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 المملكة المغربية                                                 

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية  

  0202مارس  21 بحاريخ 34/0202 رقم

 ز الضمان المؤقث ـية حجـمشروعبشأن 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية 

 15انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ «......................» ششكخ  ؽهت انشأ٘ انًمذو يٍثُبء ػهٗ 

 ؛ ٔيب أسفك ثٓب يٍ ٔثبئك 2020ٕٚنٕٛص
 

 

غشذ  25انًؤسخخ فٙ  .……/153ػذد  .........................نهًكزت  خانجٕاثٛ خٔػهٗ انشسبن

 ؛ب يٍ ٔثبئكأسفك ثٓيب ٔ 2020
 

انًحذد نششٔؽ ٔأشكبل إثشاو طفمبد  ......................... ٔػهٗ َظبو انظفمبد انخبص ثبنًكزت

 ؛ٔثؼغ انمٕاػذ انًزؼهمخ ثًشالجزٓب انًكزت
 

( انًزؼهك 2015سجزًجش  21)1436ر٘ انحجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشسٕو سلى 

 هجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ثبنهجُخ انٕؽُٛخ نهط
 

 

انًمذو إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انًمشس انؼبو رمشٚش ػُبطش ٔثؼذ دساسخ 

 انؼًٕيٛخ؛
 

ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهسخ انًغهمخ انًُؼمذح 

 ،2021يبسط  16ٔ  2020شزُجش  25ٙ ثزبسٚخ
 

 الوقائع:  أوال

 رطهت ،«...................... »ششكخ يٍ ؽشف  انًمذوأػالِ،  شبس إنّٛانً ؽهت انشأ٘ ثًمزؼٗ 

حٕل يظبدسح انؼًبَزٍٛ انًؤلززٍٛ إثذاء سأٚٓب انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ يٍ  ْزِ األخٛشح

 ،.........................انًكزت  ؽشف يٍ 2018/……/113ٔ  2018/……/112انًزؼهمزٍٛ ثبنظفمزٍٛ 

فٙ األيشٍٚ ثبنخذيخ  ثؼذيب أثهغٓب طبحت انًششٔع ثأَٓب نى رمى ثزمذٚى انؼًبَبد انُٓبئٛخ فٙ األجم انًحذد

ٓب لبيذ ثزكٍٕٚ انؼًبَزٍٛ أَ نٗإ انششكخ انًشزكٛخ شٛشٔر ،ػهٗ انظفمزٍٛ زجهٛغ انًظبدلخث انًزؼهمٍٛ

ش انششٔؽ يٍ دفز 15انًبدح  يٍ 4انفمشح  فٙ األجم انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًزكٕسرٍٛ أػالِانًؤلززٍٛ 

يب٘  13ثزبسٚخ  2.14.394لى ػهٗ طفمبد األشغبل انًظبدق ػهّٛ ثبنًشسٕو س اإلداسٚخ انؼبيخ انًطجمخ

 ؛2016

 ثزجهٛغ  األيش ثبنخذيخثُبء ػهٗ  ،أَّ .........................انًكزت  ّ، أٔػحٔفٙ يؼشع جٕاث 

 20انؼًبَزٍٛ انُٓبئٛزٍٛ فٙ غؼٌٕ  جشكيل وجقديمإشؼبس انًشزكٛخ ثٕجٕة  انًظبدلخ ػهٗ انظفمزٍٛ

ال ثؼذ إ ٍأٌ انششكخ نى رمى ثزمذٚى انؼًبَزٍٛ انُٓبئٛزٛ فٙ حٍٛ، انزٕطم ثبأليش ثبنخذيخ ٕٚيب يٍ ربسٚخ

 انؼًبَزٍٛ انًؤلززٍٛ. يظبدسحنٗ إ ثّ، يًب حذا انًزكٕس جميشٔس األ
 

 : االسحىحاجات ثاويا
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ثؼذيب  ،انؼًبَزٍٛ انًؤلززٍٛ يظبدسحٌ انششكخ رُبصع طبحت انًششٔع فٙ يششٔػٛخ إحٛث  

 ثبنخذيخ ٍٚيشألا فٙأثهغٓب طبحت انًششٔع ثأَٓب نى رمى ثزمذٚى انؼًبَزٍٛ انًؤلززٍٛ فٙ األجم انًحذد 

 ؛إنٛٓب ٍٛانًٕجٓثبنزجهٛغ ثبنًظبدلخ  انًزؼهمٍٛ

نئٍ كبَذ انششكخ ؽبنجخ انشأ٘ ال رُبصع فٙ كَٕٓب نى رمى ثزمذٚى انؼًبَزٍٛ انُٓبئٛزٍٛ إنٗ ٔحٛث        

 طبحت انًششٔع إال ثؼذ فٕاد األجم انًحذد فٙ األيشٍٚ ثبنخذيخ انًٕجٍٓٛ إنٛٓب، فئَٓب رزًسك ثكَٕٓب

 سسخ انجُكٛخ؛لبيذ ثزكٍٕٚ انؼًبَزٍٛ انُٓبئٛزٍٛ خالل انؼششٍٚ ٕٚيب نذٖ انًؤ

–األشغبل يٍ دفزش انششٔؽ االداسٚخ ٔانًبنٛخ انًزؼهمخ ثظفمبد  54.1يٍ انًبدح  3ٔحٛث إٌ انفمشح        

يٍ دفزش انششٔؽ االداسٚخ  15رُض ػهٗ أَّ ٔؽجمب نهًبدح  .........................نهًكزت  -انششٔؽ انؼبيخ

انؼًبٌ انُٓبئٙ خالل  جكويه، ٚجت 2016نسُخ  -CCAGT–انؼبيخ انًطجمخ ػهٗ طفمبد األشغبل 

رحذ ؽبئهخ يظبدسح انؼًبٌ انًؤلذ نظبنح انًكزت  انؼششٍٚ ٕٚيب انزٙ رهٙ رجهٛغ انًظبدلخ ػهٗ انظفمخ

 ؛طبحت انًششٔع

ٔحٛث ثبسزمشاء يمزؼٛبد ْزِ انًبدح ٚزؼح أٌ جضاء يظبدسح انؼًبٌ انًؤلذ إًَب ٚطجك فمؾ ػهٗ       

 نؼًبٌ انُٓبئٙ داخم األجم انًحذد؛ًزؼهمخ ثؼذو ركٍٕٚ اانًخبنفخ ان

ٔحٛث ثبنشجٕع إنٗ ٔثبئك انًهف ٚزؼح أٌ انششكخ انًؼُٛخ لذ لبيذ فؼال ثزكٍٕٚ انؼًبٍَٛ  

ْٕٔ يب ال ُٚبصع فّٛ انًكزت انٕؽُٙ طبحت انًششٔع، ٔإًَب فمؾ نى رمى ثزمذًٚٓب  ،انُٓبئٍٛٛ داخم األجم

 ػٍ ْزا األخٛش؛ ٍٚإنّٛ داخم األجم انًحذد نٓب فٙ األيشٍٚ ثبنخذيخ انظبدس

ٔحٛث ٚسزُزج يًب سجك أٌ انًخبنفخ انًشركجخ حمٛمٛخ يٍ ؽشف انششكخ طبحجخ انظفمزٍٛ ْٙ  

 ثبنخذيخ انظبدسح ػٍ طبحت انًششٔع؛االيزثبل نألٔايش  جٕةإخالنٓب ثبنزضايٓب انًزًثم فٙ ٔ

ٔحٛث نئٍ كبٌ ْزا اإلخالل ٚظُف ػًٍ اإلخالالد انخطٛشح حبل اسركبثّ يٍ ؽشف انششكخ  

طبحجخ انظفمخ، فئَّ ثبنشجٕع إنٗ دفزش انششٔؽ اإلداسٚخ انؼبيخ انًطجمخ ػهٗ طفمبد األشغبل سُخ 

جضاء اإلخالل أ٘  ْزا ٕػٕع انُضاع، َجذ أَّ نى رشرت ػهٗ يثمانًحبل ػهّٛ ثًمزؼٗ انظفمزٍٛ ي 2016

ٔإًَب سرت ػهّٛ جضاءاد أكثش لسبٔح رزًثم أسبسب فٙ اإلجشاءاد  ٚزؼهك ثًظبدسح انؼًبٌ انًؤلذ

 ؛ يُّ 79انمسشٚخ كًب ْٙ يحذدح فٙ انًبدح 

ٚى انؼًبٌ ٔحٛث إٌ انمٕل ثخالف رنك ٔاالسزُبد ػهٗ األيش ثبنخذيخ األيش انز٘ أٔجت ثزمذ 

ٕٚيب نزجشٚش يظبدسح انؼًبَخ ٚزؼبسع يغ انًجذأ انمبََٕٙ انًسزمش ػهّٛ انمبػٙ  20انًؤلذ داخم أجم 

ٛخ رٕلغ ػهٗ انششكخ ثأَّ ال ػمٕثخ ٔال جضاء إال ثُض، ؽبنًب أٌ يظبدسح انؼًبٌ ْٙ جضاء ٔػمٕثخ يبن

 طبحجخ انظفمخ؛

نزشخٛض نظبحت انًششٔع نزحذٚذ يب ٚشبء يٍ ٔثبإلػبفخ إنٗ رنك فئٌ يسبٚشح ْزا انزٕجّ يؼُبِ ا 

 ال ٚجٕص لبََٕب. انجضاءاد ثُبء ػهٗ األٔايش ثبنخذيخ انزٙ ٚظذسْب ْٕٔ يب

 

 : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا

 :ثُبء ػهٗ يب سجك ثٛبَّ، رشٖ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 
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ٕٚيب انًٕانٛخ نزجهٛغٓب  20ٚكٌٕ ركٍٕٚ انًمبٔنخ طبحجخ انظفمخ نهؼًبٌ انُٓبئٙ داخم أجم  أٌ -

بدسرّ غٛش ع انؼًبٌ انًؤلذ رجؼم أ٘ لشاس ثًظانًظبدلخ ػهٗ انظفمخ ٚخٕنٓب اسزشجب

 يششٔع؛

انًزؼهمٍٛ ثبنظفمزٍٛ سلى  اسزشجبع انؼًبَزٍٛ انًؤلززٍٛ «...................... »أٌ يٍ حك ششكخ  -

انًظبدسرٍٛ يٍ ؽشف انًكزت  2018/……/113ٔسلى  2018.……/112

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

 

 

 

 

 


