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 الوطنية لمطمبيات العموميةرأي المجنة 
 2020أكتوبر  13بتاريخ   2020/75رقم  

 إخالل المتنافس الذي رست عميو الصفقة بالتزاماتو في إطار صفقة مبرمة بشأن 
 وسـكــعـروني المـزاد اإللكتـرة المـق مسطـريـن طـع 

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

بتاريخ  0011رقم  .....................وزارة الدولة  طرفطمب االستشارة المقدم من بناء عمى  
 ؛ 4141شتنبر  42

دجنبر  00) 0730جمادى األولى  8الصادر بتاريخ  0.20.400وعمى الظيير الشريف رقم  
( بشأن الضمانات المالية المطموبة من المشاركين في السمسرات العمومية والذين نزل عمييم 0520
 المزاد؛

( المتعمق 4107مارس  41جمادى األولى ) 8الصادر في  4.04.725رقم  وعمى المرسوم
 بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛

وعمى دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبق عمى صفقات األشغال المنجزة لفائدة الدولة المصادق 
 (؛4100ماي  07) 0273شعبان  0الصادر في  4.02.752عميو بمقتضى المرسوم رقم 

سبتمبر  40) 0270ذي الحجة  3الصادر في  4.02.803وعمى مقتضيات المرسوم رقم  
 ( المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛4102

وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم من طرف المقرر العام إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية  
 لمطمبيات العمومية؛ 

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة 
 ،4141 أكتوبر 07بتاريخ 

 

                                                                                                                

       

                                           

 المملكة المغربية

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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 المعـطـيات أوال:

، أنو بعد سريان .....................إلييا أعاله، أوضحت وزارة الدولة  بموجب رسالتيا المشار
( 4102سبتمبر  2) 0272ذي القعدة  8الصادر في  41-02قرار السيد وزير االقتصاد والمالية رقم 

المتعمق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية شرعت وزارة الدولة في اعتماد 
إلكترونية المعكوسة كمسطرة إلبرام صفقاتيا العمومية. وىي المسطرة التي ال يشترط فييا تقديم المناقصة ا

 المتنافسين لمضمان المؤقت.

وتيم توريد عتاد  4108وفي ىذا اإلطار أبرمت ىذه الوزارة صفقتين األولى تمت برسم سنة 
غير أنو بعد تبميغ الشركتين  وتتعمق بتوريد عتاد معموماتي، 4105مكتبي والثانية تمت برسم سنة 

التزام الكفالة  تقديم الفائزتين بياتين الصفقتين، فوجئت الوزارة بامتناعيما عن تكوين الضمان النيائي أو
وعن تقديم الشيادات والوثائق المثبتة لتوفرىما عمى تأمين يغطي  التي تقوم مقامو الشخصية والتضامنية

 المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقتين كما رفضتا القيام بتسجيل الصفقتين.

واعتبارا لعدم اشتراط الضمان المؤقت فإن الوزارة صاحبة المشروع وجدت نفسيا دون وسيمة يمكن 
، مع تينأماميا سوى سمك مسطرة فسخ الصفق ماتيما ولم يبقىاستعماليا لحمل الشركتين عمى الوفاء بالتزا

 من انعكاسات سمبية عمى السير العادي لممرفق العمومي؛ ذلك ما يترتب عن

وبناء عمى ما تقدم، تستطمع الوزارة المستشيرة استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 
 يا أعاله. بشأن الحمول الكفيمة بتجاوز الصعوبات المشار إلي

  : االستنتاجاتثانيا 

استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  .....................حيث تمتمس وزارة الدولة  
بشأن الحمول القانونية الممكن اعتمادىا لتفادي مخاطر إخالل المتنافس بالتزاماتو في إطار صفقة عمومية 

 ي المعكوس التي ال يشترط فييا تقديم الضمانة المؤقتة؛مبرمة عن طريق مسطرة المزاد اإللكترون

ن نص عمى األحكام المنظمة لمضمانات   وحيث إن ما تجدر اإلشارة إليو بداية، ىو أن المشرع وا 
المالية المطموب تقديميا في إطار الصفقات العمومية سواء من المتنافسين )الضمانة المؤقتة( وذلك 

أصحاب الصفقات )الضمانة النيائية واالقتطاع الضامن( لضمان تام لضمان جدية عروضيم أو من 
وحسن تنفيذ التزاماتيم وما يمكن أن يقوم مقاميا من كفاالت شخصية وتضامنية. فإنو لمن يجعل من 

نما أناط األخذ بو أو تركو  إلرادة صاحب المشروع. كميا أو جزئيا تقديم ىذه الضمانات أمرا واجبا والزما، وا 
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الصادر  0.20.400فقد نصت الفقرة األولى من الفصل األول من الظيير الشريف رقم  وىكذا 
بشأن الضمانات المالية المطموبة من المشاركين  (0520دجنبر  00) 0730جمادى األولى  8بتاريخ 

الصادر  4718المنشور في الجريدة الرسمية عدد  في السمسرات العمومية والذين نزل عمييم المزاد؛
 ( عمى ما يمي :0523يناير  08) 0730جمادى الثانية  00بتاريخ 

إن كنانيش التحمالت المتعمقة بالسمسرات وعقود الصفقات التي تمضى باسم الدولة  -
لراغبين في فييا أىمية الضمانات المالية المفروضة عمى ا تعينوالجماعات أو المؤسسات العمومية 

المشاركة في السمسرات لتقبل مشاركتيم في السمسرات بصفة ضمانات مؤقتة كما تفرض عمى الراسي 
ويمكن عمييم المزاد أو أصحاب العقود لمقيام بما التزموا بو وذلك بصفة ضمانة نيائية واقتطاع الضمان 

 ات المذكورة أو أكثر"؛عقد االقتضاء أن يقع اإلعفاء بموجب كنانيش التحمالت من إحدى الضمان

مى الصفقات الشروط اإلدارية العامة المطبقة ع ي بمقتضى دفتر  عميو وحيث إن ىذا ما تم التأكيد
 ؛المبرمة لحساب الدولة

عميو بمقتضى  األشغال المصادقدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات فقد نص 
 منو عمى ما يمي: 02( في المادة 4100ماي  07) 0273الصادر في شعبان  4.02.752المرسوم رقم 

 0730جمادى األولى  8الصادر في  0.20.400"طبقا لممادة األولى من الظيير الشريف رقم 
( المتعمق بالضمانات المالية الواجبة عمى المتعيدين ومن رست عمييا الصفقات 0520ديسمبر  00)

قة في الضمان المؤقت والضمان النيائي واالقتطاع العمومية، تكمن الضمانات الواجب تقديميا برسم الصف
ويمكن أن يعفى الضامن، ويحدد دفتر الشروط الخاصة أىمية الضمانات المالية الواجب اإلدالء بيا، 

 المقاول من اإلدالء كال أو بعضا"؛

كما أن دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال الدراسات 
من ربيع  40الصادر بتاريخ  4.10.4774اإلشراف عمى األشغال المصادق عميو بمقتضى المرسوم رقم و 

 منو عمى أنو : 04من المادة  2( نص في البند 4114يونيو  2) 0247األول 

يمكن لدفتر الشروط الخاصة عند االقتضاء، أن "طبقا لمتشريع والتنظيم الجاري بيما العمل، 
)أي  صحاب الصفقات من تكوين الضمانات المنصوص عمييا في ىذه المادةيعفي المتنافسين وأ

 الضمان المؤقت والضمان النيائي("؛

كان المشرع قد أجاز إعفاء المتنافسين وأصحاب الصفقات من تقديم الضمانات  لئنوحيث، و  
عمى األحكام واإلجراءات الممكن اعتمادىا لمواجية  تنصيصة فإنو حرص في نفس الوقت عمى الالمالي
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احتماالت لجوء المتنافس الذي رست عميو الصفقة أو المقاول صاحب الصفقة إلى اإلخالل بالتزاماتو او 
 التنصل منيا؛

موضوع االستشارة الحالية، نجد أن  .....................وحيث بالرجوع إلى رسالة وزارة الدولة  
عن طريق  تينا من طرف ىذه الوزارة والمبرممالمعمن عني صاحبي الصفقتينلمرتكبة من قبل اإلخالالت ا

 التالية : محددة فيالمزاد اإللكتروني المعكوس، 

 االمتناع عن تكوين الضمان النيائي أو تقديم الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامو؛ - 
 ين يغطي المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقة؛عدم تقديم الوثائق المثبتة لتوفر تأم - 
 رفض تسجيل الصفقة.  - 

  :فيما يتعمق بالمخالفة المرتبطة باالمتناع عن تكوين الضمان النيائي -أوال 

من دفتر الشروط اإلدارية  08من المادة  7حيث إن ىذه الحالة تمت معالجتيا بمقتضى البند  
العامة المطبقة عمى صفقات األشغال المشار إليو أعاله والتي نصت عمى أنو : " إذا لم ينص دفتر 
ا الشروط الخاصة عمى ضمان مؤقت في حين أن الضمان النيائي كان مفروضا، ولم ينجز المقاول ىذ

تطبق عمى المقاول من ىذا الدفتر،  02من المادة  2الضمان داخل األجل المنصوص عميو في الفقرة 
 من المبمغ األصمي لمصفقة". (%1)غرامة واحد في المائة 

من دفتر  02من المادة  7وحيث إن ىذه المقتضيات ىي نفسيا المنصوص عمييا في البند  
 عمال الدراسات واإلشراف عمى األشغال.الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى أ 

عن تكوين الضمان  فإنو في حالة امتناع الشركة التي رست عمييا الصفقة ،تبعا لذلك وحيث 
عمد إلى تكوينو داخل األجل المنصوص عميو، فإنو يحق لصاحب المشروع تطبيق غرامة تالنيائي أو لم 

صمي لمصفقة ويحق لو خصم مبمغ ىذه الغرامة من من المبمغ األ (%1)بمقدار واحد في المائة في حقيا 
ذا لم اإذا كانت ىناك مبالغ مستحقة لي ليا المبالغ المستحقة  عمى فإن ة ليامستحق ىناك مبالغ كنت، وا 

تمك الشركة والعمل  في مواجية مداخيل في حدود مبمغ الغرامة المطبقةإصدار أمر بالصاحب المشروع 
 .في مجال تحصيل الديون العمومية الجاري بيا العمل والمساطر طبقا لمقوانين عمى تحصيمو

 المرتكبةفيما يخص المخالفات األخرى  -ثانيا 

ن معمى قدر  اتىي مخالف المرتكبة من قبل الشركتين حيث مما ال شك فيو أن المخالفات 
 تعاقدية؛ال مامن كافة التزاماتي الشركتين تكشف بشكل واضح عن تنصل االجسامة، باعتبار أني
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وحيث إن ثبوت ارتكاب مثل ىذه اإلخالالت الجسيمة تخول لصاحب المشروع المجوء إلى تطبيق  
 مختمف النصوص المنظمة لمصفقات العمومية بعد استنفاذ كافة  اإلجراءات القسرية المنصوص عمييا في

 ب؛خطورة اإلخالل المرتك معلمساطر الواجب اتباعيا ومراعاة مبدأ تناسب العقوبة ا

من دفتر  35في المادة  امنصوص عمييال القسرية تتجمى في تمك ن ىذه اإلجراءاتإوحيث  
من دفتر  24المادة  المنصوص عمييا فيالمطبقة عمى صفقات األشغال أو  الشروط اإلدارية العامة

الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال الدراسات واإلشراف عمى األشغال 
ا في حق المقاول المخل بالتزاماتو، كما المنصوص عميي سيما ما يتعمق منيا بتطبيق أحد أنواع الفسخ
المتعمق  4.04.725ن المرسوم رقم م 025في المادة  تتجمى كذلك في اإلجراء المنصوص عميو

والمتعمق بعقوبة اإلقصاء المؤقت أو النيائي من الصفقات التي  بالصفقات العمومية والمشار إليو أعاله
 ؛تعمن عنيا ىذه الوزارة

يحول دون إمكانية  ال فإن تطبيق اإلجراءات القسرية المشار إلييا عمى ذلك وحيث إنو عالوة 
المدني إلى مقاضاة المقاولة المخمة بالتزاماتيا سواء أمام القضاء  ،االقتضاء عند ،لجوء صاحب المشروع
 .لةأو الجنائي بحسب الحا

 : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العـموميةثالثا 

بناء عمى ما تم بسطو أعاله، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن إخالل المتنافسين 
وجب تفعيل المقتضيات ي التعاقدية المترتبة عن صفقة عمومية تزاماتيموأصحاب الصفقات بتعيداتيم وال

المنصوص عمييا سواء في مرسوم الصفقات العمومية أو في دفتر الشروط المتعمقة بالجزاءات الضاغطة 
كما ىو  سموك المساطر القضائية الواجبة ،وعند االقتضاء ،اإلدارية العامة أو في دفتر الشروط الخاصة

 .همبين أعال
 

 


