األثمان األحادٌة للسلسلة أو لجدول األثمان على كمٌات المنشآت 

ؽٌٌر األثمان المذكورة عند االقتضاء، تطبٌقا المنفذة فعبل والتً تمت معاٌنتها بانتظام بعد ت

لشروط مراجعة األثمان التً ٌمكن أن تتضمنها الصفقة وتكون مرصودة إن اقتضى الحال 

 بالتخفٌض أو )بالزٌادة( الوارد فً الصفقة.

، إذا زادت قٌمة المنشآت 43ؼٌر أنه فً الحالة المنصوص علٌها فً الفقرة الثالثة من المادة 

ن قٌمة المنشآت المنصوص علٌها فً دفتر الشروط الخاصة أو بموجب األوامر المنفذة ع

 بالخدمة، ٌتم إنجاز الحسابات على أساس قٌمة هذه األشؽال األخٌرة.

 ب(  الصفقة بثمن إجمالً

المبلػ اإلجمالً بؽرض وضع كشؾ الحسابات المإقتة ولحساب مراجعات  تحلٌلٌتم  - 1

 األثمان، عند االقتضاء.
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 ستحق المبلػ اإلجمالً مباشرة بعد تنفٌذ جمٌع األعمال موضوع الصفقة.ٌ -2

 كل ثمن جزافً متضمن فً تفكٌك المبلػ اإلجمالً ٌستحق عند تنفٌذ االعمال المتعلقة بها.

دفع لكل الطرٌقة تخص ؼٌر أنه، ٌمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ٌنص على مقتضٌات تكمٌلٌة 

 هذه التركٌبة. األثمان الجزافٌة الموجودة فً

وال ٌمكن أن ٌترتب أي تؽٌٌر فً الثمن اإلجمالً المذكور عن الفوارق الممكن معاٌنتها فٌما 

ٌتعلق بكل نوع من المنشآت أو كل جزء من المنشؤة، بٌن الكمٌات المنفذة فعبل والكمٌات 

كذلك ٌكون الواردة فً تفكٌك الثمن اإلجمالً المذكور ولو فً حالة كانت له قٌمة تعاقدٌة. و

 الشؤن فٌما ٌخص األخطاء التً  قد ٌتضمنها التحلٌل المذكور.

 تفكٌك المبلػ اإلجمالً كقاعدة لدفع أثمان األعمال المنجزة.ٌصلح فً حالة فسخ الصفقة، 

 ج( الصفقات بؤقساط اشتراطٌة

وم من المرس 8ٌتم فً حالة صفقات بؤقساط اشتراطٌة تسوٌة الحسابات وفقا لمقتضٌات المادة 

مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر فً  2.12.349المشار الٌه أعبله رقم 

2013.) 

 د( مقتضٌات مشتركة

 بعده. 66تتم التسوٌة النهائٌة على اساس كشؾ الحساب العام  والنهائً موضوع المادة  -1

ن ال ٌمكن للمقاول بؤي حال من األحوال أن ٌعتد فً عملٌات الحساب والقٌاس والوز -2

 باألعراؾ والتقالٌد.

 جداول المنجزات:  61المادة 

تنفٌذ  إلىهو بٌان األشؽال المنجزة من طرؾ المقاول، وهو وثٌقة تشٌر  جدول المنجزات -1

 الحسابات. وتشكل أساس لوضع كشوؾاألشؽال. 

تتضمن المرفقات، عند وجودها، وبالنسبة لكل منشؤة أو جزء من النشؤة، أرقام مناصب األثمنة 

 .  تموٌناتو  ثبلث أجزاء: أشؽال منتهٌة، أشؽال ؼٌر منتهٌة من وتتشكلالتقدٌرٌة المفصلة. 

 و تشٌر بطرٌقة ملخصة األشؽال المنتهٌة من المرفقات السابقة.
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ٌمكن الولوج إلٌها والكمٌات المنفذة علٌها لم تعد قبالة للتحقق،  إذا صارت المنشآت مخفٌة أو ال

 ٌجب على المقاول ضمان بٌان مضاد مع صاحب المشروع.

من قبل المقاول تدرٌجٌا مع تقدم األشؽال، وعلى األقل فً  جداول المنجزاتٌتم وضع  -2

اصر كمٌة و عنل نهاٌة كل شهر على أقصى تقدٌر، بداٌة من المعاٌنات المنجزة فً الورش

 .التموٌنات المنجزةنوعٌة تتعلق باألشؽال المنفذة وا

و  تهتم مراقبت ثصاحب المشروع، حٌ إلى، إشعار بالتسلم، مقابل جداول المنجزات ٌتم تسلٌم 

األشؽال عند  المشرؾ علىتوقٌعه من قبل الشخص المسإول عن تتبع تنفٌذ الصفقة و من قبل 

 االقتضاء، و ٌدخل علٌها التصحٌحات التً ٌراها ضرورٌة. 

معدلة و مإشر  جداول المنجزات( ٌوما إعادة 15كما ٌجب على المقاول، خبلل خمسة عشر )

 بالموافقة أو صٌاؼة مبلحظاته كتابة. علٌها

 .المعدلة موافق علٌها من طرؾ المقاول الجداول ذهو إذا انتهى األجل، تعد ه 

من طرؾ الشخص المكلؾ محضر تحفظ، ٌتم تحرٌر بقبلها  أو تإذا لم ٌقبل المقاول التعدٌبل

بتتبع تنفٌذ الصفقة. وٌتم تضمٌن هذا المحضر الذي ٌحدد مبلبسات رفض او تحفظ المقاول 

 .بجداول المنجزات

التً تمت المصادقة علٌها  جداول المنجزاتالحساب المإقت بناء على كشؾ وبذلك ٌتم تحدٌد 

 من طرؾ صاحب المشروع.

 81المتنازع علٌها، ٌمكن للمقاول تطبٌق المواد  جداول المنجزاتبالنسبة للجزء من   ،ؼٌر أنه

 أدناه. 84 إلى

ن ٌوما ثبلثٌ( 30حب المشروع إببلغ موافقته للمقاول كتابة فً أجل أقصى )اٌجب على ص -3

جداول ، إشعار بالتسلٌمأو تقدٌم، عند االقتضاء، مقابل  جداول المنجزاتمن تارٌخ تسلٌم 

لمشروع موضوع المطلوبة من طرؾ صاحب االتعدٌبلت ٌجب أن تكون  المعدلة. المنجزات

 إرسالٌة واحدة

موافق علٌها من طرؾ صاحب  هاته المعدلة جداول المنجزاتهذا األجل، تعد  انصرامبعد 

الواحد والثبلثون ساري المفعول بداٌة من الٌوم  الخدمة المنجزة معاٌنةصبح وتالمشروع. 

(31 ). 
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من طرؾ الشخص المكلؾ بتتبع تنفٌذ الصفقة و  جداول المنجزاتٌعد تارٌخ التوقٌع على  -4

 ةمن طرؾ صاحب المشروع عند االقتضاء هو نفسه تارٌخ تؤكٌد الخدمة المنجزة، مع مراعا

 . أعبله 1أحكام الفقرة 

 التفصٌلٌة المإقتة: الكشوف  62المادة 

ٌقوم الشخص المكلؾ بتتبع تنفٌذ الصفقة كلما دعت الضرورة ومرة على األقل فً الشهر،  -1

، بإعداد كشؾ تفصٌلً مإقت، و ٌضعه تحت مراقبة صاحب جداول المنجزات و انطبلقا من 

تارٌخ قبول  إلىالصفقة، عند االقتضاء، و للتوقٌع من طرؾ صاحب المشروع مشٌرا 

 أعبله و ٌصلح كقاعدة لدفع األقساط للمقاول. . 61ات كما هو منصوص علٌه فً المادة المرفق

( أٌام من 10المقاول داخل أجل ال ٌتعدى عشرة ) إلىتسلم نسخة من الكشؾ التفصٌلً  -2

 تارٌخ إعداده.

 التسبٌقات:  63المادة 

فً  التسبٌقاتالمتعلق ب 2.14272المقاول طبقا لمقتضٌات المرسوم  إلى التسبٌقاتتعطى 

 مجال الصفقات العمومٌة.

 .التسبٌقاتٌحدد دفتر الشروط الخاصة طرق إرجاع 

 االقتطاع الضامن -: الدفعات المسبقة  64المادة 

بشرط تإدى الدفعات المسبقة بنفس الوتٌرة التً تم بها إعداد الكشوؾ التفصٌلٌة المإقتة  - 1

 ( كضمانة.10/1اقتطاع  نسبة العشر )

ؼٌر أنه ٌمكن أداء دفعات مسبقة دون اقتطاع ضامن إذا كان دفتر الشروط الخاصة ٌنص  

 صراحة على ذلك.

./.( من المبلػ األصلً 7ٌتوقؾ تزاٌد االقتطاع الضامن إذا بلػ معدل سبعة فً المائة ) - 2

ود الملحقة وذلك فً ؼٌاب أٌة مقتضٌات للصفقة مع إضافة إن اقتضى الحال مبلػ العق

 خصوصٌة فً دفتر الشروط الخاصة.

ٌمكن تعوٌض االقتطاع الضامن، بطلب من المقاول، بكفالة شخصٌة وتضامنٌة وفق  - 3

الشروط المقررة  فً النصوص التنظٌمٌة الجاري بها العمل. وٌمكن تؤسٌس الكفالة الشخصٌة 
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اط متتابعة لمبلػ ٌعادل قٌمة االقتطاع الضامن المتعلق بكل والتضامنٌة التً تقوم مقامه من أقس

 كشؾ تفصٌلً.

ؼاٌة أربعة أخماس  إلىتسلم دفعات مسبقة عن أثمان مواد التموٌن المسلمة باألوراش  - 4

وعلى دفتر الشروط الخاصة أن ٌنص بهذا الخصوص على جدول أثمان  (  قٌمتها.5/4)

 .التموٌنات

ال تدرج التموٌنات فً الكشوؾ التفصٌلٌة إال إذا كان المقاول قد اكتسب ملكٌتها الكاملة ودفع 

ثمنها فعبل. وٌتم تسدٌد التموٌنات، مع تقدم األشؽال وحسب الحاجٌات المطلوبة ووفق الجدول 

 أعبله.  41الزمنً للتنفٌذ المنصوص علٌه فً المادة 

 فً كل الحاالت، ٌجب على التموٌنات:

 أن تكون جزءا من االشؽال الواجب تنفٌذها؛ -

 أن تكون بثمن اقل من مبلػ ما بعد التنفٌذ؛ -

علٌها أال تتجاوز الكمٌات الضرورٌة إلنجاز المنشآت المدرجة فً الصفقة األولٌة، معدلة او  -

 مكملة عند االقتضاء بعقود ملحقة. 

ثمان المتعلقة بالمواد أو المنتجات ٌتم الحصول على المبلػ المطابق للتموٌنات، بتطبٌق األ

المستخدمة فً األشؽال والواردة فً جدول األثمان المرفق بالصفقة أو فً سلسلة األثمان التً 

 الصفقة. إلٌهاتحٌل 

ما عدا إذا نص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على خبلؾ ذلك،  تظل  - 5

مسبقة فً ملك المقاول، ولكن ال ٌجوز لهذا األخٌر التموٌنات التً ترتب عنها تؤدٌة دفعات 

من صاحب المشروع وإرجاع الدفعات مسبق نقلها من الورش دون أن ٌحصل على ترخٌص 

 المسبقة التً تسلمها بشؤنها.

 ً تنفٌذ األشغالالغرامات عن التؤخٌر ف:  65المادة 

المقاول، فً حالة معاٌنة ٌتم تطبٌق ؼرامة عن كل ٌوم تؤخٌر عن الجدول الزمنً على  – 1

تؤخٌر فً تنفٌذ األشؽال. وباستثناء أن ٌنص دفتر الشروط الخاصة على خبلؾ ذلك، تحدد هذه 



50 
 

( من مبلػ الصفقة إذا شمل التؤخر المدة 1000/1الؽرامة فً ما ٌعادل جزء من األلؾ )

 اإلجمالٌة للصفقة.

ء المبالػ المتعلقة باألشؽال اإلضافٌة هذا المبلػ هو مبلػ الصفقة األولٌة ٌضاؾ له عند االقتضا

 والزٌادة فً كمٌة األشؽال.

فً حالة التؤخر فً تنفٌذ أشؽال قسط او جزء من المنشاة والذي حدد له تارٌخ اقصى للتنفٌذ  -2

الجزئً، ٌحدد دفتر الشروط الخاصة الؽرامات الٌومٌة لكل قسط او جزء من المنشؤة إذا شمل 

 التؤخر جزء من المنشؤة.

بمجرد معاٌنة  تؤخٌر فً تنفٌذ األشؽال من قبل صاحب المشروع الذي،  تستحق الؽرامات -3

بصرؾ النظر عن طرق التحصٌل األخرى، ٌخصم تلقائٌا مبلػ هذه الؽرامات من جمٌع المبالػ 

التً ٌكون مدٌنا بها للمقاول. وال ٌعفً تطبٌق هذه الؽرامات المقاول من مجموع االلتزامات 

 لمسإولٌات التً تقٌد بها برسم الصفقة.األخرى وا

 إلىؼاٌة ٌوم توقٌع السلطة المختصة أو  إلىفً حالة فسخ الصفقة، تطبق ؼرامات التؤخٌر  -4

 ؼاٌة التارٌخ الفعلً للفسخ النهائً.       

 ال تخصم أٌام العطلة األسبوعٌة وأٌام العطل واألعٌاد من أجل حساب الؽرامات. - 5

./.( من مبلػ الصفقة األصلً، مؽٌرا أو متمما  10رامات بعشرة فً المائة )ٌحدد سقؾ الؽ - 6

 إن اقتضى الحال بالعقود الملحقة المتعلقة باألشؽال اإلضافٌة والزٌادة فً كمٌة األشؽال.

ٌحق للسلطة المختصة عند بلوغ الؽرامات السقؾ المحدد أن تفسخ الصفقة بعد توجٌه  - 7

اإلخبلل بتطبٌق اإلجراءات القسرٌة األخرى المنصوص علٌها فً إعذار مقدم للمقاول ودون 

 بعده. 79المادة  

بالنسبة للصفقات المتضمنة لمدد جزئٌة للتنفٌذ متعلقة بؤقساط أو أجزاء المنشؤة مشفوعة  -5

بؽرامات تؤخر التنفٌذ، ٌطبق خصم مإقت على شاكلة ؼرامة على المقاول ٌستردها فً النهاٌة، 

 األخٌر المدة اإلجمالٌة.    إذا احترم هذا

 : سقف الغرامات الخاصة 66المادة 
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أعبله والمتعلقة بالعقوبات عن التؤخٌر فً  65المنصوص علٌها فً المادة  األحكاممع مراعاة 

،  ٌمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ٌنص على الؽرامات الخاصة بالتؤخر فً تسلٌم األشؽالتنفٌذ 

لعدم إنجاز بعض االلتزامات و التً ٌتحملها المقاول طبقا لدفتر  أوبعض الوثائق أو التقارٌر 

من المبلػ  أقصى./. اثنٌن فً المائة كحد  2الشروط العامة هذا ، والتً تكون فً مجموعها 

للصفقة تستكمل بالمبالػ المتعلقة باألشؽال اإلضافٌة والزٌادة فً كمٌة األشؽال عند  األولً

 االقتضاء.

 ات بنفس الشروط المنصوص علٌها بالؽرامات فً التؤخر فً تنفٌذ األشؽال.خذ هاته الؽرامتؤ

  التؤخٌر فً أداء المبالغ المستحقة: 67المادة 

فً حالة التؤخر فً تسدٌد المبالػ المستحقة للمقاول، تدفع له فوائد التؤخٌر ناتجة عن توقؾ 

 األشؽال و فسخ الصفقة فً الشروط التالٌة:

 التؤخٌرالحق فً فوائد  - أ

فً حالة التؤخر فً تسدٌد المبالػ المستحقة للمقاول، تدفع له فوائد التؤخٌر حسب األنظمة 

 الجاري بها العمل.

 الحق فً توقؾ االشؽال - ب

ابتداء من تارٌخ توقٌع جداول  أربعة أشهر( ستة 4عندما ٌتجاوز تؤخر تسدٌد مبالػ مستحقة )

لصفقة أو المكلؾ باألشؽال عند االقتضاء،  من طرؾ الشخص المكلؾ بتبع تنفٌذ ا المنجزات

 ٌمكن للمقاول أن ٌطالب صاحب المشروع بالتؤجٌل. 

فً هذه الحالة، ٌعمل صاحب المشروع على إببلغ األمر بالخدمة الذي ٌحدد توقؾ االشؽال 

 المطلوبة.

 ٌنتج عن تسدٌد الدفعات المسبقة المتؤخرة إعداد أمر بالخدمة باستئناؾ تنفٌذ األشؽال.

تخصم تلقائٌا مدة توقؾ األشؽال، بداٌة من تؤخر التسلم، من طرؾ صاحب المشروع لطلب 

المقاول، من المدة التعاقدٌة للتنفٌذ وال ٌحرم المقاول من حقه المتعلق بالتعوٌضات طبقا للشروط 

 أعبله.  48المنصوص علٌها فً المادة 

 الحق فً فسخ الصفقة -ج
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( ثمانٌة أشهر ٌمكن للمقاول أن ٌطلب 08المستحقة للصفقة ) عندما ٌتجاوز تؤخر دفع المبالػ

من صاحب المشروع بفسخ الصفقة. وفً هذه الحالة ٌقوم صاحب المشروع مباشرة بفسخ 

 الصفقة.

  الكشوف التفصٌلٌة الجزئٌة والنهائٌة -الكشف التفصٌلً العام والنهائً 68المادة: 

 تعاقدٌة تحدد المبلػ اإلجمالً الناتج عن تنفٌذ الصفقة.الكشؾ التفصٌلً العام والنهائً وثٌقة  -1

الكشؾ التفصٌلً العام والنهائً ٌجمل بتفصٌل مجموع العناصر المؤخوذة بعٌن اإلعتبار 

للتسوٌة النهائٌة للصفقة، وتهم طبٌعة وكمٌات المنشآت المنفذة من بٌان مٌتري الذي ٌحدد نهائٌا 

، العناصر االخرى المؤخوذة بعٌن االعتبار للتسوٌة النهائٌة االثمان المطبقة وكذا، عند االقتضاء

للصفقة كالمبلػ الناتج عن مراجعة االثمان، التعوٌضات الممنوحة، الؽرامات المطبقة، 

 التخفٌضات  وكل التخفٌضات االخرى.

إذا تملك صاحب المشروع بعض أجزاء المنشآت قبل اإلكمال التام لؤلشؽال، تسبق هذه  - 2 

 ة عملٌة تسلم مإقت جزئً ٌتم على إثرها إعداد كشؾ تفصٌلً جزئً ونهائً.الحٌاز

ٌتم إعداد الكشوؾ التفصٌلٌة الجزئٌة والنهائٌة وكذا الكشؾ التفصٌلً العام والنهائً من  – 3

طرؾ الشخص المكلؾ بتتبع تنفٌذ األشؽال وموقعة باسم صاحب المشروع. ٌجب ان تتضمن 

 المهندس المتخصص عندما ٌلجؤ إلٌه.توقٌع المهندس المعماري أو 

ال تلزم الكشوؾ التفصٌلٌة الجزئٌة والنهائٌة وكذا الكشؾ التفصٌلً العام والنهائً صاحب 

 المشروع و المقاول نهائٌا إال بعد مصادقة السلطة المختصة.

مكاتب صاحب المشروع قصد  إلىٌدعى المقاول، بواسطة أمر بالخدمة، للحضور  - 4

الكشوفات التفصٌلٌة النهائٌة والتوقٌع علٌها من أجل الموافقة. وٌمكنه طلب االطبلع على 

 موافاته بالتمتٌرات والمستندات المثبتة وأخذ نسخ منها وكذا من الكشوفات التفصٌلٌة.

االطبلع على الكشؾ التفصٌلً العام والنهائً داخل  إلىٌبلػ األمر بالخدمة الذي ٌدعو المقاول 

 2رٌخ التسلم المإقت لؤلشؽال أو آخر تسلم مإقت فً حالة تطبٌق المقطع ( من تا1أجل شهر )

 أعبله.
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إذا رفض المقاول التوقٌع على الكشوفات التفصٌلٌة النهائٌة، ٌحرر صاحب المشروع  - 5

محضرا ٌبٌن فٌه ظروؾ تقدٌم هذه الكشوفات التفصٌلٌة النهائٌة والمبلبسات التً واكبت هذا 

 التقدٌم.

المقاول للكشوفات التفصٌلٌة النهائٌة تلزمه ، هو و صاحب المشروع، نهائٌا بجمٌع إن قبول  -6

العناصر المؤخوذة بعٌن االعتبار لتسوٌة نهائٌة للصفقة كما هو منصوص فً الفقرة من هاته 

 المادة.

أعبله أو رفض قبول  4إذا لم ٌمتثل المقاول لؤلمر بالخدمة المنصوص علٌه فً الفقرة  - 7

لتفصٌلً الذي تم تقدٌمه إلٌه أو وقع علٌه بتحفظ، وجب علٌه أن ٌعرض كتابة الكشؾ ا

وبالتفصٌل أسباب تحفظه وأن ٌحدد المبلػ موضوع مطالبه  لصاحب المشروع ونسخة للسلطة 

( ٌوما من تارٌخ تبلٌػ األمر بالخدمة المذكور. إذا 40المختصة  وذلك داخل أجل أربعٌن )

 81شروع والمقاول  وٌتم حٌنئذ تطبٌق ما ورد فً المواد من استمر الخبلؾ بٌن صاحب الم

 بعده.  83 إلى

بعد انصرام األجل، ٌعد الكشؾ التفصٌلً موافقا علٌه من طرؾ المقاول و ٌتم إعداد محضر 

 من طرؾ صاحب المشروع.

 : فسخ الصفقة  69المادة 

لؤلشؽال. وٌإخذ بقرار معلل قانونا من الفسخ هو نهاٌة سابقة ألوانها للصفقة قبل االنتهاء الكلً 

 السلطة المختصة و ٌبلػ قرار الفسخ للمقاول.

 حاالت فسخ الصفقة  

 حاالت الفسخ مع التعوٌض  -أ

للمقاول الحق فً التعوٌض إذا طلبه كتابة ومدعم بحجج، نتٌجة فسخ الصفقة بقرار من صاحب 

 المشروع فً الحاالت التالٌة:

ع فسخ الصفقة عندما ال ٌبلػ االمر بالخدمة الذي ٌحدد بداٌة االشؽال إذا اعلن صاحب المشرو -

 أعبله؛ 40على المقاول فً اآلجال المنصوص علٌها فً المادة 

 اعبله؛   48فً حالة التؤجٌل وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة  -
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 أعبله. 49فً حالة إٌقاؾ األشؽال المنصوص علٌها فً المادة  -

 سخ بدون تعوٌضحاالت الف -ب

 أعبله؛ 47فً حالة قوة قاهرة ٌستحٌل معها تنفٌذ االشؽال تطبٌقا ألحكام المادة  -

 أعبله؛ 50فً حالة وفاة المقاول تطبٌقا للمادة  -

 أعبله؛ 51فً حالة العجز عن مزاولة العمل أو العجز البدنً للمقاول تطبٌقا للمادة  -

 ؛أعبله 52التصفٌة القضائٌتٌن لممتلكات المقاول تطبٌقا للمادة  أوفً حالة الحراسة  -

مقارنة مع  50%األشؽال التً لم ٌتم تنفٌذها والتً تتجاوز شٌئا ما  أثمانفً حالة مراجعة  -

 ؛أعبله 54للصفقة تطبٌقا للمادة  األولٌة األثمانالموضوعة على أساس  األشؽالمبلػ نفس 

 54تطبٌقا للمادة  األولًمن الحجم  10 %شؽال بؤكثر من فً حالة الزٌادة فً حجم األ -

 أعبله؛

 أعبله؛ 58تطبٌقا للمادة  25%بؤكثر من  األشؽالفً حالة الخفض فً حجم  -

 أعبله؛ 65طبقا للشروط المنصوص علٌها فً المادة  األشؽالفً حالة التؤخر فً  -

 أعبله؛ 67المبالػ المإداة ألكثر من سنة تطبٌقا للمادة  أداءفً حالة التؤخر فً  -

 أعبله. 79فً حالة الفسخ تطبٌقا لئلجراءات القسرٌة المنصوص علٌها فً المادة  -

 

 : استرجاع المعدات والمواد فً حالة فسخ الصفقة   71المادة 

ن تم استدعاإهم فً حالة الفسخ، ٌقوم صاحب المشروع بمعٌة المقاول أو ذوي الحقوق اللذٌ -1

بصورة قانونٌة بمعاٌنة المنشآت المنفذة وإجراء جرد للمواد الممونة وكذا الجرد التفصٌلً 

 للمعدات وتجهٌزات المقاول الخاصة بالورش.

ٌعد محضر لهذه العملٌات من طرؾ صاحب المشروع وٌتضمن هذا المحضر رأي المشرؾ 

 أو جزء من المنشآت المنفذة.    على األشؽال بخصوص مطابقة مقتضٌات صفقة المنشآت
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ٌعتبر هذا المحضر أٌضا محضر تسلم المنشئات وأجزاء المنشئات المنفذة، اعتبارا من تارٌخ 

أو لبداٌة األجل  75سرٌان مفعول الفسخ، سواء لنقطة بداٌة أجل الضمان المحدد فً المادة 

 المحدد للتسوٌة النهائٌة للصفقة.

المحضر، ٌحدد الشخص الموقع للصفقة باسم صاحب فً ؼضون عشرة أٌام من تارٌخ 

المشروع اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل ؼلق الورش لضمان الحفاظ على سبلمة المنشآت أو 

 جزء من المنشآت المنفذة. ٌمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات هدم بعض أجزاء المنشآت.

لمحدد من طرؾ الشخص فً حالة عدم تنفٌذ هذه اإلجراءات من طرؾ المقاول فً األجل ا

 تلقائٌا. األخٌرالصفقة باسم صاحب المشروع ، ٌنفذها هذا  كلؾ بتتبع تنفٌذالم

بناء على ما إذا كان الفسخ بخطؤ من المقاول أو ال، للمقاول الحق فً إمكانٌة استرداد،  -2

 مجمل أو جزء من:

 المنشآت المإقتة التً وافق صاحب المشروع على هٌئتها؛ -أ

الموردة والمكتسبة أو المنجزة لحاجٌات الصفقة فً  واألدواتمواد البناء والتجهٌزات  -ب

 حدود حاجٌات الورش؛

المعدات المبٌنة خصٌصا لتنفٌذ األشؽال موضوع الصفقة وؼٌر القابلة إلعادة االستعمال،  -ج

 بصورة اعتٌادٌة فً أوراش األشؽال العمومٌة. 

ت المإقتة والمعدات المشار الٌها أعبله، الجزء ؼٌر المستهلك ٌعادل ثمن استرداد المنشآ - 3

من النفقات التً دفعها المقاول، وتنحصر هذه النفقات عند الحاجة فً النفقات المطابقة لتنفٌذ 

 عادي.

مواد البناء والتجهٌزات واالدوات الموردة والمكتسبة أو المنجزة لحاجٌات الصفقة بثمن تسترد 

 الصفقة.

ع حاالت الفسخ المبٌنة أعبله، إذا كانت المواد المزود بها  بموجب أمر بالخدمة فً جمٌ -4

تستوفً الشروط المحددة فً دفتر الشروط الخاصة، ٌقتنً صاحب المشروع المواد المذكورة 

ما  55وفق أثمان الصفقة أو األثمان التً ٌتم وضعها وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 لك فً دفتر الشروط الخاصة.لم ٌنص على خبلؾ ذ
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فً جمٌع الحاالت، ٌجب على المقاول إخبلء األوراش والمخازن واألماكن النافعة لتنفٌذ  -5

 .األشؽال وسحب معداته وتجهٌزاته وذلك داخل األجل الذي  حدده صاحب المشروع

من (5/10000)فً العشرة آالؾ ٌومٌا  5بعد انصرام هذا األجل تطبق علٌه ؼرامة بمعدل 

المبلػ األولً للصفقة ترفع، عند االقتضاء، بمبلػ ٌتناسب مع األشؽال اإلضافٌة والزٌادة فً 

الٌوم الذي ٌتم فٌه اإلفراغ الكامل لؤلماكن المذكورة أعبله. ٌستخلص مبلػ  إلىحجم األشؽال 

 هذه الؽرامة فً نفس الشروط المنصوص علٌها بخصوص ؼرامات التؤخٌر فً تنفٌذ األشؽال.

تنفٌذ هذه الؽرامة ضد المقاول ال ٌكون حاجزا أمام صاحب المشروع لتنفٌذ اإلفراغ على  إن

 حساب ومسإولٌة المقاول.       

 أعبله. 61توضع المرفقات طبقا للشروط المنصوص علٌها فً المادة 

ٌتم بٌان عملٌات االسترداد أو االقتناء المنصوص علٌها فً هذه المادة فً مذكرة، وتلخص فً 

وضعٌة ٌتم إدماجها فً آخر كشؾ تفصٌلً مإقت وفً الكشؾ التفصٌلً العام النهائً. وٌتم 

 أعبله. 68و  62وضع هذه الكشوفات التفصٌلٌة وفق األحكام الواردة فً المادتٌن 

 : حساب التعوٌضات 71المادة 

األسس إذا قررت السلطة المختصة منح تعوٌض لفائدة المقاول، ٌحدد هذا التعوٌض إما حسب 

المبٌنة فً دفتر الشروط الخاصة، أو بالتراضً فً حالة عدم وجود أٌة إشارة فً الدفتر 

بعده فً حالة عدم  83 إلى  81وتطبق  المسطرة المنصوص علٌها فً المواد من ، المذكور

 حصول أي اتفاق بشؤنه. 

 : نفقات ٌتحملها المقاول 72المادة 

وعندما تنص مقتضٌات دفتر الشروط اإلدارٌة العامة على تنفٌذ األعمال على نفقة ومسإولٌة 

المقاول، تإخذ النفقات ذات الصلة من المبالػ التً ٌمكن أن تإدى وتخصم من كشوفات حساب 

شهر إنجازها. وفً حالة كدم كفاٌتها تخصم من الضمان أو االقتطاع الضامن، وعند االقتضاء، 

 بكل وسٌلة تحصٌل قانونٌة عن طرٌق أوامر بالتحصٌل.  تستخلص 

 

 الباب السابع: عملٌات التسلم والضمانات
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 : التسلم المإقت 73المادة 

ال ٌتم تسلم المنشآت إال بعد خضوعها، على نفقة المقاول، لعملٌات المراقبة المتعلقة  - 1

 للمواصفات التقنٌة.بمطابقة األشؽال لمجموع التزامات الصفقة، وال سٌما 

انتقال الملكٌة و المخاطرة لصالح صاحب المشروع و تكون نقطة  إلىٌإدي االستبلم المإقت 

 بعده. 75البدء فً إجبارٌة الضمان التعاقدي طبقا لمقتضٌات المادة 

 و ٌخبر صاحب المشروع كتابة انتهاء األشؽال

ات السابقة على التسلم المإقت، وٌعٌن صاحب المشروع الشخص أو األشخاص للبدء فً العملٌ

( 10مع تحدٌد التارٌخ ال مقبل لهاته العملٌات، و الذي ٌجب أن ال ٌتجاوز أجل عشرة أٌام )

 إثر ذلك المقاول للحضور.  على بداٌة من استبلم االشعار المشار إلٌه أعبله. و ٌستدعً 

نهم صاحب الصفقة عٌ نتتم العملٌات السابقة للتسلم من طرؾ الشخص او األشخاص الذٌ

 بحضور المقاول. و فً حال ؼٌاب هذا االخٌر، ٌتم اإلشارة لذلك فً المحضر الذي ٌبلػ له.

 و تشمل هاته العملٌات المنجزة ما ٌلً:

 تشتمل العملٌات السابقة للتسلم على ما ٌلً : - 2

 التعرؾ على المنشآت المنفذة ؛ -أ  

ص علٌها فً دفتر الشروط المشتركة أو فً دفتر القٌام عند االقتضاء بالتجارب المنصو -ب  

 الشروط الخاصة ؛

 التؤكد المحتمل من عدم تنفٌذ األعمال المقررة  فً الصفقة ؛ -ج  

 التؤكد المحتمل من وجود شوائب أو عٌوب؛ -د  

حالتها ما لم ٌنص  إلىمعاٌنة سحب التجهٌزات من الورش وإعادة األراضً واألماكن  -ه   

 على خبلؾ ذلك فً دفتر الشروط الخاصة ؛

 ؛المنشآت والتجهٌزات عند االقتضاءالمعاٌنات المتعلقة بانتهاء األشؽال وحسن سٌر  -و 

عند االقتضاء، ٌسلم صاحب المشروع تصامٌم المنشآت مطابقة لتنفٌذ األشؽال وفق  –ز  

 دفتر الشروط الخاصة.الشروط المحددة فً دفتر الشروط المشتركة أو 
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 : بعد هاته العملٌات السابقة -3

إذا كانت األشؽال مطابقة لشروط دفتر التحمبلت، ٌصرح الشخص او األشخاص المعٌنٌن  - أ

طرؾ صاحب المشروع لذلك بالتسلم المإقت الذي ٌصبح ساري المفعول بداٌة من تارٌخ تبلٌػ 

وقع من طرؾ الشخص او األشخاص المقاول بانقضاء األشؽال. ٌوثق هذا التسلم بمحضر م

 المعٌنٌن و المقاول حٌث توضع نسخة رهن هذا األخٌر.  

إذا تبٌن أن بعض الخدمات المنصوص علٌها فً الصفقة ؼٌر مكتملة او بها عٌوب، أو  - ب

تتطلب تدخبل إلنهائها، ٌعد الشخص او األشخاص المعٌنون على إثر ذلك تقرٌرا ٌبسط 

صاحب المشروع. وٌبلػ هذا  إلىها، ٌوقعون علٌه و ٌسلمونه االختبلالت التً تمت معاٌنت

األخٌر هاته االختبلالت بواسطة األمر بالخدمة. و ٌحدد له أجل معقول، حسب أهمٌة 

 .لتصحٌحهااالختبلالت المكتشفة 

هاته اإلختبلالت المعٌنة فً األجل المحدد، ٌشعر المقاول كتابة صاحب المشروع  تصحٌحبعد 

ٌوما للقٌام من طرؾ  15م المإقت لؤلشؽال. و ٌتوفر هذا األخٌر على اجل للقٌام بالتسل

الشخص او األشخاص المعٌنٌن بالمراجعات الضرورٌة للتاكد من زوال االختبلالت المشار 

إلٌها فً التقرٌر سالؾ الذكر. و فً حالة زوال هاته االختبلالت، ٌقوم الشخص او األشخاص 

لمإقت لؤلشؽال التً ٌسري مفعولها بداٌة من تارٌخ آخر إشعار المعٌنٌن بالتصرٌح بالتسلم ا

 للمقاول.

وفً الحالة المناقضة، ٌطبق صاحب المشروع اإلجراءات القسرٌة على المقاول والمنصوص 

 بعده. 79علٌها فً المادة 

إذا تبٌن أن بعض الخدمات الداخلة فً الصفقة بها اختبلالت طفٌفة ال تربك تشؽٌل  -ج

ٌقوم الشخص أو األشخاص المعٌنٌن بالتسلم المإقت و إعداد محضر ٌبسط المنشآت، 

 األمراول بواسطة قالم إلىصاحب المشروع و الذي بدوره ٌبلؽه  إلىو ٌسلم  عاالختبلالت ٌوق

القسرٌة  اإلجراءاتبالخدمة. وٌحدد اجل دون الشهر لتصحٌح االختبلالت، تحت طائلة تطبٌق 

 بعده.  79ضد المقاول و المنصوص علٌها فً المادة 

بعٌن االعتبار األجل الخاص بالعملٌات السابقة على التسلم المإقت المشار إلٌها  األخذٌتم  ال -2

 أعبله لحساب مدة التنفٌذ األشؽال التعاقدٌة. 2فً الفقرة 
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مقاول باالحتفاظ  فً موقع على إثر التسلم المإقت، ٌمكن أن ٌؤذن صاحب المشروع لل -3

جمٌع التجهٌزات والتورٌدات واألدوات والمواد والمنشآت بؼاٌة نهاٌة أجل الضمان  إلىالورش 

 المإقتة التً ٌحتاج الٌها للقٌام بالتزاماته خبلل مدة الضمان. 

كل حٌازة للمنشآت من لدن صاحب المشروع ٌجب أن تسبقها عملٌة التسلم، ؼٌر أنه فً  -4

االستعجال، ٌمكن حٌازة المنشآت قبل تسلمها بشرط اإلعداد المسبق لبٌان حضوري حالة 

لؤلماكن. فً هذه الحالة، على صاحب المشروع ان ٌعلن فً أقرب اآلجال عن التسلم المإقت 

 وفق الشروط المحددة فً السطور السالفة.

  : وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت التصرف74المادة 

هذه المادة إذا اشترطت الصفقة أو األمر بالخدمة الذي ٌؤمر صاحب المشروع تطبق  – 1

المقاول بوضع ، لفترة  معٌنة ، بعض المنشآت أو أجزاء منها، والتً لم ٌتم انهاإها، رهن 

تصرؾ صاحب المشروع دون أن ٌحوزها هذا األخٌر، وذلك لتمكٌنه على الخصوص من تنفٌذ 

 أخرى ؼٌر منصوص علٌها فً الصفقة بواسطة مقاولٌن آخرٌن.أو العمل على تنفٌذ،، أشؽال 

وفً جمٌع الحاالت، ٌمكن لصاحب المشروع  أن ٌؤمر المقاول إذا كان ذلك ضرورٌا بو من 

خبلل نفس األمر بالخدمة،  التؤجٌل المعلل قانونا والمتناسب مع الوضع تحت التصرؾ 

 للمنشآت أو اجزاء المنشآت المعنٌة.  

هذه المنشآت أو أجزاء منها تحت التصرؾ، ٌحرر بٌان لحالة األمكنة بصفة  قبل وضع - 2

 حضورٌة  بٌن صاحب المشروع والمقاول.

وٌحق للمقاول متابعة األشؽال التً ال تشملها صفقته والمتعلقة بالمنشآت أو أجزاء منها، 

صفات الموضوعة تحت تصرؾ صاحب المشروع. وٌمكن أن ٌبدي بتحفظات إذا اعتبر أن موا

المنشآت ال تسمح بإنجاز هذه األشؽال أو أن األشؽال المذكورة قد تسبب فً إتبلؾ المنشآت. 

 صاحب المشروع. إلىوٌجب تعلٌل هذه التحفظات كتابة وتوجٌهها 

 وٌحرر بٌان حضوري جدٌد لحالة األمكنة بعد انتهاء فترة الوضع تحت التصرؾ.

نسوبة الٌه، ال ٌعتبر المقاول مسإوال عن حراسة مع مراعاة ما قد ٌترتب على العٌوب الم - 3

 المنشآت أو أجزاء منها طوال المدة التً تكون فٌها تحت تصرؾ صاحب المشروع.
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 : الضمانات التعاقدٌة75المادة 

 أجل الضمان -أ 

ٌعادل أجل الضمان المدة الفاصلة بٌن التسلم المإقت والتسلم النهائً. وخبلل أجل الضمان،  -1

عن االلتزامات التً ٌمكن أن تلقى على كاهل المقاول من جراء تطبٌق  وبصرؾ النظر

 أعبله، ٌجب على المقاول التقٌد بالتزام ٌدعى " التزام اإلنهاء التام". 78المادة 

باستثناء ما ٌنص على خبلؾ دفتر الشروط الخاصة و باستثناء التؤجٌل المقرر كما هو محدد 

( إثنا عشر شهرا بداٌة من تارٌخ 12الضمان نحدد فً ) للمادة الحالة، مدة 2-فً الفقرة أ

 محضر التسلم المإقت. 

 ته وطبقا اللتزام اإلنهاء التام:قعلى المقاول وتحت نف

 أ( القٌام بتدارك جمٌع االختبلالت التً أشار الٌها صاحب المشروع،

صاحب المشروع ب( القٌام عند االقتضاء باألشؽال التكمٌلٌة أو التعدٌلٌة التً ٌعتبرها 

 ضرورٌة والتً تقدم بها خبلل فترة الضمان ؛

المقاول لوائح  إلىٌمكن لصاحب المشروع وفً أي وقت خبلل فترة الضمان أن ٌرسل  -1

مفصلة بالنقائص والعٌوب المسجلة، باستثناء تلك الناتجة عن االستعمال العادي والشطط 

 فً االستعمال أو االضرار الناتجة عن الؽٌر.

ل المقاول النفقات المتعلقة باألشؽال التً ٌؤمر بها صاحب المشروع والتً ٌكون ال ٌتحم

موضوعها معالجة االختبلالت المعلن عنها فً )أ( و)ب( من الفقرة االولى أعبله إال إذا كانت 

 نتٌجة االختبلل متعلقة به. 

الشهر ٌجب تدارك وإصبلح النقائص والعٌوب المثبتة من طرؾ صاحب المشروع خبلل 

األخٌر من فترة الضمان من طرؾ المقاول فً اجل ٌحدد بؤمر بالخدمة. ؼٌر أنه، ال ٌمكن 

 للتارٌخ المحدد ان ٌتجاوز شهرٌن بعد انتهاء فترة الضمان التعاقدٌة.

إذا أصلح المقاول النقائص والعٌوب المسجلة طبقا لمقتضٌات الصفقة، ٌعلن صاحب  – 3

 ال وذلك بعد التحقق من اإلصبلح.المشروع التسلم النهائً لؤلشؽ
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من هذه المادة، ولم ٌعالج  2من الفقرة  2إذا انتهت فترة الضمان ومع مراعاة تطبٌق السطر 

المقاول النقائص والعٌوب ٌعلن  صاحب المشروع بدون سابق إندار فسخ الصفقة مع حجز 

ؽال من طرؾ كل الضمان وعند االقتضاء االقتطاع الضامن، مع  القرار بإنجاز تلك األش

 مقاولة أخرى تحت نفقة ومسإولٌة المقاول.

األشؽال الضرورٌة  إلىال ٌمتد التزام المقاول بإنجاز أشؽال االنتهاء التام على نفقته  -2

المتعلقة بتدارك تؤثٌرات االستعمال العادي، وتإول عملٌات النظافة والصٌانة العادٌة 

 صاحب المشروع. إلىللمنشؤة 

 خاصةالضمانات ال -ب 

عبلوة على الضمانات المنصوص علٌها أعبله، ٌمكن لدفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط 

الخاصة أن ٌنص على مطالبة المقاول فٌما ٌتعلق ببعض المنشآت أو بعض أصناؾ األشؽال، 

 ما بعد أجل الضمان المحدد فً الفقرة "أ" من هذه المادة. إلىبضمانات خاصة تمتد 

ما  إلىبعده  78وجود الضمانات الخاصة المذكورة تؤجٌل تطبٌق أحكام المادة وال ٌترتب على 

 بعد تارٌخ التسلم النهائً.

 : التسلم النهائ76ًالمادة 

 بانتهاء فترة الضمان ٌتم التسلم النهائً. -1

ٌوما  20ٌطلب المقاول كتابة من صاحب المشروع التسلم النهائً لؤلشؽال و ذلك فً أجل  -2

 بعده. 75قبل انتهاء أجل الضمان المنصوص علٌه فً المادة كحد أقصى 

عشرة (  10)ٌعٌن صاحب المشروع الشخص او األشخاص  لبدء إجراءات التسلم النهائً قبل 

 ى بذلك المقاول للحضور.عنتهاء أجل الضمان. و ٌستداأٌام التً تلً 

 ٌعلن عن التسلم النهائً إذا حقق المقاول ما ٌلً: -3

 صاحب الصفقة فً تارٌخ التسلم النهائً بجمٌع التزاماته اتجاه صاحب المشروع، إذا أوفى -

 7-81إذا أثبت صاحب الصفقة دفع التعوٌضات التً قد ٌكون مدٌنا بها، تطبٌقا للقانون رقم  -

المتعلق بنزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة أو االحتبلل المإقت الصادر بتنفٌذه الظهٌر 
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( 1982ماي  6) 1402من رجب  11بتارٌخ  1-81-254بمثابة قانون رقم  الشرٌؾ المعتبر

 بسبب األضرار الملحقة باألمبلك الخاصة عند تنفٌذ األشؽال.

   إذا سلم صاحب الصفقة فعبل تصامٌم جرد المنشآت المنفذة. - 

ٌوثق التسلم النهائً بمحضر موقع من طرؾ الشخص او األشخاص المعٌنٌن من طرؾ 

 روع و المقاول الذي ٌستلم نسخة من المحضر.صاحب المش

بالصفقة  تكوٌنهي تم ذو فً هاته الحالة، ٌتم ارجاع االقتطاع الضامن او الضمان النهائً ال

 أعبله. 19بالشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 : التسلم الجزئ77ًالمادة 

إذا نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة، ٌمكن أن ٌعلن عن تسلم جزئً مرفق بحٌازة بالنسبة 

للمنشآت او اجزاء المنشآت التً تم تحدٌد اآلجال الجزئٌة لنهاٌتها. فً هذه الحالة التسلم الجزئً 

 األخٌر ٌحل محل التسلم المإقت لؤلشؽال.  

إقت بالنسبة للمنشآت أو أجزاء المنشآت التً ٌبتدأ أجل الضمان من تارٌخ سرٌان التسلم الم 

 كانت محل تسلم جزئً. والتسلم الجزئً األخٌر ٌحدد التسلم المإقت للصفقة.   

 : مسإولٌة المقاول بعد التسلم النهائ78ًالمادة 

بعد التسلم النهائً، ٌحرر المقاول من التزاماته التعاقدٌة، باستثناء االلتزامات المشار إلٌها فً 

 أعبله. 75الفقرة )ب( من المادة 

ٌشكل تارٌخ التسلم النهائً للمنشؤة او جزء من المنشؤة، عند االقتضاء، بداٌة فترة الضمان 

من الظهٌر الشرٌؾ  769الخاصة بالمسإولٌة العشرٌة للمقاول المنصوص علٌها فً المادة 

 والعقود. ( بمثابة قانون االلتزامات 1913ؼشت  12) 1331رمضان  9الصادر فً 

 

 اإلجراءات القسرٌة وتسوٌة الخالفات والنزاعات : الباب الثامن

 

 : العثور على أخطاء التنفٌذ التً تعزى للمقاول 79المادة 
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 ٌعتبر المقاول مقصرا فً التنفٌذ عندما ال ٌتقٌد: (1

 بنود الصفقة؛ب -

من المادة  4بؤوامر الخدمة الصادرة عن صاحب المشروع، باستثناء تطبٌق مقتضٌات الفقرة  -

11  . 

توجه السلطة المختصة إعذارا لبلمتثال للمقاول ٌبلػ له بؤمر بالخدمة ٌبٌن فٌه بدقة النقائص 

 المسجلة واألجل الذي علٌه ان ٌعالج فٌه هذه النقائص.

( ٌوما من تارٌخ تبلٌػ اإلعذار، ما عدا فً 15وال ٌمكن أن ٌقل هذا األجل عن خمسة عشر )

 حالة االستعجال و التً  تكون للسلطة المختصة وحدها صبلحٌة تقدٌرها. 

وإذا انصرم األجل أعبله ولم ٌقم المقاول بتنفٌذ التدابٌر المقررة فً اإلعذار، على السلطة 

 ثبلثٌن ٌوما التً تلً انتهاء التارٌخ المحدد فً األعذار:( 30المختصة فً أقصاه )

إما أن تعلن عن فسخ الصفقة، مقرونة بحجز الضمان النهائً، وإذا لزم االمر من االقتطاع   ( أ

التناسب مع األضرار التً تكبدها صاحب المشروع جراء هذا الفسخ حٌن ٌتجاوز وبالضامن 

مبلػ الضمان النهائً، و ٌتم استخبلص الفارق من المبالػ المستحقة للمقاول او فً حالة 

االستحالة و عند االقتضاء من االقتطاع الضامن و دون المس بالحقوق الواجبة علٌه فً حالة 

 ل أخرى. النقص وبؤي وسٌلة تحصٌ

أو تعلن عن فسخ الصفقة و ابرام صفقة جدٌدة مع مقاول آخر أو مع تجمع من المقاولٌن  ( ب

على نفقة ومخاطرة المقاول إلتمام األشؽال طبقا للمقتضٌات المنصوص علٌها فً المرسوم 

 السالؾ ذكره. 2.12.349

المستحقة على فً الحاالت )ب( و )ج( من الفقرة األولى أعبله، تعلق جدولة المبالػ  -2

 االنتهاء من إنجاز األشؽال.   إلىالمقاول 

ٌستخلص فائض النفقات الذي ٌنتج عن تنفٌذ الصفقة الجدٌدة من المبالػ التً ٌمكن أن تإدى  -3

للمقاول أو إذا لزم األمر من الضمان النهائً واالقتطاع الضامن عند االقتضاء، من دون المس 

 ل التحصٌل الممكنة فً حالة العجز عن السداد.بالحق فً أن تطبق ضده جمٌع وسائ

التقلٌص فً النفقات، ال ٌجوز للمقاول المطالبة بؤي نسبة من هذا  إلىوإذا أدت الصفقة الجدٌدة 

 الفارق الذي ٌبقى كسبا لصاحب المشروع.
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 : حالة صفقة مبرمة مع تجمع للمقاولٌن80المادة 

بالتضامن ، إذا لم ٌلتزم الوكٌل بالواجبات الشراكة او بفً حالة صفقة مبرمة مع تجمع  -1

 المفروضة علٌه، ٌعذر لبللتزام بها.

تعٌٌن وكٌل آخر  إلىإذا ظل هذا اإلعذار بدون أثر تدعو السلطة المختصة باقً أعضاء التجمع 

خبلل أجل شهر ، ٌحل الوكٌل الجدٌد بمجرد تعٌٌنه محل الوكٌل القدٌم فً كل حقوقه 

 والتزاماته.

 أعبله 79تم هذا التعٌٌن، وجب على السلطة إعبلن فسخ الصفقة طبقا لمقتضٌات المادة إذا لم ٌ

و ذلك على نفقة و مخاطرة هذا التجمع عندما ٌكون بالتضامن او الوكٌل عندما ٌكون التجمع 

 بالشراكة.

إذا عجز أي عضو أٌا كان من أعضاء التجمع بالشراكة، من ؼٌر الوكٌل، فإن صاحب  – 2

ٌعذره بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من أجل الوفاء بالتزاماته، خبلل المشروع 

 ( عشرة أٌام  لتعوٌض العجز فً العضو المعنً.10أجل ال ٌقل عن )

وبعدئذ ٌتوفر الوكٌل على أجل شهر بداٌة من نهاٌة المدة المحددة فً رسالة األعذار لسد عجز 

ً التزاماته وإما أن ٌقترح على صاحب المشروع ما بالحلول محله فإالعضو المعنً وذلك 

 عضوا آخر أو متعاقدا من الباطن.   

على المعوض للعضو العاجز أو المتعاقد من الباطن ان ٌستجٌب لشروط إنجاز األعمال 

 المعنٌة.

إذا لم ٌلتزم الوكٌل بااللتزامات الموكلة إلٌه، ٌعذره صاحب المشروع برسالة مضمونة مع 

 ( عشرة أٌام.10ل للوفاء بالتزاماته خبلل أجل ال ٌقل عن )إشعار بالتوص

أي نتٌجة، ٌستدعً صاحب المشروع أعضاء التجمع اآلخرٌن  إلىإذا لم ٌفضً هذا اإلعذار  

من أجل تعٌٌن وكٌل جدٌد. بمجرد قبوله من طرؾ صاحب المشروع ٌعوض الوكٌل الجدٌد 

 الوكٌل القدٌم فً كل حقوقه والتزاماته.

فً حالة عدم تعٌٌن وكٌل جدٌد ، وجب على السلطة المختصة فسخ الصفقة طبقا لمقتضٌات 

  أعبله و ذلك على نفقة و مخاطرة الوكٌل و العضو المسإول عن العجز.  79المادة 
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 الباب التاسع: تسوٌة الخالفات والنزاعات

 : الشكاٌات81المادة 

طبٌعته، خبلل تنفٌذ الصفقة، وجب على المقاول عندما ٌنشؤ خبلؾ أو مشكل، كٌؾ ما كانت  -1

النتائج المترتبة على  ،أن ٌصٌػ شكاٌة تصؾ الخبلؾ و آثاره على تنفٌذ الصفقة  وعند االقتضاء

 اآلجال و االثمنة.

 صاحب المشروع بالبرٌد المضمون مقابل وصل استبلم. إلىتوجه الشكاٌة 

 ٌوما بداٌة من تارٌخ تسلم شكاٌة المقاول.( ثبلثٌن 30ٌبلػ صاحب المشروع رده فً اجل )

 إذا إقتنع المقاول برد صاحب المشروع ٌسوى الخبلؾ.2-

( أعبله أو إذا لم ٌقنع رده المقاول؛ 1إذا لم ٌرد صاحب المشروع فً اآلجال المحددة فً الفقرة )3-

و عند االقتضاء ( ثبلثٌن ٌوما بداٌة من تارٌخ رد صاحب المشروع، أ30ٌتوفر هذا ألخٌر على أجل )

( ، لٌوافً السلطة المختصة، بالبرٌد المضمون، و ووصل 1بداٌة من انتهاء األجل المحدد فً الفقرة )

 االستبلم وثٌقة تبٌن األسباب و مبلػ شكاٌته إذا اقتضى االمر ذلك.

ن ٌوما بداٌة من تارٌخ استبلم أربعٌ( خمسة و 45ٌجب على السلطة المختصة التدخل فً أجل )

 الوثٌقة الموجهة من طرؾ المقاول.

وإذا اقتنع المقاول برد السلطة المختصة سوي الخبلؾ. و فً الحالة المناقضة أو صمت السلطة 

 أدناه. 83و  82المساطر المنصوص علٌها فً المواد  إلىالمختصة، ٌسوى الخبلؾ باللجوء 

تم تبلٌؽها فً وثٌقة الشكاٌة وفً هاته الحالة، ٌجب ان ٌنحصر لجوء المقاول فً األسباب التً 

 الموجهة للسلطة المختصة.

 التحكٌم إلى: اللجوء الوساطة أو  82المادة 

( ثبلثٌن ٌوما بداٌة من تارٌخ رد السلطة المختصة أو تارٌخ انتهاء أجل 30إذا انقضى أجل )

أعبله، ٌمكن لصاحب المشروع و المقاول  81( خمسة و أربعٌن ٌوما المحددة فً المادة 45)

التحكٌم و ذلك طبقا لمقتضٌات القانون رقم  إلىالوساطة أو  إلىاللجوء ، باتفاق مشترك، 

( من الباب الخامس لمدونة المسطرة المدنٌة، و 8ً تلؽً و تعوض الفصل الثامن )الت 08/05
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نونبر  30) 1428ذي القعدة  19بتارٌخ  169-07-1المصادق علٌها بالظهٌر الشرٌؾ رقم 

2007 .) 

 القضاء إلى: اللجوء  83المادة 

ٌخ انتهاء أجل ( ستٌن ٌوما بداٌة من تارٌخ رد السلطة المختصة أو تار60إذا انقضى أجل )

أعبله، ، ٌمكن للمقاول وضع دعوته  81( خمسة و أربعٌن ٌوما المحددة فً المادة 45)

 القضائٌة لدى السلطة القضائٌة المختصة. 

 وإذا انقضى هذا األجل، ٌعد المقاول قاببل لقرار السلطة المختصة و ال تقبل له شكاٌة.

 تجمع المقاوالت : تسوٌة الخالفات و النزاعات فً حالة 84المادة 

الشراكة او بالتضامن، ٌمثل الوكٌل كل عضو من التجمع بفً حالة صفقة مبرمة مع تجمع 

حتى تارٌخ التسلم النهائً لؤلشؽاّل وإذا انقضى هذا  83 إلى 81لتطبٌق مقتضٌات المواد 

 ٌمكنه متابعة النزاعات التً تخصه.من التجمع التارٌخ، وحده كل عضو 


