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  394.14.2رقم   نماذج المستندات الملحقة بالمرسوم
 بالمصادقة على دفتر الشروط  2016ماي  13الصادر في 

 اإلدارية العامة المطبقة على االشغال
 
 

 الفهرس
  بالخدمة األمر
 تبليغ المصادقة على الصفقة -
 األشغالالشروع في تنفيذ  -
 التوقف عن تنفيذ األشغال   -
 التوقف واستئناف تنفيذ األشغال -
 استئناف تنفيذ األشغال -
 "أسباب أخرى" -

   لألشغال المؤقت التسلم محضر 
 مع تحفظات محضر التسلم المؤقت لألشغال 
  اصالح االختالالت أو العيوب  لألشغال بعدمحضر التسلم المؤقت  

  لألشغال النهائي التسلم محضر

  ....رقم المؤقت التفصيلي الكشف

   ....رقم النهائي التفصيلي الكشف

   ....رقم النهائي الجزئي التفصيلي الكشف

   ....رقم النهائي العام التفصيلي الكشف

   األشغال حجم في الزيادة مقرر

   اإلعذار رسالة

   الصفقة فسخ مقرر
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 المملكة المغربية 
 ..................أو مؤسسة وزارة

 : أمر بالخدمة 1/1نموذج رقم  
 تبليغ المصادقة على الصفقة    

  
  

 

 رقم..... األمر بالخدمة
 المتعلق بتبليغ المصادقة على الصفقة

 

 ...........:الصفقة رقم
 (1)............  موضوع الصفقة

   ...:(2)التسجيل
........بتاريخ

.  

 

 
 

األمر بالخدمة، المصادق عليه، المسجل  نأ .......................نخبر السيد مدير الشركة
من  ...................السيد إلى إبالغه....../...... سيتم الرقم تحت
 ......................(3)....................... عن طريق.طرف

 

 الصفقة المشار اليها في الموضوع تمت المصادقة عليها بتاريخ ...............بأن 
 :وعليه فإن المقاولة مدعوة 

 .لتسديد رسوم التنبر الواجبة برسم الصفقة طبقا للتشريع الجاري به العمل -

( يوما التي تلي 20لتكوين الضمان النهائي بمبلغ .............درهم خالل العشرين ) -
 .صادقة على الصفقةتبليغ الم

 .لتقديم شهادات ـتأمين طبقا لدفتر الشروط الخاصة  -
 

الصفقة سجل  مرقم ومدون في مؤرخ،كون يبالخدمة في نسختين ويجب أن  هذا األمر حرري
البريد المحمول، رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو  للمقاول عن طريق ويتم تبليغه

التالي ...................................... )المشار الى العنوان  بواسطة العون القضائي
 اليه في دفتر الشروط الخاصة(

 ..................................المدينة، يوم
 صاحب المشروعوخاتم توقيع              

 اشعار المقاول بالتوصل بأمر الخدمة بتاريخ ..................           
 توقيع وخاتم المقاول                           
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 : أمر بالخدمة 1/2نمودج رقم           
 الشروع في تنفيذ األشغال                                                     

 
 

 المملكة المغربية
 أو مؤسسة.................. وزارة

   

 
 رقم..... األمر بالخدمة

 بالشروع في تنفيذ األشغالالمتعلق 
 

 ...........الصفقة رقم
 (4)............  موضوع الصفقة

  
 صاحب المشروع ممثل ب....................................................

 يدعو                              
 ....................................................................المقاول 

 للشروع في تنفيذ األشغال بتاريخ ..................
 
الصفقة سجل  مرقم ومدون في مؤرخ،كون يبالخدمة في نسختين ويجب أن  هذا األمر حرري

البريد المحمول، رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو  للمقاول عن طريق ويتم تبليغه
الى العنوان التالي ...................................... )المشار  بواسطة العون القضائي

 اليه في دفتر الشروط الخاصة(
 ..................................المدينة، يوم
 صاحب المشروعتوقيع وخاتم 

 
 بالتوصل بأمر الخدمة بتاريخ ..................اشعار المقاول  

 
 توقيع وخاتم المقاول                  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 
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 : أمر بالخدمة 1/3ج رقم ذنمو  

 التوقف عن تنفيذ األشغال    
 المملكة المغربية

 أو مؤسسة.................. وزارة
   

  
 

 رقم..... األمر بالخدمة
 األشغالبالتوقف عن تنفيذ المتعلق 

 

 ...........الصفقة رقم
 (5)............  موضوع الصفقة

  
 صاحب المشروع ممثل ب....................................................

 يدعو                              
 المقاول ....................................................................

توقف عن تنفيذ األشغال )التوقف كلي أو جزئي مع تحديد جزء األشغال موضوع التوقف بال
 الجزئي( ابتداء من تاريخ ..................

 وذلك لسبب أو األسباب التالية.....................................
 
الصفقة سجل  مرقم ومدون في مؤرخ،كون يبالخدمة في نسختين ويجب أن  هذا األمر حرري

البريد المحمول، رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو  للمقاول عن طريق ويتم تبليغه
الى العنوان التالي ...................................... )المشار  بواسطة العون القضائي

 اليه في دفتر الشروط الخاصة(
 ..................................المدينة، يوم
 صاحب المشروعتوقيع وخاتم 

 
 اشعار المقاول بالتوصل بأمر الخدمة بتاريخ ..................           

 

 توقيع وخاتم المقاول           
 
 
 
 
 

                                                 
 . 
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 : أمر بالخدمة 1/4نموذج رقم  

 التوقف واستئناف تنفيذ األشغال
 

 المملكة المغربية
 أو مؤسسة.................. وزارة

   
  

 
 
 

 رقم..... األمر بالخدمة
 بتأجيل تنفيذ األشغالالمتعلق 

 

 ...........الصفقة رقم
 (6)............  موضوع الصفقة

  
 صاحب المشروع ممثل ب....................................................

 يدعو                              
 ....................................................................المقاول 

)التوقف كلي أو جزئي مع تحديد جزء األشغال موضوع التوقف  بالتوقف عن تنفيذ األشغال
 الجزئي( ابتداء من تاريخ ..................

 وذلك لسبب أو األسباب التالية.....................................
 ابتداء من تاريخ.................... استئناف تنفيذ األشغال

 
الصفقة سجل  مرقم ومدون في مؤرخ،كون يبالخدمة في نسختين ويجب أن  هذا األمر حرري

البريد المحمول، رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو  للمقاول عن طريق ويتم تبليغه
...................................... )المشار الى العنوان التالي  بواسطة العون القضائي

 اليه في دفتر الشروط الخاصة(
 ..................................المدينة، يوم
 صاحب المشروعتوقيع وخاتم 

 
 اشعار المقاول بالتوصل بأمر الخدمة بتاريخ ..................           

 
 توقيع وخاتم المقاول           

 

                                                 
 . 
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 : أمر بالخدمة 1/5نموذج رقم  

 استئناف تنفيذ األشغال           

 

 
 المملكة المغربية

 أو مؤسسة.................. وزارة
   

  
 
 

 رقم..... األمر بالخدمة
 تنفيذ األشغال باستئنافالمتعلق 

 

 ...........الصفقة رقم
 (7)............  موضوع الصفقة

  
 نظرا لألمر بالخدمة رقم............. بتاريخ ............. موضوع توقف تنفيذ األشغال 

 صاحب المشروع ممثل ب....................................................
 يدعو                              

 ..........المقاول ..........................................................
 
 ابتداء من تاريخ.................... تنفيذ األشغال ستئنافال
 
الصفقة سجل  مرقم ومدون في مؤرخ،كون يبالخدمة في نسختين ويجب أن  هذا األمر حرري

البريد المحمول، رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو  للمقاول عن طريق ويتم تبليغه
نوان التالي ...................................... )المشار الى الع بواسطة العون القضائي

 اليه في دفتر الشروط الخاصة(
 ..................................المدينة، يوم
 صاحب المشروعتوقيع وخاتم 

 
 اشعار المقاول بالتوصل بأمر الخدمة بتاريخ ..................           

 
 توقيع وخاتم المقاول          

 

                                                 
 . 
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 : أمر بالخدمة 1/6نموذج رقم      

 "أسباب أخرى"       
 
 

 المملكة المغربية
 أو مؤسسة.................. وزارة

   
  

 
 رقم..... األمر بالخدمة

 ............المتعلق 
 

 ...........الصفقة رقم
 (8)............  موضوع الصفقة

  
 المشروع ممثل ب....................................................صاحب 

 ، يخبر أو يبلغيدعو                              
 المقاول ....................................................................

 الموضوع :.............................................................................. 
الصفقة سجل  مرقم ومدون في مؤرخ،كون يبالخدمة في نسختين ويجب أن  هذا األمر حرري

البريد المحمول، رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو  للمقاول عن طريق ويتم تبليغه
الى العنوان التالي ...................................... )المشار  ن القضائيبواسطة العو 

 اليه في دفتر الشروط الخاصة(
 ..................................المدينة، يوم
 صاحب المشروعتوقيع وخاتم 

 
 اشعار المقاول بالتوصل بأمر الخدمة بتاريخ ..................         

 
 توقيع وخاتم المقاول         

 
 

                                                 
 . 
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 2/1نموذج رقم 
 محضر التسلم المؤقت لألشغال

         
 المملكة المغربية         

 أو مؤسسة.................. وزارة
 

  ...................................................................................................  : موضوع الصفقة
  ...................................................................................................  : رقم الصفقة

  ...................................................................................................  : صاحب الصفقة
 

 ............................................: السنةاليوم، الشهر و 
 

 :أسفلهنحن الموقعين 

  ................................................................................................................. (1)السادة
........................................................................................................................ 

 المقاول :....................................
...... .تحت رقم المؤقت اإلشعار الموجهة لصاحب المشروع من أجل التسلم بناء على رسالة -

 ..................بتاريخ
بناء على قرار صاحب المشروع رقم ....... بتاريخ ........ بتعيين الشخص أو األشخاص المكلفون بعملية التسلم  -

 المؤقت
بعملية  بناء على أمر بالخدمة رقم........ بتاريخ....... لتبليغ المقاول بقرار تعيين الشخص أو األشخاص المكلفون  -

 التسلم المؤقت ودعوته للحضور العمليات السابقة للتسلم المؤقت.
 
............... .للدراسة والتحقق من األشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم .....................أماكن األشغال إلىانتقلنا  

  ........................................................................................................ المنفذة من طرف
 

  ......................... ....................... التي قمنا بها بتاريخ...............................(2)العملياتوبناء على 
 

   ................................................ تاريخ ابتداء منبشكل مؤقت تسلمها ويمكن  األشغال منتهيةأدركنا أن هذه 
 

 وإثباتا لذلك، قد تم إعداد هذا المحضر.
 
 

  ....................................................................... المدينة، يوم
 

 :الموقعون 
 

                                                 
 .المعينون من طرف صاحب المشروع (1)

 .مراجع العمليات التى تسبق التسلم تحديد (2)



- 9 - 

 
 
 

 2/2نموذج رقم 
 محضر التسلم المؤقت لألشغال

  مع تحفظات                   
 

 المملكة المغربية         
 أو مؤسسة.................. وزارة
 

  ...................................................................................................  : موضوع الصفقة
  ...................................................................................................  : رقم الصفقة

  ...................................................................................................  : صاحب الصفقة
 ............................................: السنةاليوم، الشهر و 

 
 :نحن الموقعين أسفله

  ................................................................................................................. (1)السادة
........................................................................................................................ 

 المقاول :....................................
تحت رقم.......  اإلشعار الموجهة لصاحب المشروع من أجل التسلم المؤقت بناء على رسالة -

 ................بتاريخ..
بناء على قرار صاحب المشروع رقم ....... بتاريخ ........ بتعيين الشخص أو األشخاص المكلفون بعملية التسلم  -

 المؤقت
بناء على أمر بالخدمة رقم........ بتاريخ....... لتبليغ المقاول بقرار تعيين الشخص أو األشخاص المكلفون بعملية  -

 للحضور العمليات السابقة للتسلم المؤقت.التسلم المؤقت ودعوته 
انتقلنا إلى أماكن األشغال..................... للدراسة والتحقق من األشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم................  

  ........................................................................................................ المنفذة من طرف
 

  ......................... منا بها بتاريخ..................................................... التي ق.(2)العملياتوبناء على 
 

ويمكن  األشغال منتهيةأدركنا أن هذه والتي ال تؤثر على وظيفة المنشآت و  التالية ...............تمت معاينة االختالالت 
   ..................................................................................... تاريخ من ابتداءبشكل مؤقت تسلمها 

 

 .يبين االختالالت المعاينة رتقريوإثباتا لذلك، قد تم إعداد 
 
 

  ....................................................................... المدينة، يوم
                                                 

 .المعينون من طرف صاحب المشروع (1)
 .مراجع العمليات التى تسبق التسلم تحديد (2)
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 :الموقعون 
 
 

 2/3نموذج رقم 
 محضر التسلم المؤقت لألشغال

   بعد اصالح االختالالت أو العيوب               
 

 المملكة المغربية         
 أو مؤسسة.................. وزارة
 

  ...................................................................................................  : موضوع الصفقة
  ...................................................................................................  : رقم الصفقة

  ...................................................................................................  : صاحب الصفقة
 ............................................: السنةاليوم، الشهر و 

 
 :نحن الموقعين أسفله

  ................................................................................................................. (1)السادة
........................................................................................................................ 

 المقاول :....................................
تحت رقم.......  الموجهة لصاحب المشروع من أجل التسلم المؤقت اإلشعار بناء على رسالة -

 بتاريخ..................
بناء على قرار صاحب المشروع رقم ....... بتاريخ ........ بتعيين الشخص أو األشخاص المكلفون بعملية التسلم  -

 المؤقت
قرار تعيين الشخص أو األشخاص المكلفون بعملية بناء على أمر بالخدمة رقم........ بتاريخ....... لتبليغ المقاول ب -

 التسلم المؤقت ودعوته للحضور العمليات السابقة للتسلم المؤقت.
 بناء على للتقرير الذي يبين االختالالت أو عيوب المعاينة

 على الرسالة الموجهة الى صاحب المشروع من طرف المقاول قصد اخباره بإصالح االختالالت والعيوب.بناء 
 
............... .للدراسة والتحقق من األشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم .....................نتقلنا إلى أماكن األشغالا

  ........................................................................................................ المنفذة من طرف
 األشغال منتهيةأدركنا أن هذه و وبعد االطالع على أن االختالالت أو العيوب موضوع التقرير السالف الذكر تم اصالحها 

   تاريخ من ابتداءبشكل مؤقت تسلمها ويمكن 
 

  
 

  ....................................................................... المدينة، يوم

                                                 
 .المعينون من طرف صاحب المشروع (1)
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 :الموقعون 
 

 
 

 المملكة المغربية
 ..................وزارة

  

 
 

 لألشغالالنهائي محضر التسلم 
  ...................................................................................................  : موضوع الصفقة

  ...................................................................................................  : رقم الصفقة
  ...................................................................................................  : صاحب الصفقة

 
 ...................................في ..........السنة

 
 :أسفلهنحن الموقعين 

 
  ................................................................................................................. (1)السادة

  ................................................................................................. (2)المشرف على األشغال
 

للدراسة  (3)بعد انتهاء اجل الضمان ........................................................... لى أماكن األشغالإانتقلنا 
 ..........................................المنفذة من طرف..............والتحقق من األشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم

 
و عيوب وهي مطابقة لمواصفات الصفقة، وبالتالي يمكن الشروع في أالالت تخإونحن نشهد بأن كل األشغال ال تظهر أي 

  ......................................................................................... التسلم النهائي دون تحفظ بتاريخ
 

 وبالتالي وبعد انتهاء اجل الضمان، نعلن أنه يمكن منح التسلم النهائي.
 

  ....................................................................... المدينة، يوم
 

 :الموقعون 
 

 مثل صاحب المشروع
 

 المقاول

                                                 
 .من طرف صاحب المشروع المعينون  (1)
 .عند االقتضاء (2)
 .سنة بعد التسلم المؤقتوذلك  (3)
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 (2)المشرف على األشغال
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 المملكة المغربية
 ..................وزارة

  

 
   ........................ :رقم الحساب البنكي

  .............................. :(1)المفتوح في
  .................................. :(2)الوكالة

  ................................ :الصفقة رقم
  ............................ موضوع الصفقة:

 

  .............................. :يزانية السنةم
  .................................... :الفصل
  ..................................... :المادة
  ...................................... :الفقرة

  .................................... :السطر
 

 درهم  ................. :مبلغ الدفعات المسبقة

 

 
 ....المؤقت رقم الكشف التفصيلي

 
  ......................... األشغال المنجزة والنفقات بتاريخ

 رقم الثمن
(1) 

 توصيف األشغال
(2) 

 وحدة القياس
 و الحسابأ

(3) 

 الكمية
 اإلجمالية

(4) 

 حاديأثمن 
 الرسوم( حتسابا)بدون 
(5(=)4)(1) 

 النفقة
 (الرسوم حتسابا)بدون 

 (7) اإلجمالية (6) الجزئية
       المشتريات

  %80المشتريات محسوب ب مجموع 
 )بدون احتساب الرسوم(

      

       و السلسلةأالوحدة 
       و السلسلةأمجموع الوحدة 

     مجموع األشغال بدون احتساب الرسوم
     (% 20) مجموع الرسوم

     مجموع األشغال مع احتساب الرسوم
 

 لخصم
 الباقي الضامن قتطاعالا النفقات المنجزة طبيعة النفقة

    األشغال المنجزة
    األشغال الغير منتهية )بدون احتساب الرسوم(

    المشتريات
    المجموع

    مع اقتطاع نفقات السنوات السابقة
    الرصيد المتبقي في السنة الحالية

    خصم مبلغ المدفوعات الصادر في السنة الحالية
    مبلغ الدفعة المسبقة

    في حالة األجل الجزئي االقتطاعمبلغ 
    راجعة األثمانم مبلغ

    الشهر المعني بالكشف

                                                 
 المدينةاسم  (1)
 البنك والوكالة سما (2)
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.... .موقع ومسجل في جدول المنجزات تحت رقم ،أعد من طرف العون المكلف بتتبع وتنفيذ الصفقة

 .................ريخبتا
 
 
 
 
 

  (1)مدروس من طرفو  مقروء

 يوم......... ،في........ يوم..................في....................، 
 :أسماء وصفات األشخاص المخول لهم توقيع الكشف

 
 :صاحب المشروع

 
 :(2)المهندس المعماري 

 
 :(2)المهندس المتخصص

 

محدد من طرف اآلمر 
 بالصرف في المبلغ

 يوم......... ،......في.. في....................، يوم..................
 
 
 

  

                                                 
 صاحب المشروع، عند االقتضاء (1)
 عند اإلقتضاء (2)
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 المملكة المغربية

 ..................وزارة
  

 
   ........................ :رقم الحساب البنكي

  .............................. :(1)المفتوح في
  .................................. :(2)الوكالة

  ................................ :الصفقة رقم
  ............................ موضوع الصفقة:

 

  .............................. :يزانية السنةم
  .................................... :الفصل
  ..................................... :المادة
  ...................................... :الفقرة

  .................................... :السطر
 

 درهم  ................. :مبلغ الدفعات المسبقة

 
 تحت رقم......... .(المدينة.....)المسجل في السجل التجاري 

 .......تحت رقم CNSS المشارك في

 
 ....رقمالنهائي الكشف التفصيلي 
  ......................... األشغال المنجزة والنفقات بتاريخ

 رقم الثمن
(1) 

 توصيف األشغال
(2) 

 وحدة القياس
 و الحسابأ

(3) 

 الكمية
 اإلجمالية

(4) 

 حاديأثمن 
 الرسوم( حتسابا)بدون 
(5(=)4)(1) 

 النفقة
 (الرسوم حتسابا)بدون 

 (7) اإلجمالية (6) الجزئية
       المشتريات

  %80مجموع المشتريات محسوب ب 
 )بدون احتساب الرسوم(

      

       و السلسلةأالوحدة 
       و السلسلةأمجموع الوحدة 

     مجموع األشغال بدون احتساب الرسوم
     (% 20) مجموع الرسوم

     األشغال مع احتساب الرسوممجموع 
 

 لخصم
 الباقي الضامنقتطاع الا النفقات المنجزة طبيعة النفقة

    األشغال المنجزة
    األشغال الغير منتهية )بدون احتساب الرسوم(

    المشتريات
    المجموع

    مع اقتطاع نفقات السنوات السابقة
    الرصيد المتبقي في السنة الحالية

    مبلغ المدفوعات الصادر في السنة الحالية خصم
    مبلغ الدفعة المسبقة

    في حالة األجل الجزئي االقتطاعمبلغ 
    كراجعة األثمان مبلغ

    الشهر المعني بالكشف

                                                 
 المدينةاسم  (1)
 البنك والوكالة سما (2)
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.... .موقع ومسجل في جدول المنجزات تحت رقم، أعد من طرف العون المكلف بتتبع وتنفيذ الصفقة

 .................ريخبتا
 
 
 
 
 

  (1)مدروس من طرفو  مقروء

 يوم......... ،في........ في....................، يوم..................
 :أسماء وصفات األشخاص المخول لهم توقيع الكشف

 
 :صاحب المشروع

 
 :(2)المهندس المعماري 

 
 :(2)المهندس المتخصص

 

محدد من طرف اآلمر 
 بالصرف في المبلغ

 يوم......... ،في........ في....................، يوم..................
 

 مصادق عليه من طرف السلطة المختصة:مقبول و 
 

  

                                                 
 .صاحب المشروع، عند االقتضاء (1)
 عند اإلقتضاء (2)
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 المملكة المغربية
 ..................وزارة

  

 
   ........................ :رقم الحساب البنكي

  .............................. :(1)المفتوح في
  .................................. :(2)الوكالة

  ................................ :الصفقة رقم
  ............................ موضوع الصفقة:

 

  .............................. :يزانية السنةم
  .................................... :الفصل
  ..................................... :المادة
  ...................................... :الفقرة

  .................................... :السطر
 

 درهم  ................. :مبلغ الدفعات المسبقة

 
 تحت رقم......... .(المدينة.....)المسجل في السجل التجاري 

 .......تحت رقم CNSS المشارك في

 
 ....رقم الجزئي النهائي التفصيلي الكشف

  ......................... األشغال المنجزة والنفقات بتاريخ
 رقم الثمن

(1) 
 توصيف األشغال

(2) 

 وحدة القياس
 و الحسابأ

(3) 

 الكمية
 اإلجمالية

(4) 

 حاديأثمن 
 الرسوم( حتسابا)بدون 
(5(=)4)(1) 

 النفقة
 (الرسوم حتسابا)بدون 

 (7) اإلجمالية (6) الجزئية
       و السلسلةأالوحدة 

       عقد ملحق
       مجموع عقد ملحق

     مجموع األشغال بدون احتساب الرسوم
     (% 20) مجموع الرسوم

     مجموع األشغال مع احتساب الرسوم
     مراجعة األثمان

     العقد الملحق مجموع مبلغ مراجعة األثمان ومبلغ
 

    ........................................................................................... :الكشف التفصيلي الجزئي النهائي محدد في المبلغ
 :قدم من طرف صاحب المشروع أعد من طرف العون المكلف بتتبع وتنفيذ الصفقة:

  :المقاول موقع من طرف
  :المقاول قرئ وقبل من طرف

 دون تحفظ 
 او مع تحفظ 

 مراقب من طرف المشرف على األشغال، عند االقتضاء:
 :مصادق عليه من طرف السلطة المختصةمقبول و 

 
  

                                                 
 المدينةاسم  (1)
 البنك والوكالة سما (2)
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 المملكة المغربية
 ..................وزارة

  

 
   ........................ :رقم الحساب البنكي

  .............................. :(1)المفتوح في
  .................................. :(2)الوكالة

  ................................ :الصفقة رقم
  ............................ موضوع الصفقة:

 

  .............................. :يزانية السنةم
  .................................... :الفصل
  ..................................... :المادة
  ...................................... :الفقرة

  .................................... :السطر
 

 درهم  ................. :مبلغ الدفعات المسبقة

 
 تحت رقم......... .(المدينة.....)المسجل في السجل التجاري 

 .......تحت رقم CNSS المشارك في

 
 ....رقم النهائيالتفصيلي العام الكشف 

  ......................... والنفقات بتاريخاألشغال المنجزة 
 رقم الثمن

(1) 
 توصيف األشغال

(2) 

 وحدة القياس
 و الحسابأ

(3) 

 الكمية
 اإلجمالية

(4) 

 حاديأثمن 
 الرسوم( حتسابا)بدون 
(5(=)4)(1) 

 النفقة
 (الرسوم حتسابا)بدون 

 (7) اإلجمالية (6) الجزئية
       و السلسلةأالوحدة 

       عقد ملحق
       مجموع عقد ملحق

     مجموع األشغال بدون احتساب الرسوم
     (% 20) مجموع الرسوم

     مجموع األشغال مع احتساب الرسوم
     مراجعة األثمان

     العقد الملحق مبلغو  مجموع مبلغ مراجعة األثمان
 

    ............................................................................................. :النهائي محدد في المبلغ العامالكشف التفصيلي 
 :قدم من طرف صاحب المشروع وتنفيذ الصفقة:أعد من طرف العون المكلف بتتبع 

 :المقاول موقع من طرف
 :المقاول قرئ وقبل من طرف

 دون تحفظ 
 او مع تحفظ 

 مراقب من طرف المشرف على األشغال، عند االقتضاء:
 :مصادق عليه من طرف السلطة المختصةمقبول و 

 
 
 
 

  

                                                 
 المدينةاسم  (1)
 البنك والوكالة سما (2)
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 المملكة المغربية

 ..................وزارة
  

 
 

 األشغالمقرر الزيادة في حجم 
 
 

  .................................................................................................................. (1)السيد
 .................................لإلنجاز األشغال ..............المبرمة مع ..........................نظرا للصفقة رقم

 ........................................................................................................................  
 

( يوما على األقل بالتاريخ الذي 20المشروع عشرين ) التي بواسطتها تخبر صاحب .............نظرا لرسالة الشركة بتاريخ
 ،األولييمكن ان يصل فيه حجم األشغال حدود الحجم 

 
 نظرا للحاجة إلى تغيير كميات بعض وحدات البيان التقديري للصفقة وذلك في حالة عدم كفاية الكميات األولية.

 
من دفتر  57شغال حسب ما هو منصوص عليه في المادة نظرا إلى أن هذه التغيرات تؤدي إلى زيادة في الحجم األولي لأل

 الشروط اإلدارية العامة،
 

 .األولية٪( من قيمة الصفقة  10) ةعشرة في المائ وبالنظر إلى أن الزيادة في حجم العمل ال تتجاوز
 

 يقرر
 

في حدود  .....................مواصلة األشغال موضوع الصفقة رقم إلىالشركة....................مدعوة  المادة األولى:
 الزيادة في حجم األشغال بالمبلغ..............................

 
 للشركة، عند القتضاء. ................يمنح اجل إضافي المادة الثانية:

 
 

 إسم وصفة الشخص المخول له التوقيع على المقرر.
 
 
 
 

  

                                                 
 .صاحب المشروع (1)
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 ذارعاإلرسالة 
 

 المملكة المغربية
 ..................وزارة

  

 
 

 ........................ في.المدينة 

 
 إلى
 

 ................................السيد مدير الشركة
 

 إنذار : الموضوع
 ..............موضوع صفقة رقم........... : المرجع

 بالخدمة أمر
 
 

 السيد المدير،
 

االخالالت في بنود الصفقة وعدم  إلىنظرا لألمر بالخدمة رقم............... بتاريخ.............. التي تم إرسالها لك نظرا 
في اجل أقصاه  إليكماألوامر بالخدمة الموجهة  إلىبإنذار لالمتثال  إليكملألوامر بالخدمة الذي أمرت بها، أتقدم ل االمتثا

خ تسلم هذه الرسالة، وفي حالة عدم االستجابة سوف يتم تطبيق اإلجراءات القسرية وفقا ألحكام ( يوما ابتداء من تاري15)
 من دفتر الشروط اإلدارية العامة. 79المادة 

 
 أرجو أن تتقبلوا، سيدي، فائق تحياتي.

 
 

 .إسم وصفة الشخص المخول له التوقيع على رسالة اإلعذار
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 المملكة المغربية
 ..................وزارة

  

 
 

 ........................ في.المدينة 

 (1)فسخ الصفقةمقرر 
 ،  .................................................................................................................. (2)إن
 

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس  20 بتاريخ الصادر 2.12.349رقم نظرا للمرسوم 
منه المصادق  79وخاصة الفصل  ،لةودلاألشغال المنجزة لحساب ا تصفقا علىنظرا لدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة 

 .2016ماي  13بتاريخ  2.14.349عليه بالمرسوم رقم
  ........................................................... وذلك قصد إنجاز أشغال.................... .للصفقة رقم نظرا

 .......................................عليها بتاريخ المصادق
 من دفتر المقتضيات الخاصة، الفصل...............في  لمدة األشغال المنصوص عليها نظرا
 موضوع الصفقة، األشغالالذي يدعو الشركة إلى البدء في إنجاز  .................بتاريخ ..........لألمر بالخدمة رقم نظرا
 .....................بتاريخ ......لألوامر بالخدمة/رسالة/محضر اجتماع الورش رقم نظرا
الشركة بواسطة األمر بالخدمة  إلىالمبلغة ................ .بتاريخ.............. ........ذار رقمعلرسالة اإل نظرا
 .............................بتاريخ .............رقم

 ذار.عوكذا لرسالة اإل إليهالعدم امتثال الشركة لألوامر بالخدمة الموجهة  ونظرا
 

  ............................................................................................................. وباقتراح من
 يـقـــــــرر

 
 ابتداء من يوم إشعارها بهذا القرار. .................المبرمة مع شركة ..................تفسخ الصفقة رقم الفصل األول:
وتحديد مآل  من دفتر الشروط اإلدارية العامة 79تحديد طريقة الفسخ حسب الحاالت الواردة في المادة  الفصل الثاني:

 الضمان النهائي واالقتطاع الضامن.
 على تطبيق هذا القرار. ....................................يسهر السيد الفصل الثالث:

 
 ...............:(9)رقم التسجيل

 ...............بتاريخ:

 
 
 
 إسم وصفة الشخص المخول له التوقيع على مقرر فسخ الصفقة.

 

                                                 
 بالمصادقة على دفتر الشروط  2016 يما 13الصادر في  394.14.2رقم  بالمرسوممن  69يجب تسجيل قرار الفسخ في سجل الصفقة طبقا للمادة  (1)

 .شغالاإلدارية العامة المطبقة على األ
 السلطة المختصة (2)

 في سجل الصفقة.مقرر فسخ الصفقة مراجع تسجيل  (9)


