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تقدمي

تعترب الصفقات العمومية الوسيلة األوىل لتحقيق املشرتيات العمومية وتلعب بهذا دورا أساسيا 
عىل أكرث من صعيد. انها بدءا متكن املقاوالت من تنفيذ أشغال أو منح توريدات  وخدمات 
إىل السلطات العمومية واىل كل املؤسسات التي ينطبق عليها التقنني املنظم لهذه الصفقات. 
وهي متثل أيضا الوسيلة التي متكن السلطات العمومية من تفعيل احرتام املبادئ الواردة يف 
من  االستفادة  يف  املساواة  ؛  املرشوع  صاحب  اختيارات  يف  الشفافية  تتوخى  والتي  الدستور 
توفر  وهي  العمومية.  النفقة  فعالية  وتحقيق  ؛  املنافسة  إىل  واللجوء  ؛  العمومية  الطلبيات 
كذلك للمقاوالت إطارا للعمل ميكنها من الرفع من رقم أعاملها ومن إغناء مرجعيتها والرفع 

من إنتاجيتها. 

إن الصفقات العمومية متكن ، أكرث من أي  وقت مىض، من تحسني ظروف القيام  باملشرتيات 
العمومية ومن الحصول عليها بأمثان أقل، وبجودة أكرب، خصوصا نتيجة تفعيل املنافسة وفتحها 

أمام كل املقاولني واملوردين ملختلف أنواع املشرتيات املذكورة. 
جعل  مام   ، واملتكاملة  املختلفة  منها   ، متعددة  مجاالت  تهم  املشرتيات  هذه  أصبحت  لقد 
التقنني املتعلق بها مطالبا بالتكيف مع كل املستجدات ، قادرا عىل التأقلم معها ، سواء أكانت 

ذات طبيعة قانونية أو تنظيمية أو تقنية. 

وقد أثبتت التجربة العملية أن املتدخلني يف تدبري الصفقات العمومية ال يتوفرون جميعا عىل 
الوسائل التي متكنهم من االستجابة ملتطلبات التحكم يف كل الجوانب التي تهم هذا التدبري.  

لهذا ، ودون ادعاء الشمولية ، فان الوثيقة الحالية ، والتي هي مبثابة دليل للقرب ، تسعى 
من خالله إىل االستجابة ، قدر اإلمكان ، وبتبسيط ال يفقد املعنى ، مع توخي الدقة ،  ودون 
اثقال النص  باإلحالة عىل املراجع التي وردت يف التقرير التحلييل املفصل الوارد ضمن "الحقيبة  
الوثائقية للصفقات العمومية" ، تسعى اىل امداد الفاعلني بأجوبة عىل مختلف األسئلة التي 

يطرحها مترير وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية. 

ويرجع هذا االختيار أيضا إىل كون هذا الدليل موجه بالدرجة األوىل إىل املدبرين الفاعلني يف 
هذا امليدان، و املسريين للمصالح التابعة ألصحاب املشاريع، أي للوزارات واإلدارات املعنية، 

و للمراقبني التابعني لوزارة االقتصاد واملالية. 

وهو يسعى أن يهيئ للمتدخلني، عند اعداد امللفات من طرف املصالح التقنية، أجوبة، موفرا 
لهم بذلك الدعم الرضوري الذي ميكنهم من التواصل مع املصالح اإلدارية التي تتحمل مسؤولية 

إعالن ومترير ثم تنفيذ الصفقات العمومية. 
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ومن أجل هذا يتضمن الدليل أسئلة و أجوبة تم تجميعها يف املحاور اآلتية: 
   - املحور االول : مفاهيم أساسية.

   - املحور الثاين : القواعد العامة البرام الصفقات العمومية.
   - املحور الثالث: تنفيذ الصفقات العمومية.

   - املحور الرابع : املراقبة والتدقيق يف الصفقات العمومية.
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املحور الأول

مفاهيم اأ�سا�سية
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1. سؤال: ما املقصود بالصفقة العمومية؟ 
الصفقة العمومية عقد بعوض يربم بني صاحب املرشوع من جهة، وشخص ذايت أو اعتباري من 
جهة أخرى، يدعى مقاوال، أو موردا أو خدماتيا، وتهدف إىل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات، 

أو القيام بخدمات مقابل مثن . 

2. سؤال: ماذا نقصد بصفقات األشغال،صفقات التوريدات ،وصفقات الخدمات؟
أ - صفقات األشغال :عقود تهدف إىل تنفيذ أشغال خاصة بالبناء أو اإلصالح أو الهدم أو التهيئة 

، أو تغيري بنية ،....إلخ.
ب- صفقات التوريدات: عقود ترمي إىل اقتناء معدات أو منتجات أو إيجارها مع وجود خيار 

الرشاء وميكن تصنيفها إىل :
   * صفقات التوريدات العادية التي تتعلق مبنتوجات ومعدات موجودة يف السوق، وال تحتاج 

إىل تصنيعها حسب مواصفات تقنية يشرتطها صاحب املرشوع.
   * صفقات التوريدات غري العادية ، يكون موضوعها اقتناء معدات ومنتوجات غري موجودة 

يف السوق ،وإمنا يتطلب األمر تصنيعها، مبواصفات تقنية خاصة بصاحب املرشوع.
   * صفقات اإليجار مع خيار الرشاء، ويكون موضوعها إيجار تجهيزات أ ومعدات مع إمكانية 

اقتناء كل أو جزء من األموال املؤجرة مقابل مثن متفق عليه.
ج- صفقات الخدمات: عقود يكون موضوعها انجاز أعامل خدماتية ال ميكن وصفها بأشغال 
الهندسة  أعامل  املختربات،  أعامل  التكوين،  بالدراسات،  املتعلقة  ،كالصفقات  بتوريدات  وال 

املعامرية.

3. سؤال: ماهي الهيئات الخاضعة لنظام الصفقات العمومية؟ 
القانون  بحكم  بالرصف  :أمرين  الدولة  إدارات  بشكل رصيح  العمومية  الصفقات  نظام  يهم 
)وزارات(، آمرين بالرصف منتدبني )وزارات منتدبة، كتابات دولة، إدارات ال ممركزة(، مصالح 
الدولة املسرية بطريقة مستقلة )SEGMA( ،الجامعات الرتابية، واملؤسسات العمومية الواردة 

يف الالئحة املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية وهيئات أخرى.

4. سؤال: ما املقصود بصاحب املرشوع ؟ 
لحساب  الخدمايت،  أو  املورد  أو  املقاول  مع  الصفقة  تربم  التي  السلطة  هو  املرشوع  صاحب 
الدولة أو الجهات والجامعات الرتابية األخرى ، أو املؤسسات العمومية الواردة يف قرار وزير 

االقتصاد واملالية .1

1 - قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 3535-13 صادر يف 24 محرم 1435 )28 نوفمرب2013( بتحديد قامئة املؤسسات العمومية التي يتعني عليها تطبيق 

النصوص السارية عىل الصفقات العمومية.
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5. سؤال: ما املقصود باملتنافس؟
املتنافس هو كل شخص ذايت أو اعتباري يتقدم أمام صاحب املرشوع بغرض إبرام صفقة.

6. سؤال: من هو نائل الصفقة ؟
نائل الصفقة هو متنافس تم قبول عرضه وإعالن عرضه األفضل، ويظل يحمل هذه الصفة إىل 

حني املصادقة عىل الصفقة من طرف السلطة املختصة، وتبليغه املصادقة.

7. سؤال: من هو صاحب الصفقة؟ 
السلطة  املصادقة عىل عرضه من طرف  تبليغه  تم  الذي  الصفقة   نائل  الصفقة هو  صاحب 

املختصة.

8. سؤال: ما الفرق بني الصفقة العمومية والطلبية العمومية ؟
لنظام  الخاضعة  الهيئات  طرف  من  عنها  املعربة  الحاجات  مجموع  هي  العمومية  الطلبية 
الصفقات العمومية، والصفقة العمومية هي العقد بعوض الذي يربم بني صاحب املرشوع من 
جهة ،وشخص ذايت أو اعتباري من جهة أخرى،من اجل تلبية تلك الحاجات من خالل انجاز 

أشغال أو تسلم توريدات أو القيام بخدمات.

9. سؤال:ماذا نعني بصاحب املرشوع املنتدب؟
صاحب املرشوع املنتدب هو من عهد إليه من طرف وزير أو رئيس جامعة ترابية، أو مدير 
مؤسسة عمومية ، حسب الحالة مبوجب اتفاقية ، بالقيام بكل أو بعض من مهام اإلرشاف عىل 
املرشوع باسمه، ويكون إما إدارة عمومية مختصة يف إنجاز مشاريع من نفس النوع أو مؤسسة 

عمومية أو رشكة تابعة للدولة...إلخ.
وذلك مبقرر لرئيس الحكومة، بعد تأشرية الوزير املكلف باملالية .

10. سؤال: ما املقصود، بتقدير كلفة األعامل؟
قبل  الصفقة  لألعامل موضوع   ، املرشوع  يضعه صاحب  الذي  التقديري  بالثمن  األمر  يتعلق 
الدعوة إىل املنافسة ،مع األخذ بعني االعتبار لألسعار املطبقة يف السوق، ومختلف االعتبارات 

واإلكراهات  املتعلقة عىل الخصوص برشوط وأجل التنفيذ.

11. سؤال: كيف يتم تحديد الحاجات؟
إن إبرام الصفقة يأيت استجابة لحاجات معرب عنها من طرف صاحب املرشوع، لذلك فإن األمر 
يتطلب تحديد دقيق لهذه الحاجيات، بكل الدقة املطلوبة، وباالستناد إىل املعايري املغربية، أو 
عند انعدامها إىل املعايري الدولية،ويجب أن تكون املواصفات التقنية تستند إىل مميزات تتعلق 
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بالنجاعة، والقدرة والجودة املطلوبة.
ويعترب التحديد الدقيق للحاجات، من بني الرشوط األساسية الستعامل جيد للنفقات العمومية، 

ومن أجل ضامن شفافية قواعد املنافسة، والحصول عىل جودة مالمئة.
ونظرا ألهمية هذه اآللية، فقد أفرد لها املرسوم رقم 2.12.349 املتعلق بالصفقات العمومية، 
عدة مواد: املادة 1، 5، 154 و163، لكونها تشكل املرجعية األساسية التي سيتم االعتامد عليها 
أثناء مختلف املراحل املتعلقة2 بتنفيذ وتقييم الصفقة العمومية،  وأحد الضامنات الرئيسية 

لتحقيق الشفافية،املنافسة واملساواة بني املتنافسني.
عىل  الصفقات  موضوع  األعامل  تقترص  وأن  اإلدارة،3  لحاجات  القبيل  التحديد  ينبغي  لذلك 
االستجابة لطبيعة وحجم الحاجات املراد تلبيتها، واملواصفات التقنية ومحتوى األعامل،ويجب 
تحديد هذه الحاجات باإلحالة إىل معايري مغربية معتمدة، أو عند انعدامها عىل معايري دولية، 
ويجب أن تستند إىل مميزات تتعلق خصوصا بالنجاعة والقدرة والجودة املطلوبة، رشيطة أن 

ال ينتج عن تحديد هذه املواصفات التقنية وضع عراقيل أمام املنافسة.
وتلعب الدراسات القبلية أهمية كربى يف التحديد الدقيق للمواصفات التقنية، فعدم التحديد 
الدقيق للتوريدات املطلوبة مثال سيحرم صاحب املرشوع من توريدات بجودة عالية وبأمثنة 
املزمع  الخدمات  أو  إنجازها  املزمع  لألشغال  الدقيقة  التفاصيل  تحديد  عدم  أن  كام  مناسبة، 
بينه وبني  نزاعات  وبالتايل نشوب  للتأويل،  الصفقة  لصاحب  واسعا  املجال  بها، سيدع  القيام 

صاحب املرشوع أثناء تنفيذ األشغال أو تسليم التوريدات أو تقديم الخدمات .
كام أن التحديد الدقيق للحاجيات يستدعي باإلضافة إىل إعداد دراسات تقنية قبلية بشأنها، 

اعتامد املقاربة التشاركية بني مجموعة من الجهات، ويتعلق أساسا بـ :
   * األطراف املستعملة: ميكن أن تشمل األطراف املستعملة املوظفني الجامعيني، خاصة فيام 
يتعلق باستخدام اآلليات واملعدات التي تقتنيها الجامعة الرتابية بغرض تسيري املصالح اإلدارية 
التابعة لها، وتشمل كذلك الساكنة املحلية، باعتباره الجهة املستهدفة من املشاريع والتجهيزات 

املنجزة.
   * املصالح التقنية: التي يرجع إليها مهمة تحليل وفحص مختلف الحاجيات املعرب عنها من 
طرف األطراف املستعملة، حيث تتوىل هذه املصالح، تجميع تلك الحاجيات، وتوحيدها من 
حيث كميتها وأنواعها وأشكالها، وذلك بغرض إبراز الخصائص الفنية والتقنية للوسائل الكفيلة 

بتلبية تلك الحاجيات.
   * املصالح املالية: تتكلف بتحليل قيمة الحاجيات من الناحية املادية، وذلك من خالل تحديد

2 - لقد أولت الترشيعات املقارنة أهمية قصوى آللية تحديد الحاجات، ومنها املرشع الفرنيس، حيث جاء يف املرسوم رقم 975-2006 بتاريخ 01 غشت 

2006 املتعلق مبدونة الصفقات العمومية الفرنسية ، يف فصله الخامس:

 Article 5 : « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence ou

« toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable

3 - املادة 1 من املرسوم رقم 2-12-349 املتعلق بالصفقات العمومية.
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 الكلفة املحتملة لكل حاجة ملعرفة األمثنة املناسبة املتعلقة بها، وبالتايل مقارنتها مع مجموع  
اإلمكانيات املالية املتوفرة ،للتأكد من مدى قدرة امليزانية السنوية عىل تحقيق تلك الحاجيات 

وإشباعها.

وإذا كانت هذه املقاربة التشاركية عىل املستوى األفقي والعمودي، تتيح فوائد وإيجابيات عدة 
من قبيل أن إرشاك الفئات املستهدفة، باعتبارها مستعملة، يجعل منها الجهة األقدر من غريها 
للتعبري عام تحتاجه، وما يصلح لتلبية حاجياتها، كام أن إرشاكها ينمي لديها مسؤولية التقدير 
الكامل للحاجيات التي طلبتها، وبالتايل الحفاظ عليها، وضامن حسن استعاملها، فإن اعتامد 
هذا املقرتب التشاريك، ال زال يعرف عدة صعوبات وعراقيل تحد من فعاليته عىل أرض الواقع.
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املحور الثاين 

القواعد العامة لإبرام ال�سفقات العمومية
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12.سؤال: ما معنى صفقة إطار؟ 
يتم إبرام صفقة إطار عندما يتعذر مسبقا، وبصفة كاملة، تحديد كمية ووترية تنفيذ أي عمل 

له صبغة توقعية ودامئة.

13. سؤال: ماهي الرشوط الواجب احرتامها أثناء إبرام الصفقة- اإلطار؟
عند إبرام الصفقة اإلطار ، ال بد من احرتام مجموعة من الرشوط الشكلية واملوضوعية ، أهمها :
   * حرص الحد األدىن واألقىص لألعامل التي ميكن طلبها، خالل فرتة معينة، ال تفوق السنة 

الجارية إلبرامها.
   * ال يجوز أن يفوق الحد األقىص لألعامل ضعف الحد األدىن.

   * تربم الصفقات –اإلطار ملدة محددة ال تتجاوز السنة الجارية التي أبرمت فيها
   * ميكن أن يتضمن دفرت الرشوط الخاصة رشطا للتجديد الضمني من سنة لسنة ،ويف حدود 

مدة 3 سنوات بالنسبة لبعض األعامل، و5 سنوات بالنسبة لصنف  أخر من األعامل. 
   * ميكن مراجعة رشوط تنفيذ الصفقة، مبوجب عقد ملحق،وتفسخ الصفقة ، يف حال عدم 
وعىل  عليها  الصفقة  بتنصيص  مرشوطة  املراجعة  املراجعة،وهذه  هذه  حول  اتفاق  حصول 

رشوطها .
باتجاه  إطار  إطار صفقة-  يف  إنجازها  املراد  لألعامل  واألقىص  األدىن  الحد  تعديل  * ميكن     
التخفيض أو الزيادة، وال ميكن لهذا التعديل أن يتجاوز عرشة يف املائة )%10( من الحد األقىص 
لألعامل يف حالة الرفع من كمية أو قيمة هذه األعامل وخمسة وعرشين يف املائة )%25( ،يف 
حالة تخفيض قيمة أو كمية األعامل .يجب تقييم نسبتي 10 %و 25 %يف إطار املدة اإلجاملية 

للصفقة اإلطار ، ويتم هذا التعديل مبوجب عقد ملحق.

14. سؤال:  ما معنى صفقة قابلة للتجديد؟ 
يتم إبرام صفقة قابلة للتجديد عندما ميكن لصاحب املرشوع تحديد الكميات مسبقا ، بأكرب 

قدر من الدقة ، وكانت تكتيس طابعا توقعيا وتكراريا دامئا.
ويجب أن تحدد هذه الصفقات بالخصوص مواصفات ومحتوى وكيفيات تنفيذ ومثن األعامل 

املحتمل انجازها خالل مدة ال تتجاوز السنة الجارية إلبرامها.4

15. سؤال:  ما معنى صفقة بأقساط اشرتاطية؟
صفقة بأقساط اشرتاطية هي صفقة تنص عىل قسط ثابت مغطى باالعتامدات املتوفرة يكون 
تنفيذها عىل توفر يتوقف  أقساط اشرتاطية  أو  ، وقسط  انجازه  الصفقة متأكدا من  صاحب 

4 - يحدد امللحق رقم 3 من املرسوم رقم 2-12-349 املتعلق بالصفقات العمومية الئحة االعامل املمكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد 

،ملدة ثالث )3( سنوات و خمس )5( سنوات.
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االعتامدات من جهة ، وتبليغ أمر أو أوامر بالخدمة تأمر بتنفيذها داخل اآلجل املحددة يف 
الصفقة.

 
16. سؤال : ما معنى صفقة محصصة ؟ 

يقصد بالحصة حسب مفهوم املادة 9 من مرسوم 20 مارس 2013 املتعلق بالصفقات العمومية : 
    - فيام يتعلق بحصة األشغال أو الخدمات، فهي جزء من العمل املراد إنجازه ،أو مجموعة من 

األعامل تندرج ضمن مجموعة متجانسة، و تتوفر عىل مواصفات تقنية متشابهة و متكاملة .
صبغة  تكتيس  و  الطبيعة  نفس  لها  مواد  مجموعة  أو  مادة   : بالتوريدات  يتعلق  فيام   -    

متجانسة أو متشابهة أو متكاملة. 

17. سؤال : ما الغرض من تجزئ الصفقة إىل حصص؟ 
   - تشجيع املقاوالت الصغرى و املتوسطة.

   - إذا كانت هذه الطريقة متكن توفري مزايا مالية أو تقنية النجاز األعامل.

18. سؤال : بأي طريقة يتم إسناد الحصص؟  
يتم إسناد الحصص، بإتباع أحد الطريقتني التاليتني: 

   * الطريقة األوىل: فتح و فحص عروض كل حصة، و إسناد الحصص، حصة بحصة، وفق ترتيبها 
املدرج يف ملف طلب العروض.

   * الطريقة الثانية: فحص جميع العروض، و إسناد الحصص عىل أساس أفضل تركيب للعروض 
، يف هذه الحالة لصاحب املرشوع االحتفاظ بالعرض الشامل األكرث األفضلية بالنسبة ملجموع 

الحصص.
نفس  إىل  منحها  التي ميكن  الحصص  عدد  االقتضاء،حرص  ،عند  املرشوع  لصاحب  * ميكن     
املتنافس ألسباب تتصل بضامن التموين يف الوقت املناسب، قدرة أصحاب العمل عىل انجاز 

الصفقة ، أجل التنفيذ ، ومكان التنفيذ أو التسليم.

19. سؤال : ما معنى صفقة تصور و إنجاز ؟ 
صفقة تصور و إنجاز، صفقة فريدة، تربم مع صاحب عمل،أو تجمع ألصحاب أعامل وتتعلق يف 
نفس الوقت بتصور املرشوع، و بتنفيذ األشغال، أو تصور منشأة كاملة، و توريدها و إنجازها.

20. سؤال : ما هي الحاالت التي ميكن عند ورودها اللجوء إىل إبرام صفقة تصور وإنجاز؟ 
يتم اللجوء إىل هذه الطريقة، عندما يكون انجاز مشاريع تتعلق ببنية تحتية من نوع خاص أو 
أعامل متميزة تتطلب طرقا خاصة ومراحل تصنيع مندمجة بشكل وثيق وتستلزم منذ البداية 

إرشاك صاحب التصور مع منجز العمل ،
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األعامل  سري  وتتبع حسن  اللتزاماته  الصفقة  احرتام صاحب  مبراقبة  املرشوع  ويقوم صاحب 
موضوع الصفقة ،وتبني صفقة التصور واالنجاز  كيفيات هذه املراقبة ودوريتها.

وال ميكن اللجوء إىل صفقات تصور وانجاز إال بعد ترخيص مسبق لرئيس الحكومة يتخذه بعد 
استطالع رأي لجنة الصفقات.

21. سؤال: كيف يتم تحديد أمثان الصفقات؟ 
تنقسم الصفقات حسب كيفيات تحديد أمثانها إىل  :

   * صفقة بثمن إجاميل: يغطي فيها مثن جزايف مجموع األعامل موضوع الصفقة.
   * صفقة بأمثان أحادية: تكون فيها األعامل موزعة عىل وحدات مختلفة ،هي بيان تقديري 
بتطبيق  الصفقة  لصاحب  املستحقة  املبالغ  احتساب  يتم  و  املرشوع،  صاحب  يضعه  مفصل 

اآلمثان األحادية عىل الكميات املنفذة فعال طبقا للصفقة.
   * صفقة بأمثان مركبة: هي صفقة تتضمن أعامال مختلفة، يؤدي جزء منها، عن أساس مثن 

إجاميل ،و جزء آخر عىل أساس أمثان أحادية .
مبلغ  تطبق عىل  مائوية  نسبة  بواسطة  الثمن  تحديد  يتم  مائوية:  نسبة  بأمثان  * صفقة     

األشغال املنفذة فعال، و يتم العمل بهذا الثمن يف أعامل الهندسة املعامرية. 

22. سؤال: ما طبيعة أمثان الصفقات ؟ 
تكون أمثان الصفقات إما ثابتة، أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة: 

   * الصفقة بثمن ثابت : عندما ال ميكن تعديله خالل أجل تنفيذ الصفقة. 
تلك  الخدمات غري  و  بالتوريدات  املتعلقة  تلك  ثابتة،  أمثان  أساس  إبرام صفقات عىل  يتم  و 

املتعلقة بالدراسات. 
   * الصفقة بثمن قابل للمراجعة: عندما ميكن تغيريه، بسبب التقلبات االقتصادية، خالل تنفيذ 
الصفقة و خاصة، صفقات األشغال التي يتم إبرامها عىل أساس مثن قابل للمراجعة كيفام كانت 

مدة اإلنجاز. 
   * الصفقة بثمن مؤقت : تربم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعني الرشوع يف تنفيذ العمل 
الصبغة  بسبب  مستوفاة  غري  نهايئ  أصيل  مثن  لتحديد  الرضورية  الرشوط  جميع  أن  يف حني 

االستعجالية للعمل .
وال يجوز إبرام صفقة بثمن مؤقت إال بالنسبة لألعامل املستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة 
الرتاب الوطني أو أمن السكان أو سالمة السري الطرقي أو املالحة الجوية أو البحرية ، والتي 

يجب الرشوع يف تنفيذها قبل تحديد جميع رشوط الصفقة .
وتربم الصفقة بثمن مؤقت بتبادل رسائل أو اتفاقية خاصة بالنسبة لألعامل املستعجلة ، التي 
ال يتالءم انجازها مع إعداد الوثائق املكونة للصفقة . ويبني تبادل الرسائل أو االتفاقية الخاصة 
التزامات السلطة املتعاقدة من حيث  العمليات وكذا حدود  املذكورة عىل األقل عىل طبيعة 



 �صوؤال و جواب يف ال�صفقات العمومية

15

املبلغ واملدة ، ويحدد لها مثن نهايئ أو مؤقت ، ويف هذه الحالة األخرية ، ال يجوز أن يؤدي إىل 
دفع أي سلفة أو دفعات مسبقة . ويجب أن تتم تسوية تبادل الرسائل أو االتفاقية الخاصة 

عىل شكل صفقة بثمن نهايئ خالل الثالث أشهر املوالية .

23. سؤال : ما هي أنواع  دفاتر التحمالت ؟
دفاتر التحمالت هي دفاتر تحدد رشوط إبرام و تنفيذ و فسخ الصفقات و تتألف من: دفاتر 

الرشوط اإلدارية العامة، دفاتر الرشوط املشرتكة و دفاتر الرشوط الخاصة. 

24. سؤال : ماذا تتضمن دفاتر الرشوط اإلدارية العامة؟ 
صفقات  جميع  عىل  تطبق  التي  اإلدارية  املقتضيات  العامة،  اإلدارية  الرشوط  دفاتر  تحدد 

األشغال أو التوريدات أو الخدمات.
ويوجد صنفني من  هذه الدفاتر :

   - دفرت الرشوط اإلدارية العامة املطبقة عىل صفقات األشغال املنجزة لحساب الدولة  ينظمها 
املرسوم رقم 2-99-1087 الصادر يف 29 من محرم 1421 )04 ماي 2000( . 

   - دفرت الرشوط اإلدارية العامة املطبقة عىل صفقات الخدمات املتعلقة بأعامل الدراسات 
واإلرشاف عىل األشغال املربمة لحساب الدولة ينظمها املرسوم رقم 2.01.2332 الصادر يف 22 

من ربيع األول 1423 )4 يونيو 2002(

25. سؤال : ما هي أهم مضامني دفرت الرشوط اإلدارية العامة املطبقة عىل صفقات األشغال؟ 
يتضمن دفرت الرشوط اإلدارية العامة 8 أبواب، 73 مادة و تعترب مختلف األحكام الواردة فيه 
عنارص جوهرية يف إبرام صفقات األشغال، فباإلضافة إىل األحكام العامة الواردة يف املواد من 1 
إىل 11، نجده يفرس كيفية تقديم الضامنات ، و التزامات املقاول العامة ،كيفية تحضري األشغال 
و تنفيذها، توقف األشغال ،األمثان و تسوية الحسابات ،عملية التسليم و الضامنات ، اإلجراءات 

القرسية و تسوية الخالفات و النزاعات.

26. سؤال : ما هي أهم مضامني دفرت الرشوط اإلدارية العامة املطبقة عىل صفقات الخدمات؟ 
يتضمن هذا الدفرت 7 أبواب ، 55 مادة، تتقارب و تتشابه مع مثيلتها يف دفرت الرشوط اإلدارية 
العامة املطبقة عىل صفقات األشغال، و نجد يف هذا الصدد، بعض األحكام العامة يف املواد من 
1 إىل 11، ضامنات الصفقة )املواد 12 - 16( – االلتزامات العامة لصاحب الصفقة )م 17 - م 
26( توقف األعامل ) م 17 - 33 م(، األمثان و تسوية الحسابات )م34 - 45( عمليات التسلم 
و الضامنات )م46 -م51( ثم اإلجراءات القرسية و تسوية الخالفات و النزاعات ) م 52 - 58(. 
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27. سؤال : و ماذا عن دفاتر الرشوط املشرتكة ؟
التقنية التي تطبق عىل جميع الصفقات  تحدد دفاتر الرشوط املشرتكة، باألساس املقتضيات 
املتعلقة بنفس الصنف من األشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو بجميع الصفقات التي يربمها 

نفس القطاع الوزاري أو الجامعة الرتابية أو املؤسسة العمومية.
و ميكن أن تتضمن كذلك كل الرشوط املشرتكة غري الرشوط التقنية، أو أن تحدد بصفة خاصة، 

البنود املالية املشرتكة التي تهم طبيعة العمل.

28. سؤال : و ما هي أهم محتويات دفرت الرشوط الخاصة؟ 
تحدد دفاتر الرشوط الخاصة، البنود املتعلقة بكل صفقة، و تتضمن اإلحالة إىل النصوص العامة 
التالية عىل  البيانات  املطبقة، و اإلشارة اىل مواد دفاتر الرشوط املشرتكة و يجب أن تتضمن 

األقل: 
   - طريقة اإلبرام، اإلحالة إىل املرسوم التي أبرمت مبوجبه الصفقة، بيان األطراف املتعاقدة، 
وصفاتهم موضوع و محتوى األعامل، تعداد املستندات املدمجة ،أجل التنفيذ ،رشوط التسليم 
املواصفات  و  باألعامل  الخاص  التقديري  ،البيان  الصفقة  عىل  املصادقة  ،رشوط   التسديد  و 

التقنية املتعلقة باألعامل، مبلغ الضامنات، طريقة التسديد ....إلخ 

   29. سؤال : ما هي طرق إبرام الصفقات العمومية؟
أغلب الباحثني و املهتمني مبجال الصفقات العمومية، قسموا طرق إبرام الصفقات العمومية 

إىل طرق عادية و طرق استثنائية.
تتضمن الطرق العادية، صفقة بناء عىل طلب عروض و الذي قد يكون مفتوحا أو محدودا، و 

قد يكون باالنتقاء املسبق، كام تتضمن الطرق العادية كذلك الصفقة مبباراة.
يف حني نجد الطرق االستثنائية محددة يف الصفقة التفاوضية و الصفقة بناء عىل سند طلب.

30. سؤال : ماذا نقصد بصفقة بناء عىل طلب عروض؟ 
كام أرشنا إىل ذلك سالفا، تعترب صفقة بناء عىل طلب عروض من الطرق العادية إلبرام الصفقات 
العمومية ،هذه الطريقة عبارة عن وسيلة لفتح املجال أمام أكرب عدد ممكن من املتنافسني من 
أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات ، وتتخذ هذه الطريقة ثالث أشكال 

مختلفة: 
   * طلب عروض مفتوح : عندما ميكن لكل متنافس الحصول عىل ملف االستشارة و تقديم 

ترشيحه. 
   * طلب عروض محدود : عندما ال يسمح بتقديم العروض إال للمتنافسني الذين أقر صاحب 

املرشوع استشارتهم.
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لجنة  استشارة  بعد  العروض،  بتقديم  : عندما ال يسمح  املسبق  باالنتقاء  * طلب عروض     
القبول، إال للمتنافسني الذين يتوفرون عىل املؤهالت الكافية السيام من الناحية التقنية و املالية. 

31. سؤال: ماذا نعني بإبرام صفقة مبباراة؟   
يتم اللجوء إىل هذه الطريقة عندما يتعلق األمر بأعامل، تستوجب أبحاثا خاصة ذات طابع 
تقني أو مايل، و يف هذه الحالة يتم إجراء تباري بني املتنافسني، عىل أساس برنامج تتوىل لجنة 
املباراة تقييمه ، و اختيار املرشحني عىل أساسه، قصد تأهيلهم لتقديم عروضهم،ووفقا لرشوط 

محددة يف الفصل الرابع من مرسوم 20 مارس 2013. 

32. سؤال: ماذا نعني بصفقة تفاوضية ؟   
تعترب الصفقة التفاوضية من الطرق االستثنائية إلبرام الصفقات العمومية ،ألنه ال يتم اللجوء 

إليها إال يف حاالت أقرها املرشع عىل وجه الحرص.
 ، أكرث  أو  متنافس  استشارة  بعد  للصفقة  ،نائل  التفاوض  لجنة  مبوجبها  تختار  طريقة  وهي 

والتفاوض بشأن رشوط الصفقة.

33. سؤال: ماهي األعامل املمكن انجازها بناء عىل سند طلب ؟   
يجوز القيام بأعامل بناء عىل سند طلب من أجل اقتناء توريدات ، أو انجاز أشغال ، أو تقديم 
خدمات ، وذلك يف حدود مبلغ مائتي ألف درهم )200.000.00 درهم( مع احتساب الرسوم 

،ووفقا للرشوط املحددة يف الفصل الرابع من مرسوم 20 مارس 2013.
الحكومة أن  لرئيس  الوزارية، ميكن  القطاعات  ،ومراعاة لخصوصيات بعض  استثنائية  وبصفة 
يأذن فيام يتعلق ببعض األعامل برفع حد مائتي ألف درهم )200.000.00 (درهم مع احتساب 
الرسوم املنصوص عليها أعاله،مبوجب مقرر يتخذه بعد استطالع رأي لجنة الصفقات وتأشرية 
احتساب  مع  درهم   )500.000.00( ألف  مائة  خمس  تجاوز  ،ودون  باملالية  املكلف  الوزير 

الرسوم.
ونفس األمر ينطبق عىل صفقات الجامعات الرتابية وصفقات املؤسسات العمومية

34. سؤال: ما هي أهم القواعد األساسية الواجب احرتامها من أجل إبرام طلب عروض مفتوح؟ 
   1 - الدعوة إىل املنافسة.

   2 -  فتح أظرفة املتنافسني يف جلسة عمومية.
   3 -  فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض .

   4 - تبليغ الثمن التقديري لألعامل موضوع طلب العروض إىل أعضاء لجنة العروض، و كذا إىل 
املتنافسني أثناء إشهار طلب العروض.

   5 - اختيار العرض األكرث أفضلية من طرف لجنة العروض الواجب اقرتاحه عىل صاحب املرشوع. 
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35. سؤال: ماذا نعني بطلب العروض املحدود؟ 
ميكن  ال  التي  لألعامل  بالنسبة  إال   ، محدود  عروض  طلب  عىل  بناء  صفقات  إبرام  يجوز  ال 
تنفيذها إال من طرف عدد محدود من املقاولني أو املوردين أو الخدماتيني، اعتبارا لطبيعتها و 
خصوصيتها، و ألهمية الكفاءات و املوارد الواجب تسخريها، و الوسائل و املعدات التي يتعني 

استعاملها. 
الحديث عن  أعاله خالل  إليها  املشار  الخمسة  األساسية  القواعد  احرتام  إىل رضورة  باإلضافة 

طلب العروض املفتوح، فإن هناك مقتضيات خاصة بطلب عروض محدود أهمها: 
   * يجب أن ال يقل مبلغ األعامل موضوع طلب العروض املحدود عن مبلغ 2 مليون درهم 

مع احتساب الرسوم.
   * يجب عىل صاحب املرشوع استشارة )3( ثالثة متنافسني عىل األقل بوسعهم االستجابة عىل 

أحسن وجه للحاجيات املراد تلبيتها. 
   * إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة املختصة أو اآلمر بالرصف املساعد، توضح األسباب 

التي أدت إىل اختيار هذه املسطرة. 

36. سؤال: كيف يتم تأليف لجنة طلب العروض؟ 
تختلف تركيبة لجنة طلب العروض بحسب نوعية صاحب املرشوع :

   * بالنسبة لصفقات الدولة: تضم لجنة طلب العروض، األعضاء املبينني بعده، و الذي يعترب 
حضورهم إجباريا: 

    - ممثل لصاحب املرشوع رئيسا.
   - ممثالن آخران لصاحب املرشوع ينتمي أحدهام عىل األقل إىل املصلحة املعنية بالعمل 

موضوع الصفقة ممثل عن الخزينة العامة للمملكة.
   - ممثل عن الوزارة املكلفة باملالية إذا كان املبلغ التقديري للصفقة يتجاوز 5 ماليني درهم 

مع احتساب الرسوم. 
   * بالنسبة لصفقات الجامعات الرتابية: 
• بالنسبة للجهات و العمالت و األقاليم: 

   - اآلمر بالرصف أو من ميثله رئيسا للجنة.
   - رئيس اللجنة الدامئة املختصة يف ميدان موضوع الصفقة أو من ينوب عنه

   - املدير العام للمصالح.
   - رئيس مصلحة الصفقات

• بالنسبة للجامعات الحرضية والقروية :
   - األمر بالرصف أو من ميثله رئيسا للجنة 

   - رئيس اللجنة الدامئة املختصة يف ميدان موضوع الصفقة أو من ينوب عنه.
   - املدير العام للمصالح.
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   - رئيس مصلحة الصفقات.
   * بالنسبة لصفقات املؤسسات العمومية: تضم لجنة طلب العروض األعضاء املبينني أسفله:

   - مدير املؤسسة العمومية أو مثله رئيسا.
   - ممثالن لصاحب املرشوع يعينهام مدير املؤسسة العمومية املعنية، ينتمي أحدهام عىل 

األقل اىل املصلحة املعنية بالعمل موضوع الصفقة .
   - مسؤول مصلحة املشرتيات باملؤسسة أو ممثله.

   - مسؤول املصلحة املالية باملؤسسة أو ممثله. 

طلب  بخصوص  املرشوع  صاحب  طرف  من  بها  القيام  الواجب  األعامل  هي  ما  سؤال:   .37
العروض؟ 

يتعني عىل صاحب املرشوع قبل اإلعالن عن طلب العروض القيام مبجموعة من األمور املهمة 
أهمها: 

   - إعداد نظام االستشارة
   - بيان محتويات ملف طلب العروض 

   - إشهار طلب العروض 
   - إعالم املتنافسني.

38. سؤال: ماذا يتضمن  نظام االستشارة؟
نظام االستشارة ، وثيقة يعدها صاحب املرشوع توضح رشوط تقديم العروض وكيفيات إسناد 

الصفقة، و يتضمن عىل وجه الخصوص ما ييل: 
    - الئحة املستندات التي يجب أن يديل بها املتنافسون.

   - مقاييس قبول املتنافسني و إسناد الصفقة و يجب أن تكون هذه املقاييس موضوعية و 
غري متييزية ومتناسبة مع محتوى األعامل و أن تكون ذات صلة مبارشة مبوضوع طلب العرض.

39. سؤال: مامذا يتكون ملف طلب العروض؟     
يتكون ملف طلب العروض من الوثائق التالية: 

   - نسخة من اإلعالن عن طلب العروض باللغة العربية و لغة األجنبية .
   - نسخة دفرت الرشوط الخاصة.
   - التصاميم و الوثائق التقنية.

   - منوذج عقد االلتزام.
   - منوذج جدول األمثان و البيان التقديري املفصل بالنسبة للصفقات بأمثان أحادية .

   - منوذج جدول الثمن اإلجاميل بالنسبة للصفقات بثمن إجاميل.
   - منوذج إطار التفصيل الفرعي لألمثان .
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   - منوذج الترصيح بالرشف .
   - نظام االستشارة.

40. سؤال: و ماذا عن اإلجراءات الواجب إتباعها بعد إعداد ملف طلب العروض؟ 
   - يقوم صاحب املرشوع بعد إعداد محتويات امللف بإرساله إىل لجنة طلب العروض، مثانية 

أيام عىل األقل قبل نرشه،من أجل إبداء مالحظاتها بشأنه.
   - يتم نرش اإلعالن عن طلب العروض يف جريدتني وطنيتني عىل األقل إحداهام باللغة األجنبية 

كام يتم نرشه بالبوابة االلكرتونية للصفقات العمومية. 
   - يتم تسليم امللفات مجانا إىل املتنافسني، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية ، التي يتطلب 

استنساخها معدات تقنية خاصة.
قاموا بسحب ملف طلب  الذين  املتنافسني،  أسامء  فيه  يتم مسك سجل خاص تسجل   -    

العروض ، مع اإلشارة إىل تاريخ السحب وساعته.

41. سؤال: هل ميكن إدخال تعديالت عىل ملف طلب العروض بعد إشهاره ؟ يف حالة الجواب 
بنعم ، ما هي التدابري الواجب القيام بها؟

ميكن بصفة استثنائية لصاحب املرشوع، أن يدخل تعديالت ، يف أي وقت داخل األجل األصيل 
لإلشهار  رشيطة عدم تغيري موضوع الصفقة واحرتام أجل اإلشهار املنصوص  عليه يف املادة 20، 
باإلضافة إىل موافاة جميع املتنافسني الذين سحبوا أو حملوا امللف املذكور بهذه التعديالت، 
وتضمينها يف امللفات املعروضة رهن إشارة املتنافسني اآلخرين، ويتم القيام بإعالن تصحيحي 

يف الحاالت التالية:
   - إذا قرر صاحب املرشوع إدخال التعديالت عىل ملف طلب العروض تقتيض أجال إضافيا 

إلعداد العروض .
   - إذا تعلق األمر بتصحيح أخطاء واضحة ، متت معاينتها يف اإلعالن املنشور.

   - إذا الحظ صاحب املرشوع بعد نرش اإلعالن أن األجل الذي يرسي بني تاريخ نرش اإلعالن، 
وتاريخ جلسة فتح األظرفة غري مطابق ألجل اإلشهار القانوين.

وهذه الحاالت الثالثة األخرية ، جاءت عىل سبل الحرص. حتى ال يتم الخروج عن االستثناء املقرر 
بهذا الخصوص.

42. سؤال  : كيف يتم إشهار طلب العروض املفتوح؟
   * ينرش اإلعالن عن طلب العروض املفتوح يف بوابة الصفقات العمومية، ويف جريدتني توزعان 
العربية  باللغة  إحداهام  تكون  املرشوع،  صاحب  يختارهام  األقل  عىل  الوطني  الصعيد  عىل 

واألخرى بلغة أجنبية ، وينرش بلغة نرش كل من الجريدتني.
   * كام ميكن تبليغه إىل علم املتنافسني املحتملني ، وإىل الهيئات املهنية  عن طريق اإلدراج يف 
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نرشة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية بالجريدة الرسمية ،أو يف نرشات متخصصة ، أو 
بأي وسيلة أخرى لإلشهار وال سيام بطريقة الكرتونية.

   * يتعني نرش هذا اإلعالن قبل التاريخ املحدد الستالم العروض وهذا التاريخ محدد يف واحد 
وعرشون )21( يوما كاملة ، يتم احتساب هذا األجل ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ نرش اإلعالن 

يف ثاين جريدة صدرت.
   * هناك حالة أخرى ميكن لصاحبه املرشوع أن يقوم بتأجيل تاريخ فتح األظرفة، يف حالة 
توصله بطلب من أحد املتنافسني، يلتمس فيه التأجيل، لكون األجل املقرر  يف إعالن اإلشهار 

غري كاف لتحضري العروض بالنظر لتعقد األعامل موضوع الصفقة.
   * ويجب أن يوجه الطلب أثناء النصف األول من أجل اإلشهار.

وإذا استجاب صاحب املرشوع لطلب املتنافس ، يتم نرش إعالن تصحيحي ، وإخبار املتنافسني 
الذين سحبوا أو حملوا ملفات طلب العروض بتاريخ التأجيل.

   * ميدد  أجل 21 يوم إىل 40 يوما يف الحاالت التالية:
األخرى  الرتابية  والجامعات  والجهات  الدولة  لحساب  املربمة  األشغال  لصفقات  بالنسبة   -    
واملؤسسات العمومية ، التي يعادل أو يفوق مبلغها التقديري 65 مليون درهم دون احتساب 

الرسوم.
   - بالنسبة لصفقات التوريدات  والخدمات املربمة لحساب الدولة التي يعادل أو يفوق مبلغها 

التقديري مليون وستامئة ألف )00. 000 600 1( درهم دون احتساب الرسوم.
   • بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات املربمة لحساب املؤسسات العمومية ، والجهات 
والجامعات الرتابية األخرى التي يعادل أو يفوق مبلغها التقديري أربعة ماليني وستامئة ألف 

)00. 000 600 4( درهم. دون احتساب الرسوم.

43. سؤال : كيف يتم إشهار طلب العروض املحدود؟
بالتوصل،  اإلشعار  ، من خالل رسالة دورية مضمونة مع  املحدود  العروض  إشهار طلب  يتم 

يوجه من طرف صاحب املرشوع إىل جميع املتنافسني الذين يقرر استشارتهم.
وتتضمن هذه الرسالة مختلف البيانات الواردة كذلك يف طلب العروض املفتوح

كام يجب أن يتم توجيه هذه الرسالة الدورية بخمسة عرش )15( يوما عىل األقل قبل التاريخ 
املحدد لجلسة فتح األظرفة، و يرسي هذا األجل ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ توجيه الرسالة 

الدورية. 

44.سؤال : هل ميكن للمتنافسني طلب معلومات من صاحب املرشوع؟  
يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب املرشوع طلب توضيحات و معلومات تتعلق بطلب 

العروض، إال أنه يجب احرتام بعض الشكليات أهمها: 
   - أن يتم تقديم هذا الطلب سبعة )7( أيام عىل األقل قبل تاريخ فتح األظرفة، و يف حالة 
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تقدميه بني اليوم العارش و اليوم السابع للتاريخ املقرر لجلسة فتح األظرفة، يجب عىل صاحب 
املرشوع تقديم الجواب داخل أجل 3 أيام عىل أبعد تقدير. 

إىل  املتنافسني  أحد  طلب  عىل  بناء  املرشوع  صاحب  يقدمها  معلومة  كل  تبليغ  يجب   -    
املتنافسني اآلخرين. 

45. سؤال : ما هي الرشوط املطلوبة يف املتنافسني؟  
تتنوع هذه الرشوط بني رشوط عامة مطلوبة يف جميع املتنافسني ،ورشوط خاصة بالكفاءات 

واملؤهالت، باإلضافة إىل رشوط تتعلق بفحوى ملفاتهم ،وكيفيات تقدميها ،وإيداعها..الخ

46. سؤال : ما هي الرشوط العامة املطلوبة يف املتنافسني؟  
يجوز أن يشارك بصفة صحيحة ،وأن ينال الصفقات العمومية ، األشخاص الذاتيون أو االعتباريون 

الذين :
   * يثبتون توفرهم عىل املؤهالت القانونية والتقنية واملالية املطلوبة ؛

   * يوجدون يف وضعية جبائية قانونية ؛
   * يكونون منخرطني يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ، أو يف نظام خاص لالحتياط 

االجتامعي؛
   * أن ال يكونوا يف حاالت التصفية القضائية أو التسوية القضائية، ماعدا يف حالة ترخيص 

تسلمه السلطة القضائية املختصة؛
   * أن ال يكونوا من بني األشخاص املشار إليهم يف املادة 65 من القانون التنظيمي رقم 11 - 113 
املتعلق بالجهات ، واملادة 66 من القانون التنظيمي رقم 12 - 113 املتعلق بالعامالت واألقاليم ، 

واملادة 68 من القانون التنظيمي رقم 13 - 113 املتعلق بالجامعات ، تضارب املصالح( ؛
   * أن ال يكون ممثال ألكرث من متنافس واحد برسم نفس املسطرة إلبرام الصفقات ؛

47. سؤال : ما هي الرشوط الواجب توفرها يف املتنافس الخاصة بالكفاءات واملؤهالت؟  
حتى يثبت املتنافس كفاءته ومؤهالته، يتعني عليه تقديم مجموعة من امللفات تكمل بعضها 
االقتضاء  التقني،وعند  امللف   ، اإلداري  :امللف  التالية  امللفات  الخصوص  وجه  وعىل  البعض، 

امللف اإلضايف.

48.سؤال : و ما هي أهم محتويات ملف املتنافسني؟ 
يجب أن تتضمن امللفات التي يقدمها املتنافسني، دفرت الرشوط اإلدارية الخاصة املوقع باألحرف 
األوىل، و موقع عليه ،مستندات امللف اإلداري، و امللف التقني و امللف اإلضايف عند االقتضاء، 

العرض املايل، و عرض تقني إذا اقتىض نظام االستشارة ذلك. 
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49. سؤال: ماهي محتويات امللف  اإلداري؟
طبقا ملقتضيات املادة 25 من املرسوم رقم 2-12-349، فإن امللف  اإلداري يضم  وثائق يتعني 
عن كل متنافس تقدميها عند وضع ملف طلب العروض، باإلضافة إىل وثائق يقدمها املتنافس 

املزمع إسناد الصفقة إليه:
   * بالنسبة لكل متنافس عند تقديم العروض:

   - ترصيحا بالرشف يف نظري فريد، يبني فيه اإلسم الشخيص ، والعائيل للمتنافس، صفته، محل 
العنوان   ، الرشكة  باسم  يترصف  كان  وإذا  االلكرتوين،  العنوان  الفاكس،  الهاتف،  رقم  سكناه، 
التجاري للرشكة ،وشكلها القانوين، ورأساملها، وعنوان املقر االجتامعي، وكذا الصفة التي يترصف 

بها، والصالحيات املخولة له.
كام يبني فيه كذلك رقم القيد يف السجل التجاري ، رقم الرضيبة املهنية ، ورقم االنخراط يف 

الصندوق الوطني االجتامعي ، باإلضافة إىل عدة بيانات أخرى.
   - أصل وصل الضامن املؤقت ،أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه عند 

االقتضاء.
   - بالنسبة للتجمع: نسخة مشهود مبطابقتها ألصل اتفاقية تأسيس التجمع.

   * بالنسبة للمتنافس املزمع إسناد الصفقة إليه :
   - الوثيقة التي تثبت الصالحيات املخولة إىل الشخص الذي يترصف باسم املتنافس، بالنسبة 

لألشخاص االعتباريني.
   - مستخرج من النظام األسايس للرشكة.

   - الوثيقة التي يفوض مبوجبها شخص مؤهل، صالحياته اىل شخص آخر.
   - نسخة مشهود مبطابقتها لألصل، مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة املختصة يف 

محل فرض الرضيبة.
   - نسخة مشهود مبطابقتها لألصل، مسلمة منذ أقل من سنة ، من طرف الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي.
   - شهادة القيد يف السجل التجاري.

الدفاع  لحاجات  املربمة  للصفقات  بالنسبة  ومسريها   ، املقاولة  لجنسية  املثبتة  الوثائق   -    
الوطني ،أو األمن العام، إذا طلب صاحب املرشوع ذلك.

   - ما يعادل الشهادات املتعلقة بالرضيبة ، والصندوق الوطني للضامن االجتامعي وشهادة 
القيد يف السجل التجاري بالنسبة للمتنافسني غري املقيمني باملغرب. 

50. سؤال: ماهي محتويات امللف التقني؟ 
امللف التقني هو عبارة عن ملف يحتوي عىل مجموعة من الوثائق واملستندات التي تثبت 

املؤهالت واإلمكانيات التي يتوفر عليها املتنافس، ومن هذه املستندات:
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   - بالنسبة لألعامل العادية: مذكرة تبني الوسائل البرشية والتقنية للمتنافس ،وتحدد عند 
التي شارك املتنافس يف تنفيذها وكذا نوعية  االقتضاء.مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية األعامل 

هذه املشاركة.
   - بالنسبة لألعامل ذات طبيعة أو أهمية خاصة: يتم إرفاق هذه املذكرة املشار إليها أعاله، 
بالشهادات أو النسخ مشهود مبطابقتها لألصل، يسلمها أصحاب املشاريع العامون أو الخواص 

أو رجال الفن الذين أنجز املتنافس تحت إرشافهم األعامل املذكورة.
   - إذا وجد نظام للتأهيل والتصنيف ، فإن الشهادة املسلمة يف إطار النظام املذكور تقوم مقام 

امللف التقني.
   - إذا وجد نظام لالعتامد فإن الشهادة املسلمة يف إطار النظام املذكور ، تقوم مقام امللف 

التقني كذلك.

51. سؤال  ماهي محتويات امللف اإلضايف؟
امللف اإلضايف هو عبارة عن ملف يحتوي عىل مجموعة من الوثائق التكميلية التي يستوجبها 

نظام االستشارة، اعتبارا ألهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة

52. سؤال: وماهي الرشوط الخاصة باملتنافس الحامل لصفة الهيئة العمومية؟
طبقا ملقتضيات املادة 25 من مرسوم 20 مارس 2013، ميكن للمؤسسات العمومية املشاركة يف 

الصفقات العمومية، بحيث يتعني عليها تقديم ملف يتكون من الوثائق التالية:
   - عند تقديم العرض: باإلضافة إىل امللفني التقني واإلضايف  عند االقتضاء، وباإلضافة إىل الوثائق 
املقررة يف الفقرة األوىل من ألف أوال ( من املادة 25  املذكورة أعاله، يتعني تقديم نسخة من 

النص الذي يؤهلها لتنفيذ األعامل موضوع الصفقة.
   - بالنسبة للمؤسسة العمومية املزمع إسناد الصفقة إليها:

   * شهادة أو نسخة مشهود مبطابقتها األصل منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة املختصة يف 
محل فرض الرضيبة.

   * شهادة أو نسخة منها مشهود مبطابقتها لألصل مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي.

53. السؤال: و ماذا يتضمن العرض املايل؟ 
يتضمن العرض املايل ما ييل : 

   - عقد االلتزام الذي يلتزم مبوجبه املتنافس بانجاز األعامل موضوع الصفقة ، طبقا للرشوط 
املقررة يف دفرت التحمالت ، مقابل مثن يقرتحه و يتم إعداد هذا العقد يف نظري واحد .و يجب 

أن يوقع هذا العقد من ممثله املؤهل، و أن يتضمن بيان الهوية البنكية. 
و عندما يكون عقد االلتزام مقدما من طرف تجمع، يجب أن يكون موثقا إما من طرف كل 
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عضو يف التجمع، أو من طرف املفوض له فقط. 
   - جدول األمثان

   - تفصيل فرعي لألمثان عند االقتضاء.
   - جدول األمثان التموينات إذا نص عىل ذلك دفرت الرشوط الخاصة.

54. السؤال: و ماذا عن العرض التقني؟ 
الخاصة  الطبيعة  ذلك  تربر  عندما  ذلك  االستشارة  نظام  اقتىض  إذا  تقني  تقديم عرض  ميكن 

لألعامل املراد إنجازها اعتبارا لتعقدها أو ألهمية الوسائل التي يتعني استعاملها إلنجازها. 
و ينص نظام االستشارة لهذه الغاية عىل املستندات التي يجب أن تشكل العرض التقني، وكذا 

عىل مقاييس قبول العروض )....(.

55. سؤال: ما هي الرشوط الواجب احرتامها أثناء تقديم ملف املتنافس ؟ 
• يتم تقديم ملف املتنافس يف ظرف مغلق يتضمن البيانات التالية: 

   - اسم و عنوان املتنافس ؛
   - موضوع الصفقة؛

   - صفة صاحب املرشوع ؛
   - تاريخ و ساعة جلسة فتح األظرفة؛

   - كتابة تنبيه يتضمن العبارة التالية: " يجب عدم فتح الظرف إال من طرف رئيس لجنة طلب 
العروض خالل الجلسة العمومية لفتح األظرفة "؛

   - يحتوي هذا الظرف عىل غالفني مميزين، و يف بعض الحاالت 3 أغلفة مميزة، عندما يكون 
العرض التقني مطلوبا.

يتضمن الغالف األول: وثائق امللفني اإلداري و التقني و اإلضايف عند االقتضاء. و دفرت الرشوط 
الخاصة، و نظام االستشارة؛

يتضمن الغالف الثاين العرض املايل:
يتضمن الغالف الثالث: العرض التقني

56. سؤال: كيف يتم إيداع أظرفة املتنافسني؟
يتم إيداع أظرفة املتنافسني بحسب اختيارهم وفق إحدى الطرق الثالث التالية: 
   - أن تودع مقابل وصل مبكتب صاحب املرشوع املبني يف إعالن طلب العروض.

   - أن توجه عن طريق الربيد املضمون، مع إشعار بالتوصل إىل املكتب املشار إليه أعاله.
   - أن تسلم مبارشة إىل رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.

و تسجل هذه األظرفة حسب ترتيب وصولها، يف سجل خاص و يوضع هذا الرقم الرتتيبي عىل 
الظرف.
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و يتعني عىل املتنافس املزمع إسناد الصفقة  إليه أثناء تقديم الوثائق التكميلية ، احرتام نفس 
الرشوط املبينة أعاله.

57. السؤال: هل ميكن سحب الظرف من طرف املتنافس بعد إيداعه؟
نعم، ميكن لكل متنافس أن يسحب الظرف املحتوي عىل ملفه، والذي تم إيداعه أو التوصل 
به من طرف صاحب املرشوع، قبل اليوم والساعة املحددين لجلسة فتح األظرفة، وذلك بعد 

إيداع طلب مكتوب .
وتطبق عىل  سابقا.  إليها  املشار  للرشوط  تقديم ظرف جديد طبقا  بإمكانه  أنه  إىل  باإلضافة 

السحب، نفس اإلجراءات املطبقة عىل اإليداع.

58. السؤال: وماذا عن اإلجراءات املتعلقة بإيداع العينات وسحبها.؟
بتاريخ   2  -  12  -  349 رقم  املرسوم  من   34 املادة  ملقتضيات  طبقا  املرشوع،  لصاحب  ميكن 
20مارس 2013 املتعلق بالصفقات العمومية ،أن ينص نظام االستشارة عىل  إيداع عينات أو 
مناذج مصغرة ، أو عىل تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى ، رشيطة 
أن تكون األعامل موضوع طلب العروض، تتطلب ذلك، مع غياب أي وسيلة من شأنها، وصف 

تعريف امليزات التقنية للعمل املطلوب ، ومواصفاته بكيفية واضحة وكافية الدقة. 

59. سؤال: هل ميكن لنائل الصفقة التخيل عن التزاماته، بعد إسناد الصفقة إليه؟
ال ميكن لنائل الصفقة سحب عرضه، أو التخيل عن التزاماته تجاه صاحب املرشوع، خالل أجل 
خمسة وسبعني )75( يوما تحتسب ، ابتداء من تاريخ جلسة فتح األظرفة أو تاريخ التوقيع 
عليها من طرف نائلها، إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية .ويف حالة القيام بذلك،يقوم صاحب 

املرشوع بالحجز عىل الضامن املؤقت.
وميكن لصاحب املرشوع متديد هذا األجل.رشيطة موافقة املتنافس عليه.

60. سؤال: كيف يتم تعيني رئيس اللجنة و أعضائها؟
يرجع االختصاص يف هذا الشأن إىل األمر بالرصف/ أو من يفوضه، أو األمر بالرصف املساعد 

بحيث يتوىل :
 تعيني رئيس اللجنة مبقرر اسميا أو بذكر وظيفته، باإلضافة إىل نائبه يف حالة غيابه أو إذا عاقه  

عائق، باإلضافة إىل املمثلني األخرين لصاحب املرشوع وكذا نوابهم.
ويجب أن ينتمي أحدهام عىل األقل إىل املصلحة املعينة بالعمل موضوع الصفقة. 

61. سؤال: ماهي الرشوط الواجب احرتامها أثناء استدعاء أعضاء لجنة فتح األظرفة؟
يستدعى أعضاء اللجنة مببادرة من صاحب املرشوع.
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اعتبار  ،مع  العروض  طلب  وملف  االستدعاء  يودع  أن  يجب  األول:  لالجتامع  بالنسبة   *    
املتنافسني،  إىل  مبلغة  وثيقة  االقتضاء وكذا كل  عند  اللجنة  أعضاء  عنها  التي عرب  املالحظات 
التاريخ املحدد  أيام عىل األقل قبل  ، سبعة )7(  العروض املعنيني  مبصالح أعضاء لجنة طلب 

لجلسة فتح األظرفة.
   * بالنسبة لالجتامع الثاين: يوجه االستدعاء مرة ثانية إىل أعضاء لجنة فتح األظرفة، من أجل 

استئناف أشغالها، فور التوصل بأجوبة املتنافس املزمع إسناد الصفقة إليه.

62. سؤال: ماهي أهم املهام املوكولة إىل لجنة طلب العروض؟
ميكن تحديد هذه املهام يف اآليت بيانه:

   - فتح أظرفة املتنافسني وفحصها؛
   - فحص العينات أو النامذج املصغرة أو الوثائق الوصفية ، أو البيانات املوجزة أو الوثائق 

التقنية األخرى إذا نص عىل  ذلك نظام االستشارة؛
   - فحص وتقييم العروض التقنية ؛

   - فتح األغلفة املتضمنة للعروض املالية يف جلسة عمومية؛
   - تقييم عروض املتنافسني يف جلسة فحص العروض؛

   - إعداد محرض جلسة فحص العروض؛
   - اإلعالن عن طلب العروض العديم الجدوى؛
   - اإلعالن عن النتائج النهائية لطلب العروض؛

63. سؤال: كيف تتم عملية فتح األظرفة وفحصها؟  
عملية فتح األظرفة وفحصها، تعترب أول مهمة تقوم بها لجنة فتح األظرفة.

تكون جلسة فتح األظرفة عمومية ، وتنعقد يف املكان واليوم والساعة املحددة يف نظام االستشارة. 
أما فحص محتويات تلك األظرفة والتأكد من احرتامها للرشوط املطلوبة ، واتخاذ قرار بشأنها، 

سواء بالقبول، فتكون يف جلسة مغلقة .
ويتم إتباع قواعد مسطرية عامة يف فتح األظرفة املتعلقة بامللف اإلداري ،امللف التقني،امللف 

اإلضايف عند اإلقتضاء، وامللف املايل.
العينات، فيتم  التقنية ، وفحص  أما فتح األظرفة وفحصها واملتعلقة بفحص وتقييم العروض 

إتباع  قواعد مسطرية خاصة.

64. سؤال: ماهي أهم القواعد املسطرية العامة يف فتح امللف اإلداري والتقني ؟
يتعني إتباع العديد من اإلجراءات يف هذا الصدد أهمها.

   - عند افتتاح الجلسة ، يسلم الرئيس إىل أعضاء اللجنة املستند املكتوب الذي يتضمن الثمن 
التقديري لكلفة األعامل املعدة من قبل صاحب املرشوع ،ويوقع أعضاء اللجنة عىل هذا املستند. 
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باللغة األجنبية،  الرئيس اإلعالن املنشور يف جريدتني وطنيتني عىل األقل، إحداهام     - يتلو 
ومراجع النرش بالبوابة االلكرتونية للصفقات العمومية ،باإلضافة إىل املستندات األخرى التي تم 

نرش إعالن طلب العروض فيها.
   - يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو مالحظاتهم حول العيوب املحتملة 

التي تشوب املسطرة.
   - يفتح الرئيس الظرف املحتوى عىل ملف املتنافسني، و يتأكد من وجود العالقات املطلوبة، 
ويفتح بعد ذلك الغالف الذي يحمل عبارة " امللفان اإلداري و التقني" و يعلن بصوت عال عن 

الوثائق املضمنة يف ملف كل متنافس، و يضع قامئة بذلك.

65. سؤال: كيف تتم عملية فحص وتقييم العروض التقنية ؟ 
التقنية وامللف اإلضايف ، وفحص  بعد فحص لجنة طلب العروض للملفات اإلدارية وامللفات 
العينات أو النامذج املصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات املوجزة أو الوثائق التقنية األخرى ، 
وبعد حرص الئحة املتنافسني املقبولني عىل إثر فحص هذه امللفات، تستأنف أشغالها يف جلسة 

مغلقة كذلك لفحص العروض التقنية مللفات املتنافسني املقبولني فقط.
تضمن  التقنية  العروض  لتحليل  فرعية  لجنة  تشكيل  أو  تقني،  أو  كل خري  استشارة  وميكنها 

تضمني استنتاجاتهم يف تقرير موقع من طرفهم.
فتقيص اللجنة عىل إثر ذلك العروض التقنية غري املطابقة للمواصفات واملقاييس املطلوبة يف 

نظام اإلستشارة .
كام يجوز لها أن تطلب كتابة من متنافس أو أكرث تقديم توضيحات حول عروضهم التقنية.

66. سؤال: كيف تتم عملية فحص العينات؟
بعد فحص امللف اإلداري وامللف التقني وامللف اإلضايف وتحديد الئحة املتنافسني املقبولني، 
تستأنف اللجنة أشغالها يف جلسة مغلقة لفحص العينات أو النامذج املصغرة أو الوثائق الوطنية 
أو البيانات املوجزة أو الوثائق التقنية األخرى للمتنافسني املقبولني ويجوز للجنة استشارة كل 
خبري أو تقني أو تشكيل لجنة فرعية لتقييم الجودة التقنية للعينات ،تضمن استنتاجاتهم يف 

تقرير موقع من طرفهم .
كام يجوز لها أن تطلب من املتنافسني كتابة تقديم توضيحات بشأن هذه العينات أو النامذج 

املصغرة .
للمواصفات  تستجيب  بعينات  تقدموا  الذين  املتنافسني  الئحة   ، ذلك  بعد  اللجنة  وتحرص 

املطلوبة.
اإلقصاء،  هذا  وأسباب  عروضهم  إقصاء  يتعني  الذين  املتنافسني  الئحة  كذلك  تحرص  كام 

وتستدعيهم لسحب العينات أو النامذج املصغرة الخاصة بهم.
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67. سؤال: وما هي الخطوة املوالية بعد فحص امللف اإلداري والتقني واإلضايف والعرض التقني ، 
وفحص العينات؟

بعد انتهاء لجنة فتح األظرفة من فحص امللفات ، وتحديد الئحة املتنافسني املقبولني، تستأنف 
أشغالها يف جلسة عمومية ، حيث يتلو الرئيس يف هذه الجلسة ، الئحة املتنافسني املقبولني ، ثم 

الئحة املتنافسني املبعدين دون اإلفصاح عن األسباب ويرجع لهم ملفاتهم.
والبيانات  االلتزام،  عقد  محتوى  ويتلو  املقبولني  للمتنافسني  املايل  امللف  ذلك  بعد  يفتح  ثم 
الرئيس  يرفع  .بعد ذلك،  الوثائق  اللجنة عىل جميع هذه  املفصلة، و يوقع أعضاء  التقديرية 

الجلسة العمومية ، وينسحب املتنافسون والعموم من القاعة.

68. سؤال: كيف تتم عملية تقييم العروض املالية للمتنافسني املقبولني؟
يتم تقييم العروض املالية للمتنافسني يف جلسة مغلقة ، وميكن للجنة استشارة أي خبري أو تقني 
أو تشكيل لجنة فرعية لتحليل العروض املالية تضمن استنتاجاتها يف تقرير ويف هذا الصدد ، 

تتخذ اللجنة القرارات التالية:
غري  أو  الصفقة  ملوضوع  مطابقة  غري  املالية  عروضهم  تكون  الذين  املتنافسني  تقيص   -  1    
موقعة ، متضمنة لقيود أو تحفظات ومشتملة عىل تباينات يف صياغة األمثان أو وحدة الحساب 
، أو الكميات باملقارنة مع املعطيات الواردة يف التوصيف التقني أو يف جدول األمثان والبيان 

التقديري املفصل.
   2 - تتأكد من نتيجة العمليات الحسابية للعروض املالية للمتنافسني املقبولني وتقوم عند 

االقتضاء بتصحيح األخطاء الحسابية.
أفضلية عىل  األكرث  العرض  اقرتاح  أجل  من  املقبولني  املتنافسني  برتتيب عروض  تقوم   -  3    

صاحب املرشوع.
   4 - تتحقق من أن عرض املتنافس املرتب أوال، غري منخفض أو مفرط بكيفية غري عادية أوال 

يحتوي عىل مثن أو أمثان مفرطة أو منخفضة بكيفية غري عادية .

69. سؤال: وما العمل يف حالة تساوي عرضني للمتنافسني املرتبني أوال؟
يف حالة تساوي عدة عروض اعتربت األكرث أفضلية بالنظر إىل جميع العنارص تقوم من أجل 

الفصل بني املتنافسني،بإجراء قرعة فيام بينهم، وتجرى يف جلسة مغلقة.

70. سؤال: وما هو اإلجراء املوايل الذي تقوم به لجنة فتح األظرفة بعد ترتيب عروض املتنافسني 
املقبولني؟

بالعرض األكرث أفضلية من  الذي تقدم  املتنافس  القانونية املعروفة،  بالطرق  اللجنة  تستدعى 
أجل: 

   - استكامل وثائق امللف اإلداري : شهادة القيد يف السجل التجاري شهادة االنخراط يف الصندوق 
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الوطني للضامن االجتامعي ، أو يف نظام خاص لالحتياط االجتامعي ، ثم شهادة مسلمة منذ أقل 
من سنة من طرف اإلدارة املختصة يف محل فرض الرضيبة .
   - تأكيد تصحيح األخطار املادية املسجلة عند االقتضاء.

   - تسوية عدم التطابق املثبت يف مختلف الوثائق املكونة مللف الصفقة .
   - تربير عرضه إذا اعترب منخفضا بكيفية غري عادية ، أو تربير الثمن أو األمثان األحادية إذا 

اعتربت منخفضة بكيفية غري عادية أو مفرطة.
وتحدد اللجنة للمتنافس أجال ال يقل عن 7 أيام من تاريخ التوصل لتقديم هذه الوثائق.

71. سؤال: وما هي املهام التي تقوم بها اللجنة فتح األظرفة خالل الجلسة الثانية؟
بعد توصل صاحب املرشوع بعنارص جواب املتنافس الذي تقدم بالعرض األكرث أفضلية داخل 
أجل ال يقل عن 1 أيام من توصله باالستدعاء من طرف رئيس لجنة فتح االظرفة ، يستدعى 
الرئيس اللجنة من أجل استئناف أشغالها، مبجرد تلقي جواب املتنافس املعني ، حيث تقدم 

اللجنة باملهام التالية:
   - تتأكد من وجود السند الذي استعمل وسيلة الستدعاء املتنافس املهني وتقدم بالتحقق من 

الوثائق واألجوبة املتوصل بها.
تقرر بعد ذلك اللجنة فحص الوثائق واألجوبة املتوصل بها:

للمالحظات  استجاب  إذا  املهني عىل صاحب املرشوع،  املتنافس  قبول عرض  اقرتاح  إما   -    
املطلوبة منه، وأقنعت بها اللجنة.

الئحة  من  ثانيا  املرتب  املتنافس  استدعاء  يتم  الحالة  هذه  ويف   ، املتنافس  إقصاء  إما   -    
املتنافسني املقبولني ، بإتباع نفس اإلجراءات وهكذا إىل حني استنفاذ املسطرة أو الترصيح بعدم 

جدوى طلب العروض.

72. سؤال: ما هي البيانات الواجب تضمينها مبحرض فتح األظرفة ؟ 
أو  املحرض  اجتامعاتها ومينع نرش هذا  األظرفة عن كل  فتح  لجنة  املحرض  تحرير هذا  تتوىل 

تبليغه إىل املتنافسني.
يتضمن املحرض البيانات التالية عىل األقل :

   - الثمن التقديري الذي وضعه صاحب املرشوع؛
   - املالحظات أو االعرتاضات املقدمة من طرف األعضاء أو من قبل املتنافسني؛

   - رأي اللجنة حول هذه املالحظات واالعرتاضات ؛
   - أسباب إقصاء املتنافسني املبعدين ؛

   - العنارص الدقيقة التي اعتمدت الختيار العرض األكرث أفضلية ؛
   - نرش هذا املحرض ببوابة الصفقات العمومية 24 ساعة بعد انتهاء أشغال اللجنة؛

   - كام يتم إرفاق محارض اللجان الفرعية إذا اقتىض الحال ذلك، بهذا املحرض.
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73. سؤال: كيف يتم اإلعالن عن النتائج النهائية لطلب العروض املفتوح أو املحدود؟
فور انتهاء أشغال اللجنة ، وتحرير محرض فتح األظرفة ،يقوم صاحب املرشوع مبا ييل؟ 

   - إخبار نائل الصفقة التي اعتربت اللجنة أن عرضه هو األفضل اقتصاديا برسالة مضمونة مع 
إشعار بالتوصل ، أو بكافة طرق التبليغ القانونية داخل أجل ال يتعدى 5 أيام.

   - إخبار كذلك املتنافسني الذين تم إقصائهم ، مع ذكر أسباب اإلقصاء وبنفس الطريقة املتبعة 
إلخبارنا نائل الصفقة.

ويف هذا الصدد وجمع التأكيد عىل أن السلطة املختصة ال يجوز لها أن تغري االختيار الذي أقرته 
لجنة طلب العروض.

74. سؤال : متى تعلن اللجنة عدم جدوى طلب العروض؟
ترصح لجنة فتح األظرفة بعدم جدوى طلب العروض يف الحاالت التالية :

   - إذا مل يتم تقديم أو إيداع أي عوض.
   - مل يتم قبول أي متنافس عىل إثر فحص العرض املايل 

   - مل يتم قبول أي متنافس عىل إثر فحص العرض التقني أو فحص العينات أو النامذج...
   - مل يتم قبول أي عرض بالنظر ملقتضيات هذا املرسوم واملقاييس املحددة يف نظام االستشارة.

75. سؤال: متى يكون العرض املايل منخفضا بكيفية غري عادية؟
يعترب العرض منخفضا بكيفية غري عادية يف الحاالت التالية :

   - بالنسبة لصفقات األشغال : إذا كان يقل بأكرث من خمسة وعرشين يف املائة )25%(. بالنسبة 
للثمن التقديري .الذي وضعه صاحب املرشوع .

   - بالنسبة للصفقات التوريدات والخدمات غري تلك املتعلقة بالدراسات:  
إذا كان يقل بأكرث من 35 % بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب املرشوع. 

التي تراها  التوضيحات  املتنافسني تقديم  العروض من  الحالة، تطلب لجنة طلب  و يف هذه 
مفيدة وبعد فحص األجوبة تقرر قبول أو رفض هذا العرض. 

76. سؤال: و متى يكون العرض املايل مفرطا؟ 
يعترب العرض مفرطا يف الحاالت التالية: 

   - إذا تجاوز 20 % من الثمن التقديري الذي وضعه صاحب املرشوع. بالنسبة لجميع أشكال 
الصفقات. 

و يف هذه الحالة، يتم مبارشة إقصاؤه من قبل لجنة طلب العروض.

77. سؤال: وماذا عن األمثان األحادية التي تكون مفرطة أو منخفضة بكيفية غري عادية؟        
   • تتبع نفس اإلجراءات املشار إليها أعاله، حيث يطلب من املتنافس كتابة تقديم التوضيحات 
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الرضورية، و بإمكان لجنة فتح األظرفة، تعيني لجنة تقنية فرعية لفحص أجوبة املتنافس و تعد 
تقريرا تضمنه استنتاجاتها. 

و تستند اللجنة يف قبول العروض املذكور أو إقصائه عىل التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية، 
تحت مسؤوليتها. 

78. سؤال: هل ميكن إلغاء طلب العروض؟ 
لقد حرص املرشع الحاالت التي ميكن فيها للسلطة املختصة، إلغاء طلب العروض فيام ييل:

   - إذا تم الكشف عن عيب يف املسطرة؛ 
   - إذا تجاوز مبلغ العروض املقدمة االعتامدات املالية املخصصة للصفقة؛

   - يف حالة شكاية مبنية عىل أسس صحيحة؛
مع اإلشارة إىل أن إلغاء طلب العروض، ال يسمح باللجوء إىل املسطرة التفاوضية، كام يجوز 
للمتنافس أن يطالب بتعويض يف أي مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة أضف إىل ذلك أن 
إلغاء طلب العروض يجب أن يكون موضوع مقرر توقعه السلطة املختصة، يبني األسباب التي 

أدت إىل هذا اإللغاء، و ينرش يف البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية. 
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79.  سؤال: ما املقصود بطلب العروض باالنتقاء املسبق؟
يتم إبرام صفقة بناء عىل طلب عروض باالنتقاء املسبق، عند ما يتعلق األمر بأعامل معقدة 
أو ذات طبيعة خاصة، تستوجب من املتنافسني إبراز املؤهالت الكافية للقيام باملرشوع عىل 

أحسن وجه، والسيام من الناحيتني التقنية و املالية.
 و تتم هذه العملية عرب مرحلتني أساسيتني: 

- املرحلة األوىل: يتم انتقاء مسبق للمتنافسني. 
- املرحلة الثانية: تتم دعوة املقبولني منهم إليداع عروض. 

80. سؤال  : كيف يتم إشهار طلب العروض باالنتقاء املسبق؟ 
يتم إشهار طلب العروض باالنتقاء املسبق، و إتباع نفس الطريقة املتعلقة بإشهار طلب العروض 
املفتوح، أي نرش اإلعالن يف جريدتني وطنيتني عىل األقل، أما إحداهام باللغة األجنبية، و نرشه 

كذلك بالبوابة االلكرتونية للصفقات العمومية.
التاريخ املحدد لتلقي  ويجب أن تتم عملية اإلشهار خمسة عرش )15( يوما عىل األقل، قبل 

ملفات القبول.

81. سؤال : ما هي أهم محتويات ملف طلب العروض باإلنتقاء املسبق؟
قبل اإلعالن عن طلب العروض باالنتقاء املسبق، يعد صاحب املرشوع ملفا متكامال، يتضمن 

ما ييل: 
• يف املرحلة األوىل النتقاء املتنافسني: 

   - نسخة من اإلعالن عن االنتقاء املسبق؛
   - مذكرة تقدميية للمرشوع، تتضمن مختلف املعطيات التقنية؛ 

   - منوذج طلب القبول؛
   - منوذج الترصيح بالرشف ؛

   - نظام االستشارة؛ 

• يف املرحلة الثانية املتعلقة بتقييم عروض املتنافسني املقبولني:
   - دفرت الرشوط الخاصة؛

   - التصاميم التقنية ؛
   - منوذج عقد اإللتزام؛

   - مناذج جداول األمثان مبختلف أنواعها؛
   - ويجب وضع هذا امللف رهن إشارة لجنة طلب العروض قبل إشهاره؛
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82. سؤال: ما هي مكونات ملف طلب العروض باالنتقاد املسبق؟
يتوىل صاحب املرشوع إعداد ملف طلب العروض باالنتقاء املسبق ، قبل الرشوع يف املسطرة، 
حيث يتضمن عدد من النامذج والبيانات التي يجب عىل املتنافسني ملؤها بكل عناية، باإلضافة 

إىل مذكرات توضيحية ملوضوع الصفقة.
- يف مرحلة االنتقاء املسبق، يضم امللف الوثائق التالية:

   * نسخة من اإلعالن عن االنتقاد املسبق؛
   * مذكرة تقديم املرشوع، التي توضح موضوع الصفقة، السياق العام للمرشوع، مكان التنفيذ، 

طبيعة العمل، والوصف املوجز له؛
   * منوذج طلب القبول؛

   * منوذج الترصيح بالرشف؛
   * نظام االستشارة؛

- يف مرحلة تقييم العروض: يضم امللف، دفرت الرشوط الخاصة، عقد االلتزام، مناذج لجداول 
األمثان، التصاميم والوثائق التقنية .... إلخ. 

83. سؤال: ما هي أهم مضامني نظام االستشارة الخاصة بطلب العروض باالنتقاء املسبق؟
يخضع طلب العروض باالنتقاء املسبق لنظام خاص يعده صاحب املرشوع، ويتضمن بالخصوص 

ما ييل:
   - بالنسبة ملرحلة االنتقاء املسبق: الئحة الوثائق التي يجب أن يديل بها املتنافسون، باإلضافة 

إىل مقاييس االنتقاء املسبق للمتنافسني. 
وتختلف هذه املقاييس بحسب طبيعة األعامل املراد إنجازها، كام تأخذ هذه املقاييس بعني 
االعتبار الضامنات واملؤهالت القانونية والتقنية واملالية، باإلضافة إىل املراجع املهنية للمتنافسني 

عند االقتضاء.
املقبول  املتنافس  يتعني عىل  التي  الوثائق  العروض: يضم الئحة  تقييم  بالنسبة ملرحلة   -    
تقدميها، باإلضافة إىل مقاييس تقيم عروض املتنافسني املقبولني، وإسناد الصفقة، وتختلف هذه 

املقاييس بحسب طبيعة األعامل املراد إنجازها.

84. سؤال: ما هي املقاييس املعتمدة لتقييم عروض املتنافسني بالنسبة لصفقات األشغال؟ 
بعني  املتنافسني  عروض  تقيم  مقاييس  تأخذ  مطلوبا،  التقني  العرض  تقديم  يكون  عندما   -

االعتبار ما ييل:
   • جدول االنجاز املقرتح لألشغال

   • مناهج وطرق البناء
   • املوارد البرشية واملواد املسخرة للورش

تنمية  البيئة،  بحامية  املتعلقة  الفعالية  للعرض،  والوظيفية  الجاملية  الجودة  إىل  باإلضافة 
الطاقات املتجددة.
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ويظل الثمن املقرتح بعد قبول املتنافسني، هو املقياس الوحيد الواجب مراعاته إلسناد الصفقة.

لصفقات  بالنسبة  املقبولني  املتنافسني  عروض  لتقييم  املعتمدة  املقاييس  هي  ما  سؤال:   .85
التوريدات؟

عندما يكون تقديم العرض التقني رضوريا، تأخذ مقاييس تقييم عروض املتنافسني بعني االعتبار 
عىل الخصوص مبا ييل:

   - املوارد البرشية واملعدات الواجب توفريها.
    * الجودة الوظيفية للتوريد.

    * الضامنات املقدمة.
    * الخدمة بعد البيع.

الطاقية.  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  وتنمية  البيئة،  بحامية  املتعلقة  الفعالية  إىل  باإلضافة 
ويظل املقياس الوحيد الواجب مراعاته ألجل إسناد الصفقة، هو الثمن املقرتح.

لصفقات  بالنسبة  املقبولني  املتنافسني  عروض  لتقييم  املعتمدة  املقاييس  هي  ما  سؤال:   .86
الخدمات؟

عندما يكون تقديم العرض التقني رضوريا، تأخذ مقاييس عروض املتنافسني، بعني االعتبار عىل 
الخصوص ما ييل: 

    * املوارد البرشية واملعدات الواجبة توفريها إلنجاز العمل.
    * املنهجية املقرتحة.

    * الربنامج الزمني لتوظيف املوارد البرشية.
    * الضامنات املقدمة.

    * الطابع االبتكاري للعرض.
    * جودة املساعدة التقنية.

الطاقية.  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  وتنمية  البيئة،  بحامية  املتعلقة  الفعالية  إىل  باإلضافة 
املتنافس  طرف  من  املقرتح  الثمن  هو  الصفقة  إسناد  ألجل  املعتمد  الوحيد  املقياس  ويظل 

املقبول.
أما بالنسبة لصفقات الدراسات، يتم إسناد الصفقة عىل أساس العرض األفضل اقتصاديا.

العروض  طلب  عن  اإلعالن  نرش  وبعد  قبل  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  هي  ما  سؤال:   .87
باالنتقاء املسبق؟

يقوم صاحب املرشوع بتوجيه ملف طلب العروض باالنتقاء املسبق إىل أعضاء لجنة القبول 
مثانية )8( أيام عىل األقل قبل إرسال اإلعالن للنرش.

بعد ذلك يقوم بنرش اإلعالن يف جريدتني وطنيتني عىل األقل، إحداهام باللغة األجنبية، كام ينرش 



 �صوؤال و جواب يف ال�صفقات العمومية

37

هذا اإلعالن باإلضافة إىل ملف طلب العروض باالنتقاء املسبق، بالبوابة اإللكرتونية للصفقات 
العمومية. 

باإلضافة إىل ذلك يضع صاحب املرشوع رهن اإلشارة املتنافسني، ملف طلب العروض باالنتقاء 
املسبق مبجرد صدور أول إعالن طلب العروض، وإىل غاية التاريخ األقىص لتسليم طلبات قبول 

املتنافسني.

88. سؤال: هل ميكن إدخال تعديالت عىل ملف العروض باالنتقاء املسبق بعد إشهاره؟ 
االنتقاء املسبق، بعد إشهاره، برشط عدم  استثنائية، إدخال تعديالت عىل ملف  ميكن بصفة 
الذين سحبوا أو حملوا امللف املذكور  املتنافسني  الصفقة، ومع موافاة جميع  املس مبوضوع 
لنرش  األصيل  األجل  طيلة  وذلك  اآلخرين،  املتنافسني  إشارة  رهن  ووضعها  التعديالت،  بهذه 

اإلعالن.
كام ميكن نرش إعالن تصحيحي، ويف هذه الحالة، ال تتم جلسة القبول، إال بعد انقضاء أجل 
عرشة )10( أيام، كحد أدىن تحتسب ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ آخر نرش إعالن التصحيح 
للجلسة  املحدد  التاريخ  يكون  أن  و  جريدة صدرت،  ثاين  ويف  العمومية،  الصفقات  بوابة  يف 

الجديدة، سابقا للتاريخ املقرر يف إعالن النرش األصيل. 
 

89. سؤال: ما هي الرشوط املطلوبة من املتنافسني للمشاركة يف طلب العروض باالنتقاء املسبق؟
وتشكل  املفتوح،  العروض  طلب  يف  للمشاركة  املتنافسني  من  املطلوبة  الرشوط  نفس  هي 
املستندات الواجب اإلدالء بها من طرف املتنافسني إلثبات كفاءاتهم ومؤهالتهم، امللف اإلداري، 

امللف التقني وامللف اإلضايف عند االقتضاء، وامللف املايل.

90. سؤال: ما هي الوثائق الواجب اإلدالء بها من طرف املتنافس املزمع إسناد الصفقة إليه؟
   - الوثيقة التي تثبت الصالحيات املخولة إىل الشخص الذي يترصف باسم املتنافس، بالنسبة 

لألشخاص االعتباريني.
   - مستخرج من النظام األسايس للرشكة.

   - الوثيقة التي يفوض مبوجبها شخص مؤهل، صالحياته اىل شخص آخر.
   - نسخة مشهود مبطابقتها لألصل، مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة املختصة يف 

محل فرض الرضيبة.
   - نسخة مشهود مبطابقتها لألصل، مسلمة منذ أقل من سنة، من طرف الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي.
   - شهادة القيد يف السجل التجاري.

   - الوثائق املثبتة لجنسية املقاولة، ومسريها بالنسبة للصفقات املربمة لحاجات الدفاع الوطني، 
أو األمن العام، إذا طلب صاحب املرشوع ذلك.
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   - ما يعادل الشهادات املتعلق بالرضيبة، والصندوق الوطني للضامن االجتامعي وشهادة القيد 
يف السجل التجاري بالنسبة للمتنافسني غري املقيمني باملغرب. 

91. سؤال: كيف يتم تأليف لجنة طلب العروض باالنتقاء املسبق؟
يتم تأليف لجنة طلب العروض باالنتقاء املسبق، بنفس طريقة تأليف لجنة طلب العروض 

املفتوح.

92. سؤال: كيف يتم إيداع أظرفة املتنافسني؟
كام سبق ذكره، يضم ملف القبول املقدم من طرف كل متنافس، ملفا إداريا، وملفا تقنيا، وملفا 

إضافيا عند االقتضاء، وميكن أن يرفق كل ملف بقامئة الوثائق التي يتكون منها.
أما عن إيداع هذه امللفات، فيتم مبقتىض طلب القبول، يف ظرف مختوم ، يتم إيداعه مقابل وصل 
مبكتب صاحب املرشوع املبني يف إعالن طلب العروض أو إرساله عن طريق الربيد املضمون، 
بإفادة االستالم إىل املكتب املشار إليه سابقا، أو تسليمه إىل رئيس لجنة طلب العروض باالنتقاء 

املسبق، عند بداية الجلسة، وقبل فتح األظرفة.
ويجب أن يكون هذا الظرف مغلقا، وأن يحمل البيانات التالية:

   * اسم وعنوان املتنافس
   * موضوع طلب العروض باالنتقاء املسبق

   * تاريخ وساعة جلسة القبول.
   * التنبيه بأنه "ال يفتح الظرف إال من طرف رئيس لجنة طلب العروض باالنتقاء املسبق، أثناء 

جلسة القبول".

93. سؤال: هل ميكن سحب الظرف من قبل املتنافس بعد إيداعه؟
الذين أودعوا  للمتنافسني  العروض املفتوح أو املحدود، يجوز  بالنسبة لطلب  الشأن  كام هو 
إيداع  اليوم والساعة املحددين لجلسة فتح األظرفة، وذلك بعد  أظرفتهم أن يسحبوها، قبل 

طلب مكتوب.
باإلضافة إىل إمكانية تقديم ظرف جديد، طبقا للرشوط املشار إليها سابقا، وتطبق عىل السحب 

نفس اإلجراءات املطبقة عىل اإليداع.

94. سؤال: ما هي أهم األعامل التي تبارشها لجنة طلب العروض باالنتقاء املسبق خالل جلسة 
القبول؟ 

يف الجلسة األوىل :
يف اليوم والساعة املحددة يف إعالن طلب العروض باالنتقاء املسبق تعقد لجنة طلب العروض 

اجتامعها يف جلسة عمومية.
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،إىل  بعد  أظرفتهم  يودعوا  مل  الذين  املتنافسني  من  الجلسة  رئيس  يطلب  الجلسة،  بداية  يف 
تسليمها  عىل الفور، كام يدعو املتنافسني الذين انتبهوا إىل أن ملفاتهم غري كاملة، أن يسلموا 

الوثائق الناقصة يف غالف مختوم.
ويتم حرص بصفة نهائية الئحة املتنافسني املشاركني فيطلب العروض باالنتقاء املسبق.

وبعد التأكد من وجود األعضاء الذين يعترب حضورهم إجباريا، يتلو رئيس الجلسة إعالن طلب 
العروض الذي تم نرشه بجريدتني وطنيتني عىل األقل إحداهام بلغة أجنبية، باإلضافة إىل مراجع 

النرش يف الجريدة الرسمية. 
بعد إدالء أعضاء اللجنة مبالحظتهم وتحفظاتهم حول العيوب املحتملة التي قد تشوب املسطرة، 
أو  املسطرة يف حالة صحتها  إنهاء  إما  يقرر  واملالحظات،  التحفظات  والتأكد من صحة هذه 

مواصلة املسطرة تحت مسؤوليته.
عن  ويعلن  املطلوبة،  امللفات  وجود  من  ويتأكد  املتنافسني،  أظرفة  ذلك  بعد  الرئيس  يفتح 

الوثائق املضمنة بكل ملف، ويضع قامئة بالوثائق التي قدمها املتنافس.

يف الجلسة الثانية :
وامللف  التقني  وامللف  اإلداري  امللف  وثائق  بفحص  اللجنة يف جلسة مغلقة، وتقوم  تجتمع 

اإلضايف عند االقتضاء، وتتخذ القرارات التالية:
   * إقصاء املتنافسني الذين ال يستجيبون للرشوط املطلوبة يف نظام االستشارة، أو مل يقدموا 
الوثائق املطلوبة، أو إذا تبني للجنة أن مؤهالتهم املالية والتقنية غري كافية بالنظر إىل املقاييس 

الواردة يف نظام االستشارة.
   * حرص الئحة املتنافسني املقبولني مبا فيهم املتنافسني املقبولني بتحفظ، برشط تصحيح التباين 

املثبت يف وثائق امللف اإلداري.

95. سؤال: ما هي مضامني محرض لجنة طلب العروض باالنتقاء املسبق؟
عىل  يتضمن  محرض  بتحرير  العروض  طلب  لجنة  تقوم  القبول،  جلسة  أشغال  انتهاء  فور 

الخصوص ما ييل:
   * مراجع نرش اإلعالن عن طلب العروض باالنتقاء املسبق

   * االعرتاضات املقدمة من قبل األعضاء أو من طرف املتنافسني، وكذا راي اللجنة بخصوص 
هذه االعرتاضات والتعرضات.

   * أسباب إقصاء املتنافسني املبعدين.
   * الئحة املتنافسني املقبولني

   * ثم يوقع هذا املحرض، وتعلق نسخة منه خالل األربعة وعرشين )24( ساعة املوالية النتهاء 
أشغال اللجنة، مبقر صاحب املرشوع، وذلك ملدة خمسة عرش )15( يوما عىل األقل، كام ينرش 

ببوابة الصفقات العمومية. 
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96. سؤال: كيف يتم اإلعالن عن النتائج النهائية للقبول؟
يقوم صاحب املرشوع، خالل أجل ال يتعدى خمسة )05( أيام، ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال 

لجنة القبول، مبا ييل:
   * إخبار املتنافسني غري املقبولني بأسباب إقصائهم، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي 

وسيلة اتصال أخرى لها تاريخ مؤكد.
   * توجيه رسالة القبول إىل املتنافسني املقبولني، بنفس وسائل اإلخبار التي سبق ذكرها، من 

أجل سحب أو تحميل ملف طلب العروض باالنتقاء املسبق، إليداع عروضهم.
التاريخ املقرر عند  وتبني هذه الرسالة، مكان استالم العروض، تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، 
االقتضاء، لالجتامع أو لزيارة املواقع، وتقدير كلفة األعامل املعدة من طرف صاحب املرشوع. 

مع اإلشارة إىل أنه ينبغي تسليم رسالة القبول ثالثني )30( يوما عىل األقل قبل التاريخ املحدد 
لجلسة فتح األظرفة.

97. سؤال: ما هي أهم املهام املوكلة إىل لجنة طلب العروض باالنتقاء املسبق، خالل الجلسة 
املخصصة لتقييم عروض املتنافسني املقبولني؟

العروض  الخاصة بطلب  باالنتقاء املسبق، نفس اإلجراءات  العروض  تطبق عىل جلسة طلب 
املفتوح أو املحدود، واملنصوص عليها يف املواد، 39و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 من املرسوم رقم 
349 - 12 - 2 املتعلق بالصفقات العمومية، واملتعلقة بتقييم العروض، وبالعرض املفرط أو 
املنخفض بشكل غري طبيعي، وبطلب العروض عديم الجدوى، ومبحرض جلسة فحص العروض، 

ونتائج طلب العروض.

98. سؤال: ما هو أجل صالحية طلب العروض باالنتقاء املسبق؟ 
يظل املتنافسون ملتزمني بالعروض التي قدموها طوال أجل خمسة وسبعني )75( يوما، تحتسب 

ابتداء من تاريخ جلسة فتح األظرفة.
وإذا تبني للجنة عدم قدرتها عىل تحديد اختيارها خالل األجل املقرر، يقرتح صاحب املرشوع 

عىل املتنافسني قبل انرصام هذا األجل، تجديدا ملدة ال تتجاوز خمسة وسبعني )75( يوما.
ويبقى املتنافسني الذين أعلنوا عن موافقتهم، وحدهم ملتزمني خالل األجل املحدد.

99. سؤال: هل ميكن إلغاء طلب العروض باالنتقاء املسبق بعد إشهاره؟
ميكن إلغاء طلب العروض، دون أن يتحمل صاحب املرشوع أي مسؤولية عن هذا الفعل إزاء 
املتنافسني ويف أي مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة، وذلك يف الحاالت املنصوص عليها 

باملادة 45 من املرسوم.



41

املباراة
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100. سؤال: ما هو نوع العمل املطلوب يف صفقة املباراة؟
تهم األعامل التي ميكن أن تكون موضوع مباراة، عىل وجه الخصوص، املجاالت املتعلقة بتهيئة 

الرتاب الوطني، والتعمري، و الهندسة، أو تصور وإنجاز.
وتتعلق املباراة عىل الخصوص مبا ييل:

   * إما بتصور مرشوع
   * إما بتصور مرشوع وإنجاز الدراسة التقنية الخاصة به

   * إما بتصور مرشوع وإنجاز الدراسة التقنية الخاصة به وتتبع إنجازه
   * إما بتصور وإنجاز مرشوع عندما يتعلق األمر بصفقة تصور وإنجاز

101. سؤال: ما هي رشوط إنجاز املباراة؟
تخضع صفقة املباراة لنفس اإلجراءات املتبعة يف طلب العروض باالنتقاء املسبق، والتي تقتيض 
الفرز األويل للمرتشحني، لتحديد املقبولني منهم، ثم القيام بالتباري فيام بينهم ألجل الحصول 

عىل الصفقة.
وتنظم املباراة عىل أساس برنامج يعده صاحب املرشوع، ثم دعوة عمومية للمنافسة، حتى 
يتمكن كل مهتم بأمرها، ومتوفر عىل رشوطها، التقدم لها عىل وجه املساواة، ثم تقوم لجنة 

املباراة بفحص وترتيب املشاريع التي اقرتحها املتنافسون املقبولون.

102. سؤال: ما هي أهم مضامني برنامج املباراة؟
يبني برنامج املباراة، املحتوى وتحديد الحاجيات التوقعية التي يتعني أن يستجيب لها العمل، 

مع تحديد املبلغ األقىص للنفقة، املخصصة لتنفيذ هذا العمل.
والسيام العنارص التالية:

   * اإلعالن عن الهدف املتوخى من املباراة، وعرض الجوانب الرئيسية التي يجب اعتبارها.
   * تعريف مكونات املرشوع ومحتواه

مع اإلشارة إىل أن صاحب املرشوع ملزم مبنح جوائز إىل خمسة )05( مشاريع األحسن ترتيبا، 
من بني املشاريع املقبولة، ويحدد مبلغ هذه الجوائز يف برنامج املباراة.

103. سؤال: كيف يتم إشهار املباراة؟
يتم إشهار إعالن املباراة يف جريدتني وطنيتني عىل األقل إحداهام باللغة األجنبية، كام يتم نرشه 

ببوابة الصفقات العمومية .
التاريخ  ويجب أن يتم ذلك داخل أجل ال يقل عن خمسة عرش )15( يوما، عىل األقل قبل 

املحدد لجلسة القبول. ويبني فيه عىل الخصوص ما ييل:
   * موضوع املباراة ومكان التنفيذ

   * السلطة التي تجري املباراة
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   * مكتب أو مكاتب صاحب املرشوع، وعنوانه، حيث ميكن سحب ملف املباراة، وإيداعه أو 
توجيه ملفات القبول.

   * تاريخ وساعة جلسة فتح األظرفة
   * الوثائق املثبتة واملبينة يف نظام املباراة.

   * املؤهالت املطلوبة.

104. سؤال: كيف تتم عملية فتح األظرفة الخاصة باملباراة؟
نفس طريقة فتح األظرفة الخاصة بطلب العروض باالنتقاء املسبق.
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105. سؤال: ماذا نعني بصفقات تفاوضية؟ 
للصفقة، بعد  نائال  التفاوض  الصفقات تختار مبوجبها لجنة  إبرام  التفاوضية طريقة  املسطرة 

استشارة متنافس أو أكرث و التفاوض بشأن رشوط الصفقة. 
و يتعلق التفاوض عىل الخصوص بالثمن و أجل التنفيذ و تاريخ االنتهاء و التسليم، و رشوط 

التنفيذ و تسليم العمل.
يف حني ال يجوز التفاوض حول موضوع الصفقة و محتواها. 

106. سؤال: ما هي الحاالت التي ميكن فيها اللجوء إىل إبرام صفقات تفاوضية وتتطلب إشهار 
مسبق و إجراء منافسة ؟

ميكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق و إجراء منافسة: 
   - األعامل التي كانت موضوع مسطرة عروض و مل يقدم بشأنها، إال عروض اعتربتها لجنة 
طلب العروض عدمية الجدوى، و يف هذه الحالة ال يجب أن يطرأ أي تغيري عىل الرشوط األصلية 
للصفقة، و أال تزيد املدة الفاصلة بني تاريخ الترصيح بعدم جدوى املسطرة و تاريخ اإلعالن عن 

الصفقة التفاوضية عن واحد و عرشين يوما )21 يوما(
   - األعامل التي يعهد صاحب املرشوع بتنفيذها إىل الغري، حسب الرشوط الواردة يف الصفقة 

األصلية، عىل إثر تقصري من صاحب الصفقة. 

107. سؤال: ما هي الحاالت التي ميكن فيها اللجوء إىل إبرام صفقات تفاوضية ال تحتاج إىل 
إشهار مسبق و إجراء منافسة ؟ 

ميكن تلخيصها فيام ييل:
   - األعامل التي ال ميكن أن يعهد بإنجازها، اعتبارا لرضورات تقنية أو لصبغتها املعقدة التي 
تستلزم خربة خاصة، إال لصاحب أعامل معني،  بالنظر ملا يتوفر عليه من مواصفات مهنية و 

خربة تقنية تؤهله لهذه الصفقة ؛ 
   - األعامل التي تقتيض رضورات الدفاع الوطني أو األمن العام الحفاظ عىل رسيتها، و يجب 
أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة عىل 

حدة، بناء عىل تقرير خاص من السلطة الحكومية املعنية؛ 
   - األشياء التي يختص بصنعها حرصيا حاملو براءات االخرتاع؛

   - األعامل التي يجب انجازها يف حالة االستعجال القصوى و الناجمة عن ظروف غري متوقعة 
بالنسبة لصاحب املرشوع و غري ثابتة عن عمل منه، و التي ال تتالءم مع اآلجال التي يستلزمها 
إشهار وإجراء منافسة ، و يتعلق األمر عىل الخصوص باألعامل املتعلقة مبواجهة خصائص أو 
ظروف غري متوقعة بالنسبة لصاحب املرشوع و ال ترجع إلرادته ،مثل زلزال أو فيضان أو مد 
أو  بنايات  أو  أو حرائق  الجراد  اجتياح  أو  مدمرة  نباتية  أمراض  أو  وباء  أو  أو جفاف  بحري 
منشات مهددة باالنهيار أو حدث يهدد صحة املستهلك أو الرثوة الحيوانية أو الطبيعية ،.. الخ؛
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   - األعامل املستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة الرتاب الوطني، أو أمن السكان،أو سالمة 
السري الطرقي أو املالحة الجوية أو البحرية و التي يجب الرشوع يف تنفيذها قبل أن يتسنى 

تحديد جميع رشوط الصفقة؛ 
   - األعامل املتعلقة بتنظيم الحفالت أو الزيارات الرسمية التي تكتيس صفة استعجالية  و غري 

متوقعة، و غري متالمئة مع اآلجال الالزمة لإلشهار و إجراء املنافسة املسبقني؛
   - األعامل اإلضافية التي تتطلب إنجازها اإلمتام من املقاول أو املورد أو الخدمايت الذي سبق 

أن أسندت إليه الصفقة؛ 

108. سؤال:  كيف يتم تأليف لجنة التفاوض، و ما هي أهم اختصاصاتها ؟ 
يتم تعيني لجنة التفاوض من طرف السلطة املختصة أو اآلمر بالرصف املساعد . و تتكون هذه 

اللجنة من:
   - رئيس اللجنة: يعينه صاحب املرشوع ؛

   - ممثلني اثنني عن صاحب املرشوع، ينتمي أحدهام عىل األقل إىل املصلحة املعينة بالصفقة؛ 
يف البداية، تفحص اللجنة الرتشيحات التي تم التوصل بها، و تحرص الئحة املتنافسني، الذين تم 

اعتبار مؤهالتهم القانونية و التقنية كافية لتقديم عرض؛ 
أو  االنتهاء،  تاريخ  و  التنفيذ  أجل  و  الثمن،  بخصوص  املقاول  مع  التفاوض  عملية  تبدأ  تم 

التسليم، ورشوط التنفيذ، و تسليم العمل. 
و يف نهاية املفاوضات، تقرتح اللجنة عىل السلطة املختصة إسناد الصفقة إىل املتنافس الذي 

قدم العرض األكرث أفضلية. 
و تدون املفاوضات يف تقرير يوقعه رئيس و أعضاء لجنة التفاوض و يرفق مبلف الصفقة. 

و يجب أن يتضمن هذا التقرير عىل الخصوص ما ييل: 
   - مرجع إعالن نرش الصفقة التفاوضية يف جريدة وطنية و يف بوابة الصفقات العمومية؛

   - الئحة املتنافسني الذين يتم استدعاؤهم؛
   - الئحة املتنافسني املشاركني؛

   - موضوع املفاوضات ؛
   - مبالغ عروض املتنافسني؛ 

   - األسباب التي أدت إىل اختيار العرض األكرث أفضلية ؛
و لإلشارة يجب أال يقل عدد املتنافسني املقبلني للتفاوض عن ثالثة )3( ما عدا إذا كان عدد 

املتنافسني الذين استجابوا للدعوة غري كاف.
و ميكن لصاحب املرشوع استدعاء أي شخص آخر خبريا كان أم تقنيا تعترب مساهمته مفيدة 

ألشغال اللجنة .
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109. سؤال: ما هي أشكال الصفقات التفاوضية ؟ 
أما بخصوص أشكال الصفقات التفاوضية ، فهي نوعان : 

   - إما بناء عىل عقد التزام يوقعه الراغب يف التعاقد، و عىل دفرت الرشوط الخاصة؛
   - إما بصفة استثنائية، بتبادل رسائل أو اتفاقيات خاصة بالنسبة لألعامل املستعجلة التي تهم 
الدفاع عن حوزة الرتاب الوطني، أو أمن السكان أو سالمة السري الطرقي، أو املالحة الجوية أو 

البحرية، والتي يجب الرشوع يف تنفيذها قبل تحديد جميع رشوط الصفقة؛ 

110. سؤال: كيف يتم إشهار الصفقة التفاوضية التي تتطلب إشهار مسبق و إجراء منافسة؟
تكون املسطرة التفاوضية التي تتطلب إشهار مسبق و إجراء منافسة، موضوع إعالن ينرش عىل 
األقل يف جريدة ذات توزيع وطني يختارها صاحب املرشوع، و يف بوابة الصفقات العمومية. 

كام ميكن تبليغه إىل علم املتنافسني املحتملني بأي وسيلة لإلشهار أو بطريقة الكرتونية. 
و يجب أن يبني إعالن اإلشهار ما ييل: 

   - موضوع الصفقة ؛
   - صاحب املرشوع الذي يجري املسطرة التفاوضية؛

   - عنوان صاحب املرشوع؛ 
   - املستندات الواجب اإلدالء بها ؛ 

   - عنوان املوقع االلكرتوين؛ 

111. سؤال: ما هي محتويات ملف الصفقة التفاوضية ؟ 
يتضمن ملف اإلعالن عن صفقة تفاوضية تتطلب إشهار مسبق وإجراء منافسة ما ييل: 

   - نسخة من اإلعالن عن اإلشهار؛
   - دفرت الرشوط الخاصة؛

   - التصاميم و الوثائق التقنية ؛
   - منوذج عقد االلتزام؛

   - منوذج جدول األمثان و التقدير املفصل ؛
   - منوذج تحليل األمثان بالنسبة لصفقات بأمثان إجاملية ؛

   - العنارص املكونة للعرض التقني عند االقتضاء؛
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القيام بخدمات عن طريق  112. سؤال: هل من املمكن إنجاز أشغال أو تسلم توريدات أو 
سند طلب؟ 

بالصفقات  املتعلق   2  -  12  -  349 رقم:  املرسوم  من   88 املادة  أجازت  لقد   ، الحال  بطبيعة 
العمومية، إنجاز أشغال أو تسلم توريدات أو القيام بخدمات، و ذلك يف حدود مائتي ألف 
تكون  أن  ميكن  التي  األعامل  قامئة  حدد  كام  الرسوم،  احتساب  مع  درهم  درهم)200.000( 

موضوع سندات طلب.

113. سؤال: ما هي طبيعة األشغال املمكن إنجازها بواسطة سند طلب؟
يتعلق األمر باألشغال التالية:

   - أشغال تهيئة املباين اإلدارية وصيانتها وإصالحها؛
   - أشغال تهيئة املنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصالحها؛

   - أشغال تهيئة املساحات الخرضاء بتوريد أو بدون توريد البذور واألغراس؛
   - أشغال تركيب املعدات املختلفة؛

114. سؤال: ماهي طبيعة التوريدات املمكن تسلمها بواسطة سند طلب ؟
يتعلق األمر بالتوريدات التالية :5

   - توريد الحيوانات؛
   - لوازم تصحيح البحر واللوازم املتعلقة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ؛

   - لوازم الرصاصة الصحية؛
   - الوقود والزيوت؛

   - الخرائط الجغرافية والطبوغرافية والجيولوجية والتصوير الجوي؛
   - املطهرات و مواد التنظيف ؛

   - الوثائق ؛
   - األسمدة ؛

   - تقرير الشارات و أدوات مامثلة و توابعها ؛
   - توريد املعدات الطبية و التقنية وقطع الغيار الخاصة بها؛ 

   - توريدات األكياس و مواد التلفيف؛
   - لوازم املكتب ؛

   - التوريدات الكهربائية ؛
   - اللوازم الخاصة باملعدات التقنية و املعلوماتية؛ 
   - توريد البذور و النباتات و األغراس و الرفوف؛

   - املالبس ؛
5 - انظر الالئحة الكاملة بامللحق رقم ميكن اضافة صنف توريدات أخرى من خالل مرسوم.



 �صوؤال و جواب يف ال�صفقات العمومية

51

   - املطبوعات و أعامل الطبع و النسخ و التصوير؛ 
   - الكتب و اللوازم املدرسية و أدوات التدريس؛

   - معدات املكتب ؛
   - مواد البناء ؛

   - معدات النقل ؛
   - معدالت و لوازم الرياضة ؛

115. سؤال: ما هي الخدمات املمكن القيام بها بواسطة سند طلب؟ 
يتعلق األمر بالخدمات التالية :

   - صيانة الربامج والربمجيات املعلوماتية؛
   - الدراسات واالستشارة والتكوين؛

   - الصناعة الفندقية ، واإليواء ، واالستقبال ، واملأكل؛
   - كراء املعدات واألثاث؛

   - كراء وسائل نقل األشخاص)السيارات والحافالت( ؛
   - كراء اآلليات ووسائل نقل املعدات واملواد واآلليات؛

   - كراء الشاحنات الصهريجية؛
   - كراء القاعات وأجنحة املعارض؛

   - تركيب وتفكيك املعدات املائية والكهرميكانيكية؛
   - تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية؛

   - أعامل املساعدة واالستشارة القانونية واملحاسباتية؛
   - مراقبة وتحليل العينات املأخوذة من املنتجات أو املعدات أو املواد الخاضعة ملعايري إلزامية؛

   - األعامل الطبية واإلستشفائية ونقل الجرحى واملرىض؛
   - أعامل نظافة البنايات اإلدارية؛
   - أعامل حراسة البنايات اإلدارية؛

   - أعامل اإلشهار؛
   - األعامل الطبوغرافية؛

   - إصالح وصيانة األجهزة التقنية؛
   - ترجمة الوثائق واملراسالت؛

   - النقل والشحن والتخزين والعبور؛

116. ما هي الرشوط الواجب احرتامها عند إبرام سند طلب؟
من أجل إبرام سند طلب البد من احرتام الرشوط التالية:

الرشط األول : أن تكون األعامل موضوع سند طلب تدخل ضمن قامئة األعامل املشار إليها 
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أعاله بامللحق 4 من املرسوم رقم 2-12-349 املتعلق بالصفقات العمومية .

الرشط الثاين: أن ال يتعدى مبلغ إنجاز األشغال أو تسليم التوريدات آو القيام بخدمات مبلغ 
مائتي ألف درهم )000 200 درهم(

املؤسسات  وكذا  الوزارية  القطاعات  بعض  لخصوصية  ومراعاة  استثنائية  بصفة  وميكن 
العمومية ، والجامعات الرتابية ، رفع هذا املبلغ إىل حدود 000 500 درهم مبوجب مقرر يتخذه 
رئيس املؤسسة بعد موافقة مجلس اإلدارة وتأشرية الوزير املكلف باملالية بالنسبة للمؤسسات 

العمومية .
ومبوجب قرار يتخذه وزير الداخلية بعد استطالع رأي لجنة تتبع الطلبية العمومية بالنسبة 

للجامعات الرتابية.

الرشط الثالث: يجب أن تخضع األعامل موضوع سندات طلب إىل منافسة مسبقة ، بحيث 
يجب عىل صاحب املرشوع استشارة ثالثة متنافسني عىل األقل وأن يقدم ثالث بيانات مختلفة 

لالمثان عىل األقل مقدمة من طرف املتنافسني املعنيني.
ويف حالة استحالة تقديم ثالث بيانات يجب عىل السلطة املختصة أن تربر االستحالة أو عدم 

املالمئة.
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اأعمال الهند�سة املعمارية
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تعترب أعامل الهندسة املعامرية، من أهم ما استجد يف مرسوم 2013، حيث نالت حصة األسد 
يف مجموع املواد الجديدة، مبا مجموعه 41 مادة، وجاء هذا املستجد بناء عىل الرغبة يف توحيد 

األنظمة القانونية املؤطرة إلبرام الصفقات العمومية. 

117. سؤال: متى يتم اللجوء إىل إبرام أعامل الهندسة املعامرية؟
تربم أعامل الهندسة املعامرية عىل أساس عقد مهندس معامري، يحدد الرشوط اإلدارية والتقنية 

واملالية املطبقة عىل العمل املراد تنفيذه.
املتعلق  الخامس من مرسوم 349-12-2  الباب  ملقتضيات  املعامرية  الهندسة  أعامل  وتخضع 

بالصفقات العمومية، ومقتضيات أخرى واردة يف األبواب التالية:
   - الباب األول باستثناء املادة 5؛

البند 4 من املادة 11: واملتعلق بالصفقة بأمثان نسبة مائوية، حيث يحدد مثن العمل،   -   
بواسطة نسبة مائوية، تطبق عىل األشغال املنجزة فعال، والتي متت معاينتها، بصفة قانونية دون 

احتساب الرسوم، واملبلغ الناتج عن مراجعة األمثان، مبالغ التعويضات،  والغرامات املحتملة؛
   - البند 1 من املادة 12، حيث أن الصفقة تكون بنسبة مائوية ثابتة؛

   - املادة 14، املتعلقة بنرش الربامج التوقيعية؛
   - الباب السابع باستثناء املادة 181، حيث ال ميكن إبرام صفقات أعامل الهندسة املعامرية 

عن طريق املناقصات اإللكرتونية املعكوسة؛
   - الباب الثامن؛

   - الباب التاسع باستثناء املواد 154، 155، 156، 158؛
   - الباب العارش، باستثناء املادتني 161، 162؛

   - الباب الحادي عرش والثاين عرش؛

118. سؤال: ما هي أهم املقتضيات الواجب تضمينها يف عقد املهندس املعامري؟
كام سبق ذكره، تربم أعامل الهندسة املعامرية عىل أساس عقد مهندس معامري، يحدد الرشوط 

اإلدارية والتقنية، واملالية املطبقة عىل العمل املراد تنفيذها، والسيام الرشوط التالية.
   * رشوط إدارية ومالية: تتعلق باألعامل املوكلة إىل املهندس املعامري، الوثائق التعاقدية، 
حقوق  ومراجعتها،  املعامريني،  املهندسني  أتعاب  تسديد  كيفيات  بالخدمة،  األوامر  اآلجال، 

وواجبات املتعاقدين بخصوص استعامل النتائج، رشوط الفسخ....إلخ.
الدراسات  ملف  بالرسم،  املتعلقة  الدراسات  إعداد  برشوط  وتتعلق  تقنية:  مقتضيات   *    
التمهيدية املوجزة، ملف الدراسات التمهيدية املفصلة، وكذا كيفية مساعدة صاحب املرشوع 

إلبرام صفقات األشغال، تتبع وتنفيذ الصفقات، التسلم املؤقت والنهايئ، التقارير... إلخ.
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119. سؤال: كيف يتم احتساب أجرة املهندس املعامري؟   
مبلغ  عىل  يقرتحها،  التي  املائوية  النسبة  بتطبيق  وذلك  املعامري،  املهندس  أتعاب  تحتسب 
األشغال املنجزة فعال، دون احتساب الرسوم املثبتة بصفة قانونية، ودون احتساب املبلغ الناتج 
عىل مراجعة األمثان، وكذا عن كل تعويض منح لصاحب صفقة األشغال والغرامات املحتملة، 

وذلك عىل الشكل التايل:
املهندس  مبلغ جزايف عىل كل هكتار، محدد يف عقد  يطبق  التجزئة:  لعمليات  بالنسبة   *    

املعامري.
   * بالنسبة للبنايات، مبا فيها عملية التهيئة والرتميم، ترتاوح النسبة بني %4  و 5%.
   * بالنسبة للعمليات املتعلقة بصيانة وإصالح املباين، ترتاوح النسبة بني %3 و 4%.

120. سؤال: ما هي طرق إبرام عقود الهندسة املعامرية؟ 
يتم إبرام العقود املتعلقة بأعامل الهندسة املعامرية، عن طريق االستشارة املعامرية، أو املباراة 

املعامرية، أو االستشارة املعامرية التفاوضية.
   * االستشارة املعامرية: عندما يتعلق األمر مبشاريع تقل امليزانية اإلجاملية املتوقعة لألشغال 
إىل  باإلضافة  الرسوم.  احتساب  دون  درهم(،   20.000.000( مليون  عن عرشين  بها  املرتبطة 

العقود املتعلقة بأعامل التجزئة.
لها،  املخصصة  اإلجاملية  امليزانية  تفوق  األمر مبشاريع  يتعلق  عندما  املعامرية:  املباراة   *    

عرشين مليون درهم.
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الإ�ست�سارة املعمارية 
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121. سؤال : ماذا نقصد باالستشارة املعامرية ؟
االستشارة املعامرية طريقة من طرق إبرام عقود الهندسة املعامرية، متكن صاحب املرشوع، 
من اختيار املهندس املعامري، الذي قدم العرض األكرث أفضلية، بعد إجراء تباري مفتوح يف وجه 
جميع املهندسني املعامريني عىل أساس برنامج لالستشارة املعامرية، وبعد استطالع رأي اللجنة 

املعامرية.
يتضمن برنامج االستشارة، املحتوى والحاجيات التوقعية التي يتعني أن يستجيب لها املرشوع، 

ويحدد امليزانية القصوى املخصصة لتنفيذ األشغال املزمع إنجازها.
والسيام العنارص التالية :

   - الهدف الذي ترمي إليه االستشارة املعامرية.
   - تحديد مفصل ملكونات العملية ومحتواها.

   - وصف لظرفية التدخل مصحوبا ببيان املقتضيات التعمريية والتنظيمية.
باإلضافة إىل مسح طوبوغرايف ملحل املرشوع، ومختلف الدراسات الجيوتقنية، التي من شأنها 

أن ترشد املهندسني املعامريني حول املرشوع املقرتح.

122. سؤال : كيف تجرى مسطرة إشهار االستشارة املعامرية ؟
املعنية  السلطة  االستشارة،  يحدد موضوع  إعالن  املعامرية، عن طريق  االستشارة  إشهار  يتم 
باالستشارة، امليزانية القصوى املتوقعة للمرشوع، مكاتب صاحب املرشوع، حيث ميكن سحب 

وإيداع أو توجيه العروض ... إلخ.
هذا اإلعالن ينرش يف بوابة الصفقات العمومية، ويف جريدتني وطنيتني عىل األقل إحداهام بلغة 
أجنبية، وذلك داخل أجل ال يقل عن واحد وعرشون )21( يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ نرش 

اإلعالن يف ثاين جريدة صدرت، ويف بوابة الصفقات العمومية.

االستشارة  إعالن  نرش  بعد  املعامريني  للمهندسني  توضيحات  تقديم  : هل ميكن  123. سؤال 
املعامرية ؟

كام هو الشأن بالنسبة لإلعالن عن طلب العروض املفتوح، املحدود .... فإنه ميكن لكل مهندس 
معامري أن يطلبه من صاحب املرشوع، تقديم توضيحات بخصوص االستشارة املعامرية رشيطة 

احرتام الرشوط التالية :
   * تقديم طلب يف هذا الشأن، داخل أجل ال يقل عن نسبة )7( أيام من تاريخ املحدد لجلسة 

فتح األظرفة.
   * يجب عىل صاحب املرشوع أن يجيب عىل هذا الطلب، داخل أجل سبعة )7( أيام لتاريخ 
تسلم الطلب، وتبليغه إىل جميع املهندسني املعامريني، ويف بوابة الصفقات العمومية، ويبلغ 

إىل أعضاء لجنة فتح األظرفة.
   * عندما يردها الطلب، بني اليوم العارش واليوم السابع للتاريخ املحدد لجلسة فتح األظرفة، 
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فتح  لجلسة  املحدد  التاريخ  قبل  أيام   )3( بثالثة  تقدير  أبعد  عىل  الجواب  يصدر  أن  يجب 
األظرفة.

124. سؤال : ما هي أهم الرشوط املطلوبة من املهندسني املعامريني للمشاركة يف االستشارة 
املعامرية؟

ميكن تلخيصها كاآليت :
   * أن يكون مرخصا له مبزاولة مهنة مهندس معامري بصفة مستقلة، ومقيد بجدول الهيئة 

الوطنية للمهندسني املعامريني؛
   * يوجد يف وضعية جبائية قانونية؛

   * منخرط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، ويديل بصفة منتظمة بالتصاريح املتعلقة 
باألجور لدى الهيئة؛

   * أال يوجد يف حالة تصفية قضائية، أو يف حالة تسوية قضائية، ما عدا يف حالة ترخيص خاص 
تسلمه السلطة القضائية املختصة؛

   * أال يكون تعرض لعقوبة سحب الرتخيص أو توقيف مزاولة مهنة املهندس املعامري؛

125. سؤال : ما هي أهم الوثائق املكونة للملف اإلداري ؟
يتعني عىل املهندس املعامري، أن يقدم ملفا إداريا، يضم :

   - الترصيح بالرشف؛
   - مستخرج من النظام األسايس للرشكة، يف حالة تأسيس رشكة ملهندسني معامريني؛

   - شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة املختصة يف محل فرض الرضيبة، تثبت 
أن املهندس يوجد يف وضعية جبائية قانونية؛

   - شهادة مسلمة منذ أقل من سنة، من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، تثبت 
أن املهندس املعامري، يوجد يف وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق؛

   - نسخة مشهود مبطابقتها ألصل الرتخيص مبزاولة مهنة املهندس املعامري؛
   - نسخة مشهود مبطابقتها ألصل القيد يف جدول الهيئة الوطنية للمهندسني املعامريني؛

126. سؤال : ما هي أهم مضامني نظام االستشارة املعامرية ؟
يتضمن نظام االستشارة املعامرية البيانات التالية عىل األقل :

   - الئحة املستندات التي يجب أن يديل بها املهندسون املعامريون؛
   - مقاييس القبول، والتي تأخذ بعني االعتبار املؤهالت القانونية؛

   - مقاييس اختيار وترتيب العروض، وتتعلق بجودة االقرتاح التقني، ثم اقرتاح األتعاب املقدمة 
من طرف املهندس املعامري؛
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127. سؤال : ماهي أهم محتويات ملف املهندسني املعامريني ؟
يتضمن ملف املهندسني املعامريني املشاركني يف االستشارة املعامرية، ما ييل :

   - امللف اإلداري؛
   - اإلقرتاح التقني، الذي يجب أن يتضمن، التصميم املعامري للمرشوع، محتويات املرشوع، 
إلعداد  الزمني  الجدول  ثم  للمرشوع  موجزا  أوليا  رسام  املستعملة،  للمواد  وصفية  ومذكرة 

املرشوع؛
   - التقدير املوجز للكلفة اإلجاملية املستندة عىل أساس مساحات املرشوع؛

   - االقرتاح املايل املتضمن لعقد االلتزام الذي يحدد اقرتاح األتعاب؛

128. سؤال : هل ميكن القيام بإعالن تصحيحي لالستشارة املعامرية ؟
كام هو الشأن بالنسبة لكافة طلبات العروض التي يتم إشهارها، ميكن القيام بإعالن تصحيحي 

لالستشارة املعامرية يف الحاالت التالية :
   - إذا قرر صاحب املرشوع إدخال تعديالت عىل ملف االستشارة املعامرية، تقتيض أجال إضافيا 

إلعداد العروض؛
   - إذا تعلق األمر بأخطاء متت معاينتها يف اإلعالن املنشور؛

   - إذا الحظ صاحب املرشوع، أن اآلجل بني تاريخ النرش واألجل املحدد لإلشهار القانوين غري 
كاف؛

   - إذا تقدم أحد املهندسني املعامريني بطلب إىل صاحب املرشوع، يلتمس تأجيل تاريخ فتح 
خالل  وذلك  األعامل،  لتعقد  بالنظر  العروض،  لتهيئ  كاف  غري  املحدد  األجل  لكون  األظرفة، 

النصف األول من أجل اإلشهار؛
الذين  املعامريني  املهندسني  جميع  موافاة  املرشوع،  صاحب  عىل  يتعني  الحاالت،  هذه  يف 
سحبوا أو حملوا امللف، بهذه التعديالت، وتضمينها بامللفات املوضوعة رهن ترصف املهندسني 

املعامريني اآلخرين.

129. سؤال : كيف يتم تأليف لجنة االستشارة املعامرية ؟
تتألف لجنة االستشارة املعامرية من :

   - األعضاء املشار إليهم يف املادة 35 من املرسوم رقم : 349 - 12 - 2؛
   - مهندس معامري، يعينه صاحب املرشوع؛

   - مهندس معامري ميثل الوزارة املكلفة بالتعمري ؛
كام ميكن لصاحب املرشوع أن يلجأ عىل سبيل االستشارة إىل أي خبري آخر أو مهندس معامري 

تعترب مشاركته مفيدة.
ويف حالة غياب أحد أعضاء اللجنة الذي يعترب حضوره رضوريا، يتم تأجيل الجلسة ملدة 48 

ساعة.
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130. سؤال : كيف تتم عملية  تقييم ملفات املتنافسني يف االستشارة املعامرية  ؟
يقوم املتنافس بوضع امللف داخل ظرف مغلق، يحمل اسمه، عنوانه، موضوع العقد، تاريخ 

وجلسة وفتح األظرفة.
هذا الظرف يحتوي عىل ثالثة أغلفة أساسية :

   - الغالف األول : يتضمن وثائق امللف اإلداري املشار إليها سالفا.
   - الغالف الثاين : وثائق االقرتاح التقني.

   - الغالف الثالث : االقرتاح املايل.

131. سؤال : كيف يتم إيداع وسحب أظرفة املتنافسني ؟
كام سبق ذكره، يضم ملف االستشارة املعامرية املقدم من طرف كل متنافس، ملفا إداريا، وملفا 

تقنيا، وملفا إضافيا عند االقتضاء، وميكن أن يرفق كل ملف بقامئة الوثائق التي يتكون منها.
أما عن إيداع هذه امللفات، فيتم مبقتىض طلب القبول، يف ظرف مختوم ، يتم إيداعه مقابل وصل 
مبكتب صاحب املرشوع املبني يف إعالن طلب العروض أو إرساله عن طريق الربيد املضمون، 
بإفادة االستالم إىل املكتب املشار إليه سابقا، أو تسليمه إىل رئيس لجنة طلب العروض باالنتقاء 

املسبق، عند بداية الجلسة، وقبل فتح األظرفة.
ويجب أن يكون هذا الظرف مغلقا، وأن يحمل البيانات التالية:

   * اسم وعنوان املتنافس؛
   * موضوع طلب العروض باالنتقاء املسبق؛

   * تاريخ وساعة جلسة القبول؛
   * التنبيه بأنه "ال يفتح الظرف إال من طرف رئيس لجنة طلب العروض باالنتقاء املسبق، أثناء 

جلسة القبول".
كام يجوز للمتنافسني الذين أودعوا أظرفتهم أن يسحبوها، قبل اليوم والساعة املحددين لجلسة 

فتح األظرفة، وذلك بعد إيداع طلب مكتوب.
باإلضافة إىل إمكانية تقديم ظرف جديد، طبقا للرشوط املشار إليها سابقا، وتطبق عىل السحب 

نفس اإلجراءات املطبقة عىل اإليداع.

132. سؤال : كيف تتم عملية فتح األظرفة يف الجلسة عمومية؟
تقوم لجنة االستشارة املعامرية أثناء فتح االظرفة يف بداية الجلسة العمومية باملهام التالية :

   * فتح أظرفة املهندسني املعامريني يف جلسة عمومية؛
الجلسة ويدعو املهندسني املعامريني الحارضين     * يفتتح رئيس لجنة االستشارة املعامرية 
الذين مل يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها عىل الفور، ويدعو بعد ذلك املهندسني املعامريني 
الذين انتبهوا إىل أن ملفاتهم غري كاملة إىل اإلدالء باملستجدات الناقصة يف غالف مغلق يبني 
طبيعة الوثائق الناقصة ويحرض نهائيا الئحة األظرفة التي تم التوصل بها أو تكملة للوثائق بعد 
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استيفاء هذا اإلجراء؛
   * يتأكد رئيس اللجنة من وجود األعضاء الذين يعترب حضورهم إجباريا؛

ويف حالة غياب أحد هؤالء األعضاء وبعد القيام بالشكليات املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذا 
البند، يدعو الرئيس األعضاء الحارضين للتوقيع باألحرف األوىل عىل األظرفة التي تم التوصل 
بها يف آن وأحد عىل طية الغالف وعىل األجزاء التي تلصق عليها، ويجب أن تبقى هذه األظرفة 
بثامن  األظرفة  فتح  جلسة  الرئيس  ويؤجل  فتحها،  إىل حني  آمن  مكان  يف  وموضوعة  مغلقة 
وأربعني )48( ساعة ويخرب املتنافسني وأعضاء اللجنة باملكان والتاريخ والساعة املقرر الستئناف 

الجلسة العمومية لفتح األظرفة؛
   * يعلن الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة يف حالة التأجيل املنصوص عليه أعاله، 
بصوت عال، الجريدتني اللتني نرشتا إعالن االستشارة املعامرية ومراجعة النرش يف بوابة الصفقات 

العمومية، وعند االقتضاء، السندات األخرى التي تم نرش إعالن االستشارة املعامرية فيها؛
   * يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو مالحظاتهم حول العيوب املحتملة 
التي قد تشوب املسطرة لهذه الغاية إذا تأكد من صحة هذه التحفظات أو املالحظات، يختم 
أن  الرئيس  اعترب  وإذا  بذلك،  املتنافسني  املعامريني  املهندسني  عال  بصوت  ويخرب  املسطرة 
هذه التحفظات أو املالحظات ال أساس لها، يطلب مواصلة املسطرة عىل مسؤوليته وتدوين 

التحفظات أو املالحظات يف محرض الجلسة؛
   * يفتح الرئيس أظرفة املهندسني املعامريني ويتحقق من وجود األغلفة الثالثة ؛

   * يفتح الرئيس يف آن واحد، بالنسبة لكل مهندس معامري، الغالف الذي يحمل عبارة "امللف 
اإلداري" والغالف املتضمن لالقرتاح التقني، ويعلن الرئيس بصوت عال عن الوثائق التي يحتوي 

عليها كل غالف؛
للكلفة اإلجاملية ألشغال املرشوع  التقدير املوجز     * يعلن كذلك بصوت عال عن محتوى 
املقرتح من طرف املهندس أو املهندسني املعامريني. يوقع أعضاء اللجنة باألحرف األوىل عىل 

التقديرات املوجزة املذكورة؛
   * يوقع أعضاء اللجنة باألحرف األوىل عىل األغلفة املتضمنة لالقرتاحات املالية للمهندسني 
املعامريني يف آن واحد عىل طية الغالف وعىل األجزاء التي تلصق عليها. ويجب أن تبقى هذه 
األغلفة مغلقة وموضوعة يف مكان آمن إىل حني فتحها طبقا للرشوط املبينة يف املادة 106 بعده؛
   * يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية ويبلغهام 
إىل املهندسني املعامريني املتنافسني والعموم الحارضين. بعد استيفاء هذا اإلجراء تختم الجلسة 

العمومية وينسحب املهندسون املعامريون املتنافسون والعموم من القاعة؛
يف نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب املرشوع القيام بعرض التاريخ والساعة املتفق 

عليهام لعقد الجلسة العمومية املقبلة يف مقاره.
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133. سؤال :ما هي أهم مهام لجنة االستشارة املعامرية خالل الجلسة املغلقة؟
تجتمع لجنة االستشارة املعامرية يف جلسة مغلقة، بعد فحص وثائق امللف اإلداري وامللف 

التقني،حيث تقوم باملهام: 
   * تقيص اللجنة:

   - املهندسني املعامريني الذين ال يستجيبون للرشوط املطلوبة من املهندسني املعامريني املقررة 
يف املادة 96 أعاله،

   - املهندسني املعامريني الذين مل يتقيدوا مبقتضيات البند 2( من املادة 101 من املرسوم رقم 
349 - 12 - 2 فيام يتعلق بتقديم ملفاتهم؛

   - املهندسني املعامريني الذين مل يدلوا باملستندات املطلوبة يف امللف اإلداري؛
   - املهندسني املعامريني الذين ليست لهم أهلية للتعهد؛

اإلداري  امللف  مستندات  يف  التطابق  عدم  أو  مادية  أخطاء  وجود  اللجنة  الحظت  إذا   *    
تقبل عرض املهندس املعامري أو املهندسني املعامريني املعنيني عىل أن يقوموا بالتصحيحات 

الرضورية ؛
   * تحرص  الئحة:

   - املهندسني املعامريني املقبولني؛
   - املهندسني املعامريني املقبولني رشيطة تصحيح األخطاء املادية أو عدم التطابق يف مستندات 

امللفات اإلدارية؛
   - املهندسني املعامريني غري املقبولني.

134. سؤال :كيف تتم عملية فحص وتقييم االقرتاحات التقنية؟
   ميكن تلخيص أهم اإلجراءات التي تقوم بها اللجنة كالتايل :

   * تفحص االقرتاحات التقنية الخاصة باملهندسني املعامريني املقبولني أو املقبولني بتحفظ عىل 
إثر فحص مستندات امللف اإلداري ؛

   * تقوم بالتحقق من حسابات التقدير املوجز للكلفة اإلجاملية لألشغال وتصحح األخطاء 
الحسابية املحتملة ؛

   * تقيض اقرتاحات املهندسني املعامريني غري املطابقة للمواصفات املطلوبة يف نظام االستشارة 
قدموا  الذين  املعامريني  املهندسني  أو  فيه  الواردة  للمقاييس  تستجيب  ال  التي  أو  املعامرية 
تقديرا للكلفة اإلجاملية ألشغال املرشوع تفوق امليزانية املحددة من طرف صاحب املرشوع 

وتحرص الئحة املهندسني املعامريني املقبولني ؛
   * ميكن للجنة االستشارة املعامرية وقبل إبداء رأيها، استشارة كل خبري أو تشكيل لجنة فرعية 

لتحليل االقرتاحات التقنية ؛
   * وميكنها كذلك أن تطلب كتابة من مهندس معامري أو أكرث اإلدالء بتوضيحات حول اقرتاحاتهم 

التقنية. ويجب أن تقترص هذه التوضيحات عىل الوثائق الواردة يف االقرتاحات التقنية؛
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   * إذا متت االستعانة بخبري أو لجنة فرعية، تضمن خالصات هؤالء يف تقارير يوقعها الخبري أو 
أعضاء اللجنة الفرعية ؛

ويربز هذا التقرير بنتائج التقييم مع تباين نقاط القوة ونقاط الضعف ملذكرة التقديم والرسم 
املوجز للمرشوع والجدول الزمني إلعداد الدراسات متنح نقطة عىل مائة )100( لجميع العنارص 

بناء عىل املقاييس املحددة يف نظام االستشارة املعامرية.
اإلجاملية  للكلفة  الرسوم،  احتساب  املوجزة، دون  التقديرات  تنقيط  أيضا  التقرير  ويربز هذا 
األكرث  للتقدير  نقطة   )100( مائة  وبتخصيص  املرشوع  مساحات  نسب  أساس  عىل  لألشغال 

أفضلية ونقط بتناسب عكيس مع مبلغها للتقديرات املوجزة األخرى.

135. سؤال : كيف تتم عملية فتح األغلفة املتضمنة لالقرتاحات املالية يف الجلسة العمومية؟
   * تستأنف الجلسة العمومية يف التاريخ والساعة املعلن عنهام من طرف رئيس اللجنة وكام 

تم عرضهام من طرف املرشوع.
   * يتلو الرئيس الئحة املهندسني املعامريني املقبولني بعد فحص ملفاتهم اإلدارية واقرتاحاتهم 

التقنية، دون اإلفصاح عن أسباب إقصاء املهندسني املعامريني الذين مل يتم قبولهم.
   * يرجع الرئيس، مقابل إبراء، إىل املهندسني املعامريني املقصيني الحارضين، ملفاتهم اإلدارية 
هؤالء  إقصاء  سبب  كانت  التي  الوثائق  باستثناء  املالية  اقرتاحاتهم  وكذا  التقنية  واقرتاحاتهم 

املهندسني املعامريني.
   * يفتح الرئيس بعد ذلك أغلفة املهندسني املعامريني املؤهلني الحاملة لعبارة "اقرتاح مايل" 

ويتلو بصوت عال، محتوى عقود االلتزام املتضمنة القرتاحات األتعاب.
املعامريون  املهندسون  وينسحب  العمومية  الجلسة  تختتم  ؛  اإلجراء  هذا  استيفاء  وبعد 

املتنافسون والعموم من القاعة.

136. سؤال :كيف تتم عملية تقييم اقرتاحات املهندسني املعامريني يف الجلسة املغلقة؟
أثناء الجلسة املغلقة تقوم اللجنة مبا ييل :

- خالل املرحلة األوىل :
   * التحقق من حسابات االقرتاح املايل وتصحيح األخطاء الحسابية املحتملة 

   * إقصاء املهندسني املعامريني الذين تكون اقرتاحات أتعابهم :
     - غري موقعة؛

     - موقعة من طرف أشخاص غري مؤهلني إللزام املهندس املعامري؛
     - متضمنة لقيود أو تحفظات؛

     - أعىل من الحدود القصوى أو أقل من الحدود الدنيا املقررة يف املادة 90 أعاله.
   * التنقيط املايل القرتاحات نسب األتعاب بتخصيص مائة )100( نقطة القرتاح نسب األتعاب 

األكرث أفضلية ونقط بتناسب عكيس مع مبلغها القرتاحات األتعاب األخرى.
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النقط  برتجيح  تقوم  الغرض  ولهذا  أفضلية،  األكرث  العرض  اختيار  بغرض  العروض  تقييم   *    
املوجز،  والتقدير  التقني  االقرتاح  إىل  بالنظر  معامري  مهندس  كل  طرف  من  عليها  املحصل 
دون احتساب الرسوم، للكلفة اإلجاملة لألشغال عىل أساس نسب مساحات املرشوع، واقرتاح 

األتعاب.
ويتم الحصول عىل النقطة اإلجاملية بإضافة النقطة التقنية، ونقطة التقدير املوجز والنقطة 

املالية عرب إدخال ترجيح، ويطبق الرتجيح كالتايل :
   - % 70  بالنسبة لالقرتاح التقني؛
   - % 20 بالنسبة للتقدير املوجز؛
   - % 10 بالنسبة القرتاح األتعاب.

ويعترب املهندس املعامري الذي حصل عىل أعىل نقطة إجاملية نائال للعقد.
أفضلية  األكرث  العرض  اقرتاح  أجل  من  املقبولني  املعامريني  املهندسني  اقرتاحات  ترتيب   *    
عىل صاحب املرشوع يف حالة حصول عدة عروض تم اعتبارها أكرث أفضلية عىل نقط إجاملية 
متكافئة، تحتفظ اللجنة باملهندس املعامري الذي حصل عىل أحسن نقطة عىل االقرتاح التقني. 
إذا كانت نقط االقرتاحات التقنية بدورها متكافئة، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل تعيني 

املهندس املعامري الذي يجب االحتفاظ به.
   * استدعاء املهندس املعامري املزمع إسناد العقد إليه من أجل تصحيح األخطاء املادية أو 

الحسابية أو عدم التطابق املثبت يف ملف املهندس املعامري املحتفظ به.
تحدد اللجنة، لهذه الغاية للمهندس املعامري أجال ال يقل عن سبعة )07( أيام ابتداء من تاريخ 

تسلم الرسالة املشار إليها أعاله.
     - خالل املرحلة الثانية ،وبعد فحص الوثائق واألجوبة التي تم التوصل بها تقرر اللجنة :

     - إما اقرتاح قبول اقرتاح املهندس املعامري املعني عىل صاحب املرشوع؛
يؤكد  مل  أو  املحدد،  األجل  داخل  يجب  مل  إذا  املعني  املعامري  املهندس  استبعاد  إما   -    

التصحيحات املطلوبة أو مل يقم بتسوية عدم التطابق املسجل.
يف الحالة الثانية : تدعو اللجنة، طبقا لنفس الرشوط، املهندس املعامري صاحب العرض املرتب 

ثانيا.
تقوم اللجنة بفحص الوثائق واألجوبة التي تم التوصل بها ثم تقرر إما قبول أو استبعاده طبقا 

للرشوط املحددة أعاله.
اللجنة املهنديس املعامري املعني، فإنها تدعو املهندس املعامري صاحب العرض  إذا مل تقبل 
املرتب تاليا، وتفحص أجوبته ووثائقه ضمن نفس الرشوط املحددة أعاله، إىل أن تقيض املسطرة 

إىل نتيجة أو يتم إعالن االستشارة املعامرية عدمية الجدوى.
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137. سؤال :ما هي أهم مضامني محرض جلسة فحص عروض االستشارة املعامرية؟
تحرر لجنة االستشارة املعامرية خالل الجلسة، محرضا عن كل اجتامع من اجتامعاتها، ويبني 
هذا املحرض، الذي ال يجوز نرشه أو تبليغه إىل املهندسني املعامريني، امليزانية التوقعية القصوى 
املقدمة  املطالبات  أو  املالحظات  االقتضاء  عند  ويسجل،  املرشوع  صاحب  طرف  من  املعدة 
خالل عمليات فحص العروض من طرف األعضاء أو من قبل املتنافسني وكذا رأي اللجنة حول 
هذه املالحظات أو املطالبات. ويبني كذلك أسباب إقصاء املهندسني املعامريني املبعدين، وكذا 
العنارص الدقيقة التي اعتمدت اللجنة عليها لتقرتح عىل السلطة املختصة قبول العرض الذي 

تراه األفضل عىل أساس املقاييس الواردة يف نظام االستشارة املعامرية.
ويوقع هذا املحرض خالل الجلسة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة.

بصفة  وتوقيعه  إعداده  تم  تقرير  بكل  االقتضاء،  عند  العروض،  فحص  ويرفق محرض جلسة 
قانونية وتحت مسؤولية أعضاء اللجنة الفرعية أو الخبري أو التقني املعني من لدن اللجنة.

املرشوع خالل  املحرض. ويلصق مبقار صاحب  العمومية مستخرجمن  الصفقات  ببوابة  ينرش 
األربعة وعرشين )24( ساعة املوالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة وذلك ملدة خمسة عرش )15( 

يوما عىل األقل.

138. سؤال : كيف يتم اإلعالن عن النتائج النهائية لالستشارة املعامرية؟
   * يخرب صاحب املرشوع املهندس املعامري املقبول بقبول عرضه برسالة مضمونة مع إشعار 
بالتوصل، أو بواسطة فاكس أو بأي وسيلة اتصال أخرى ذات تاريخ مؤكد، ويجب أن توجه 
إليه هذه الرسالة خالل أجل ال يتعدى خمسة )05( أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة.
   * يخرب كذلك، خالل نفس األجل، املهندسني املعامريني الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم 

مع إطالعهم عىل أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
وتجب اإلشارة إىل انه ال يجوز للسلطة املختصة أن تغري االختيار الذي أقرته لجنة االستشارة 

املعامرية طبقا للمواد السابقة.

139. سؤال :هل ميكن إلغاء االستشارة املعامرية؟
ميكن للسلطة املختصة، دون أن تتحمل أي مسؤولية عن هذا الفعل إزاء املهندسني املعامريني 

ويف أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام العقد، إلغاء االستشارة املعامرية،يف الحاالت التالية :
تغريا  املعامرية  االستشارة  موضوع  لألعامل  التقنية  أو  االقتصادية  املعطيات  تغريت  إذا   *    

جوهريا؛
   * إذا حالت ظروف استثنائية دون ضامن التنفيذ العادي للعقد؛

   * إذا تم الكشف عن عيب يف املسطرة؛
   * يف حالة شكاية مبنية عىل أساس قدمها متنافس مع مراعاة مقتضيات املادة 169 أدناه؛

قبل  من  موقع  مقرر  موضوع  املعامرية  االستشارة  إلغاء  يكون  أن  يجب  الحاالت،  كل  ويف 
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السلطة املختصة يبني األسباب التي أدت إىل هذا اإللغاء.
وينرش مقرر اإللغاء يف بوابة الصفقات العمومية.

140. سؤال : متى تكون االستشارة املعامرية عدمية الجدوى؟
تعلن اللجنة االستشارية املعامرية عدمية الجدوى؛

   * إذا مل يتم تقديم أي عرض أو إيداعه؛
   * يف حالة عدم قبول أي مهندس معامري عىل إثر فحص امللفات اإلدارية؛

   * إذا مل يتم قبول أي مهندس معامري عىل إثر فحص االقرتاحني التقني واملايل.
وال يربر إعالن عدم جدوى االستشارة املعامرية للسبب الوارد يف أ( أعاله اللجوء إىل االستشارة 
املعامرية التفاوضية، إال يف حالة إعادة هذه االستشارة املعامرية مرة ثانية وتم إعالنها كذلك 

عدمية الجدوى.





69

املباراة املعمارية
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141. سؤال : ماذا نقصد باملباراة املعامرية ؟
املباراة املعامرية مسطرة تتيح لصاحب املرشوع، بعد استطالع رأي لجنة املباراة، اختيار تصور 

مرشوع، وإسناد تتبع ومراقبة تنفيذه إىل صاحبه فيام بعد.
من خالل هذه املباراة، يتبارى املهندسون املعامريون عىل أساس برنامج املباراة، ويتم اللجوء 
إليها بالنسبة لعقود أعامل الهندسة املعامرية، التي تعادل أو تفوق ميزانيتها اإلجاملية املتوقعة 
األشغال املتعلقة باملرشوع، عرشين مليون )20.000.000.00( درهم، دون احتساب الرسوم، إال 
أنه ميكن لصاحب املرشوع اللجوء إىل هذه املسطرة، حتى بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغها 

عن هذا الحد.

142. سؤال : ما هي أهم مضامني برنامج املباراة ؟
يتضمن برنامج املباراة املعامرية العنارص التالية :

امليزانية  ويحدد  املرشوع،  لها  يستجيب  أن  يتعني  التي  التوقعية  واملحتويات  الحاجات   -    
التوقعية القصوى لتنفيذ املرشوع املزمع انجازه.

   - اإلعالن عن هدف املباراة، وعرض الجوانب الهامة التي يجب أخذها بعني االعتبار، مع 
تعريف مفصل ملكونات املرشوع ومحتواه، باإلضافة إىل وصف لظرفية التدخل مصحوبا باإلعالن 

عن املقتضيات التعمريية والتنظيمية للمرشوع.
   - املسح الطوبوغرايف ملحل املرشوع، ومختلف الدراسات الجيوتقنية التي ستساعد املهندس 

املعامري.
   - منح جوائز املشاريع الخمسة )05( األحسن ترتيبا.

143. سؤال : كيف يتم إشهار املباراة املعامرية ؟
املعامرية، مع فارق  املتبعة يف إشهار االستشارة  الطريقة  بنفس  املعامرية  املباراة  يتم إشهار 
بسيط بأن تكون املدة الفاصلة بني نرش إعالن املباراة املعامرية، يف بوابة الصفقات العمومية، 

وثاين جريدة صدرت، ال يقل عن أربعني )40( يوما.

144. سؤال : ما هي أهم مضامني نظام املباراة املعامرية ؟
يتضمن نظام املباراة املعامرية الذي يعده صاحب الرشوع، خصوصا ما ييل :

يف مرحلة تقييم املشاريع :
   * مقاييس اختيار وترتيب العروض إلسناد العقد إىل املهندس املعامري الذي قدم العرض 
األكرث أفضلية، وتتعلق عىل الخصوص بجودة االقرتاح التقني، ثم االستفادة املثىل من تكاليف 

املرشوع، وآجال انجازه، ثم اقرتاح األتعاب املقدمة من طرف املهندس املعامري.
   * مقاييس قبول املهندسني املعامريني التي تأخذ بعني االعتبار مؤهالتهم القانونية.
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145. سؤال : ما هي مكونات ملف املباراة املعامرية ؟
يعد صاحب املرشوع ملفا للمباراة املعامرية، يتضمن عىل الخصوص ما ييل :

   - نسخة من إعالن املباراة املعامرية؛
   - برنامج املباراة املعامرية؛

   - نظري من عقد املهندس املعامري؛
   - التصاميم والوثائق التقنية؛

   - منوذج عقد االلتزام والترصيح بالرشف؛
   - نظام املباراة املعامرية.

إىل  إبالغه  يتعني  املعامرية، كام  املباراة  اإلعالن عن  قبل  امللف جاهزا  أن يكون هذا  ويجب 
أعضاء لجنة املباراة.

146. سؤال : هل ميكن القيام بإعالن تصحيحي للمباراة املعامرية ؟
كام هو الشأن بالنسبة لكافة طلبات العروض التي يتم إشهارها، ميكن القيام بإعالن تصحيحي 

للمباراة املعامرية يف الحاالت التالية :
   - إذا قرر صاحب املرشوع إدخال تعديالت عىل ملف االستشارة املعامرية، تقتيض أجال إضافيا 

إلعداد العروض؛
   - إذا تعلق األمر بأخطاء متت معاينتها يف اإلعالن املنشور؛

   - إذا الحظ صاحب املرشوع، أن األجل بني تاريخ النرش واألجل املحدد لإلشهار القانوين غري 
كاف؛

   - إذا تقدم أحد املهندسني املعامريني بطلب إىل صاحب املرشوع، يلتمس تأجيل تاريخ فتح 
خالل  وذلك  األعامل،  لتعقد  بالنظر  العروض،  لتهيئ  كاف  غري  املحدد  األجل  لكون  األظرفة، 

النصف األول من أجل اإلشهار.
الذين  املعامريني  املهندسني  جميع  موافاة  املرشوع،  صاحب  عىل  يتعني  الحاالت،  هذه  يف 
سحبوا أو حملوا امللف، بهذه التعديالت، وتضمينها بامللفات املوضوعة رهن ترصف املهندسني 

املعامريني اآلخرين.

الراغبني يف املشاركة يف  : ما هي أهم الرشوط املطلوبة يف املهندسني املعامريني  147. سؤال 
املباراة املعامرية ؟

ميكن تلخيصها كاآليت :
   * أن يكون مرخصا له مبزاولة مهنة مهندس معامري بصفة مستقلة، ومقيد بجدول الهيئة 

الوطنية للمهندسني املعامريني؛
   * يوجد يف وضعية جبائية قانونية؛

   * منخرط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، ويديل بصفة منتظمة بالتصاريح املتعلقة 
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باألجور لدى الهيئة؛
   * أال يوجد يف حالة تصفية قضائية، أو يف حالة تسوية قضائية، ما عدا يف حالة ترخيص خاص 

تسلمه السلطة القضائية املختصة؛
   * أال يكون تعرض لعقوبة سحب الرتخيص أو توقيف مزاولة مهنة املهندس املعامري.

148. سؤال : كيف تتألف لجنة املباراة املعامرية ؟
الحديث عن  إليها عند  املشار  الكيفيات والرشوط  بنفس  املعامرية  املباراة  لجنة  تأليف  يتم 

لجنة االستشارة املعامرية.

149. سؤال : ما هي أهم محتويات ملف املهندس املعامري ؟
يحتوي امللف املقدم من طرف املهندس املعامري عىل الوثائق التالية :

   - الترصيح بالرشف؛
بالسالمل  املعامرية  التصاميم  باملوقع،  الخاص  اإلنشاء  تصميم   : ويضم  التقني،  االقرتاح   -    
تحدد  التي  املتنافس  ملرشوع  والتربيرية  والتفسريية  الوصفية  التقديم  مذكرة  ثم  املناسبة، 

األعامل الواجب انجازها؛
التقنية،  املساحات واألعامل  أساس حساب  املعدة، عىل  لكلفة املرشوع  املوجز  التقدير   -    

والنهائية املقرتحة؛
   - مرشوع عقد املهندس املعامري؛

   - عقد االلتزام.

150. سؤال : كيف تتم عملية تقديم وإيداع أظرفة املتنافسني ؟
يقوم املهندس املعامري بوضع امللف داخل ظرف مغلق، يتضمن 3 أظرفة أساسية :

   - يحمل الظرف األول عبارة "مرشوع" ويحتوي عىل االقرتاح التقني.
   - يحمل الظرف الثاين عبارة "تقدير" ويحتوي عىل التقدير املوجز لكلفة املرشوع، ثم الجدول 

الزمني إلعداد الدراسات.
   - يحمل الظرف الثالث عبارة "اقرتاح مايل"، ويحتوي عىل عقد املهندس املعامري ثم عقد 

االلتزام الذي يحدد نسبة األتعاب.
ويتم إيداع امللفات بنفس الطريقة املتبعة يف كافة طلبات العروض األخرى.

151. سؤال :كيف يتم تقييم مشاريع املهندسني املعامريني خالل الجلسة املغلقة؟
الحاملة لعبارة  الرئيس األظرفة  املباراة أعاملها يف جلسة مغلقة، حيث يفتتح  تستأنف لجنة 
"تقدير" ويتأكد، يف كل منها، من وجود الوثائق املطلوبة، ويعلن بصوت عال، مبلغ كل تقدير.

وميكن تلخيص أهم ما تقوم به لجنة املباراة املعامرية عىل الشكل التايل :
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   * تقوم اللجنة بالتأكد من تقديرات املهندسني املعامريني بالنسبة للميزانية التوقعية القصوى 
لتنفيذ العمل وتقيص املشاريع التي تتجاوز تقديراتها الحد األقىص للميزانية املذكورة.

   * تفتح بعد ذلك ، األظرفة الحاملة لعبارة "مرشوع" باستثناء األظرفة التي تم إقصاؤها كام 
تقوم اللجنة بعد ذلك بتقييم وترتيب املشاريع عىل أساس املقاييس الواردة يف نظام املباراة 
املعامرية، وميكن أن تستشري اللجنة كل خبري يستطيع إرشادها حول نقط خاصة من املشاريع 
املقرتحة، وميكنها كذلك، قبل تحديد موقفها، تكليف لجنة فرعية بتحليل هذه املشاريع. ومتنح 

لكل اقرتاح تقني نقطة عىل مائة )100(.
   * تقوم اللجنة بعد ذلك بتقييم التقديرات املوجزة للكلفة اإلجاملية لألشغال وللجدول الزمني 
إلعداد الدراسات عىل أساس املقاييس املقرر يف نظام املباراة املعامرية. ومتنح نقطة عىل مائة 

للتقدير األكرث أفضلية.
وتوزع النقط كام ييل :

   - 80 نقطة للتقدير األكرث أفضلية بالنسبة لتقدير التكلفة اإلجاملية لألشغال، ونقط بتناسب 
عكيس مع مبالغها للتقديرات املوجزة األخرى؛

   - 20 نقطة للجدول الزمني إلعداد الدراسات.
املباراة  نظام  املحددة يف  املقاييس  إىل  بالنظر  اعتربت غري مقبولة  التي  املشاريع  * تقيص     

املعامرية وتحرص الئحة املشاريع املقبولة.
   * تقوم برفع إخفاء الهوية، وتفتح األظرفة املحتوية عىل األغلفة املتضمنة للتصاريح بهوية 

املهندسني املعامريني.
   * تحرص  الئحة املهندسني املعامريني بالنظر إىل املشاريع املقبولة.

يف نهاية هذه الجلسة، يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استئناف الجلسة 
لعقد  عليهام  املتفق  والساعة  التاريخ  بلصق  القيام  املرشوع  من صاحب  ويطلب  العمومية، 
بهذا  عروضا  قدموا  الذين  املعامريني  املهندسني  وتبليغ  مقاره  يف  املقبلة  العمومية  الجلسة 

التاريخ كتابة.

152. سؤال :كيف تتم عملية فتح العروض املالية املقدمة من طرف املهندسني املعامريني ؟
تجتمع لجنة املباراة املعامرية يف التاريخ واملكان والساعة املحددة لذلك؛ حيث يتلوا الرئيس 
الئحة املهندسني املعامريني الذين تم قبول مشاريعهم دون اإلفصاح عن أسباب إقصاء مشاريع 

املهندسني املعامريني غري املقبولني.
إبراء،  مقابل  ملفاتهم  إقصاء  تم  الذين  الحارضين  املعامريني  املهندسني  إىل  الرئيس،  ويرجع 

باستثناء الوثائق التي كانت سبب إقصاء هؤالء املهندسني املعامريني.
كام يفتتح  بعد ذلك األظرفة الحاملة لعبارة "اقرتاح مايل"، ويعلن بصوت عال، عن الوثائق 

املتضمنة يف كل منها، وعن هوية املهندس املعامري، ونسبة األتعاب املبينة يف عقود االلتزام.
و يوقع أعضاء اللجنة باألحرف األوىل عىل عقود االلتزام الحاملة القرتاح نسبة األتعاب.
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و بعد استيفاء هذا اإلجراء، تختم الجلسة العمومية وينسحب العموم واملهندسون املعامريون 
املتنافسون من القاعة؛ حتى تبدأ عملية التقييم يف جلسة مغلقة .

153. سؤال :كيف تتم عملية تقييم االقرتاحات املالية خالل الجلسة املغلقة؟
يتم تقييم االقرتاحات املالية يف جلسة مغلقة، يف مرحلتني 

يف املرحلة األوىل ؛حيث تتأكد من كون "عقد املهندس املعامري" موقعا عليه باألحرف األوىل 
املهندسني  اللجنة  وتقيص  بإلزامه،  املخول  الشخص  أو  املعامري  املهندس  طرف  من  وموقعا 

املعامريني أصحاب العقود غري املوقعة من طرف أشخاص غري مؤهلني إللزامهم.
كام  تفحص اللجنة بعد ذلك عقود االلتزام وتقيص املهندسني املعامريني أصحاب العقود:

   - غري الوقعة؛
   - املوقعة من طرف أشخاص غري مؤهلني إللزام املهندس املعامري؛

   - املتضمنة لقيود أو تحفظات؛
   - املتضمنة لنسب أتعاب أعىل من الحد األقىص أو أقل من الحد األدىن املقررين يف املادة 90 

من املرسوم رقم 349 - 12 - 2 املتعلق بالصفقات العمومية.
وتقوم اللجنة بالتنقيط املايل القرتاح األتعاب بتخصيص مائة )100( نقطة القرتاح األتعاب األكرث 

أفضلية ونقط بتناسب عكيس مع مبلغها القرتاحات األتعاب األخرى.
كام تقوم اللجنة بتقييم العروض بغرض ترتيبها واختيار العرض األكرث أفضلية وتقوم اللجنة لهذا 
الغرض برتجيح النقط املحصل عليها من طرف كل مهندس بالنظر إىل االقرتاح التقني والتقدير 

املوجز للكلفة اإلجاملية لألشغال، وللجدول الزمني إلعداد الدراسات واقرتاح األتعاب.
ويتم الحصول عىل النقطة اإلجاملية بإضافة النقطة التقنية ونقط التقدير املوجز والنقط املالية 

بعد إدخال ترجيح، ويطبق الرتجيح وفق النسب التالية :
   - %70 بالنسبة لالقرتاح التقني؛

   -  %20بالنسبة للتقدير املوجز للكلفة اإلجاملية لألشغال وللجدول الزمني إلعداد الدراسات؛ 
   - %10 بالنسبة القرتاح األتعاب.

األكرث  العرض  بحسب  املتنافسني  املعامريني  املهندسني  برتتيب  اللجنة  تقوم   ، ذلك  بعد 
بواسطة  أو  مؤكد  فاكس  أو  بالتوصل  إشعار  مع  مضمونة  برسالة  اللجنة  أفضلية،وتستدعي 
أية وسيلة اتصال أخرى ذات تاريخ مؤكد، املهندس املعامري الذي قدم العرض األكرث أفضلية 

ألجل :
   - تقديم مستندات ملفه اإلداري املشار إليها يف املادة 97 من املرسوم رقم 2-12-349؛

   - تأكيد تصحيح األخطاء املادية املسجلة عند االقتضاء.
و تحدد  لهذه الغاية للمهندسني املعامريني أجال ال يقل عن سبعة )7( أيام ابتداء من تاريخ 

تسلم رسالة االستدعاء.
ويف األخري ،يوقف رئيس اللجنة الجلسة ويحدد التاريخ والساعة الستئناف أشغالها.
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  ويجب أن تقدم عنارص جواب املتنافس يف ظرف مغلق. ويجب أن يبني هذا الظرف بصفة 
بارزة البيانات التالية :

   - اسم وعنوان املهندس املعامري؛
   - موضوع املباراة

   - التنبيه بأنه "يجب أال يفتح الظرف إال من طرف رئيس لجنة املباراة"، وأن يحمل بصفة 
بارزة "امللف اإلداري".

يجب أن يودع هذا الظرف، مقابل وصل، يف مكتب صاحب املرشوع املبني يف رسالة االستدعاء 
أو يوجه عن طريق الربيد املضمون مع إشعار بالتوصل إىل املكتب املذكور.

يدون هذا الظرف يف السجل الخاص املنصوص عليه يف املادة 20 من املرسوم رقم 349-12-2 .
يف املرحلة الثانية :تجتمع اللجنة يف اليوم والساعة املحددين. إال أن الرئيس ميكن أن يستدعي 

أعضاء اللجنة الستئناف أشغالها مبجرد التوصل بأجوبة املهندسني املعامريني املعنيني.
تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة الستدعاء املهندسني املعامريني املعنيني 

وتتحقق من الوثائق واألجوبة التي تم التوصل بها.
وبعد فحص الوثائق واألجوبة التي تم التوصل بها، تقرر اللجنة :

النهايئ للمهندسني املعامريني بحسب مشاريعهم وتقوم باقرتاح منح     أ - إما حرص الرتتيب 
جوائز للمرشحني الخمسة )5( األحسن ترتيبا مع االحتفاظ باملرشوع املرتب أوال.

   ب - إما إقصاء كل مهندس معامري إذا :
      - مل يجب داخل األجل املحدد؛

      - مل يقدم الوثائق املطلوبة؛
      - مل يؤكد تصحيحات األخطاء املادية؛

      - قدم عرضا ماليا موقعا من طرف شخص غري مؤهل قانونيا إللزامه بالنظر للوثيقة أو 
الوثائق املثبتة للسلطات املخولة.

  ويف حال إقصاء أحد املهندسني املعامريني بعد تقدميه للعرض األكرث أفضلية طبقا ملقتضيات 
الفقرة )ب( من البند )9( أعاله، تقرتح لجنة عىل صاحب املرشوع االحتفاظ باملهندس املعامري 

املرتب ثانيا.
العرض  املعامري صاحب  املهندس  فإنها تدعو  املعني،  املعامري  املهندس  اللجنة  تقبل  إذا مل 
املرتب تاليا، ضمن نفس الرشوط املحددة أعاله، إىل أن تفيض املسطرة إىل نتيجة أو يتم إعالن 

املباراة املعامرية عدمية الجدوى.
ليس للمهندسني املعامريني املقصيني الحق يف الجوائز.

ال يجوز تغيري الرتتيب املقرتح من طرف اللجنة

154. سؤال :متى تكون املباراة املعامرية عدمية الجدوى؟
تعلن اللجنة املباراة عدمية الجدوى يف الحاالت التالية  :
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      * عدم تقديم أو إيداع أي عرض؛
      * مل يتم قبول أي مهندس معامري يف ختام مرحلة تقييم املشاريع؛

      * مل يتم قبول أي مهندس معامري بعد تقييم التقدير املوجز، دون احتساب الرسوم، للكلفة 
اإلجاملية للمرشوع؛

      * مل يحظ يف رأيها أي عرض بالقبول إثر فحص امللفات اإلدارية.
ويجب التأكيد عىل أنه ال يربر الترصيح بعدم جدوى املباراة املعامرية اللجوء إىل االستشارة 

املعامرية التفاوضية.

155. سؤال :ما هي أهم مضامني محرض املباراة املعامرية ؟
تحرر لجنة املباراة املعامرية خالل الجلسة محرضا عن كل اجتامع من اجتامعاتها. يبني هذا 
القصوى  التوقعية  امليزانية  املعامريني،  املهندسني  إىل  تبليغه  أو  يجوز نرشه  الذي ال  املحرض، 
التي  االعرتاضات  أو  املالحظات  الحاجة،  عند  ويسجل  إنجازه  املزمع  املرشوع  لتنفيذ  املقررة 
قدمها أعضاء اللجنة أو املهندسون املعامريون أثناء عمليات فحص العروض وكذا رأي اللجنة 
حول هذه املالحظات أو االعرتاضات، ويبني أيضا أسباب إقصاء املهندسني املعامريني املبعدين 
األكرث  تعتربه  الذي  العرض  قبول  القرتاح  اللجنة  عليها  اعتمدت  التي  الدقيقة  العنارص  وكذا 

أفضلية عىل السلطة املختصة عىل أساس املقاييس املبينة يف نظام املباراة املعامرية.
ويوقع هذا املحرض خالل الجلسة كل من الرئيس وأعضاء اللجنة.

ويرفق عند االقتضاء مبحرض جلسة فحص العروض كل تقرير يعد ويوقع بصفة قانونية تحت 
مسؤولية أعضاء اللجنة الفرعية أو الخبري أو التقني املعني من طرف اللجنة.

ينرش موجز للمحرض يف بوابة الصفقات العمومية ويلصق مبقار صاحب املرشوع يف األربعة 
وعرشين )24( ساعة املوالية النتهاء أشغال اللجنة ملدة خمسة عرش )15( يوما عىل األقل.

156. سؤال :هل ميكن إلغاء املباراة املعامرية؟
كام هو الشأن بالنسبة لالستشارة املعامرية ،ميكن للسلطة املختصة إلغاء املباراة املعامرية يف 
أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام العقد، دون أن تتحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل إزاء 

املهندسني املعامريني، يف الحاالت التالية :
تغريا  املعامرية  املباراة  موضوع  لألعامل  التقنية  أو  االقتصادية  املعطيات  تغريت  إذا   *      

جوهريا؛
      * إذا حالت ظروف استثنائية دون ضامن التنفيذ العادي للعقد.

      * إذا تم الكشف عن عيب يف املسطرة؛
      * يف حالة شكاية مبنية عىل أساس تقدم بها متنافس مع مراعاة مقتضيات املادة 169 من 

املرسوم رقم 349 - 12 - 2.
و يكون إلغاء املباراة املعامرية موضوع مقرر موقع من قبل السلطة املختصة يبني األسباب 



 �صوؤال و جواب يف ال�صفقات العمومية

77

التي أدت إىل هذا اإللغاء، كام ينرش يف بوابة الصفقات العمومية، ويتم إخبار  املتنافسني  و 
أعضاء لجنة املباراة.

    وتجب اإلشارة إىل أن إلغاء املباراة ال يربر اللجوء إىل االستشارة املعامرية التفاوضية، وال إلغاء 
الجوائز املقررة يف برنامج املباراة للمتنافسني األحسن ترتيبا.
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157.  سؤال : ما نعني باالستشارة املعامرية التفاوضية ؟
بعد  العقد  نائل  تفاوض  لجنة  مبوجبها  تختار  إبرام  طريقة  التفاوضية  املعامرية  االستشارة 
املفاوضات عىل  وتتعلق هذه  العقد،  والتفاوض بشأن رشوط هذا  أكرث  أو  متنافس  استشارة 
الخصوص باألتعاب واآلجال ورشوط تنفيذ العمل. وال ميكن أن تخص هذه املفوضات املوضوع 

والربنامج املعد من طرف صاحب املرشوع.

158. سؤال : كيف يتم تأليف لجنة تفاوض االستشارة املعامرية التفاوضية؟
تعني لجنة التفاوض من طرف السلطة املختصة أو األمر بالرصف املساعد.

وتتكون هذه اللجنة من رئيس وممثلني اثنني )2( عن صاحب املرشوع يكون أحدهام مهندسا 
معامريا غري أنه إذا مل يكن لدى صاحب املرشوع مهندس معامري يطلب من إدارة أخرى أن 

تضع رهن إشارته مهندسا معامريا لهذه الغاية.
وميكن لصاحب املرشوع أيضا استدعاء أي شخص خبريا أو تقنيا، تعترب مساهمته مفيدة ألشغال 

اللجنة.

للمشاركة يف  املعامري  املهندس  بها من طرف  اإلدالء  الواجب  الوثائق  ما هي   : 159. سؤال 
االستشارة املعامرية التفاوضية ؟

يجب عىل كل متنافس تقدم لنيل االستشارة املعامرية التفاوضية ، يف مرحلة الرتشح، ملفا إداريا 
يضم الوثائق التالية :

   - الترصيح بالرشف؛
   - مستخرج من النظام األسايس للرشكة، يف حالة تأسيس رشكة ملهندسني معامريني؛

   - شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة املختصة يف محل فرض الرضيبة، تثبت 
أن املهندس يوجد يف وضعية جبائية قانونية؛

   - شهادة مسلمة منذ أقل من سنة، من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، تثبت 
أن املهندس املعامري، يوجد يف وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق؛

   - نسخة مشهود مبطابقتها ألصل الرتخيص مبزاولة مهنة املهندس املعامري؛
نسخة مشهود مبطابقتها ألصل القيد يف جدول الهيئة الوطنية للمهندسني املعامريني؛

160. سؤال : ما هي أهم اإلجراءات التي يقوم بها صاحب املرشوع ؟
صاحب  بوقعه  تقرير  موضوع  التفاوضية  املعامرية  باالستشارة  املتعلقة  املفاوضات  تكون 

املرشوع ويرفق مبلف العقد.
واملهندسني  املشاركني  املعامريني  املهندسني  الئحة  الخصوص  وجه  عىل  التقرير  هذا  ويتضمن 
املعامريني الذين ترشحوا واملهندسني املعامريني الذين تم التفاوض معهم وموضوع هذه املفاوضات 

وجودة مقرتحاتهم ومبالغ عروضهم واألسباب التي أدت إىل اختيار املهندس املعامري املقبول.
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طرف  من  إدارية،  شهادة  إعداد  املعامرية  الهندسة  ألعامل  تفاويض  عقد  إبرام  ويستوجب 
السلطة املختصة أو من طرف األمر بالرصف املساعد، تبني االستثناء الذي يربر إبرام العقد عىل 

الشكل املذكور، وتوضح بوجه الخصوص األسباب التي أدت إىل تطبيقه يف هذه الحالة.
كام يجوز للسلطة املختصة أو األمر بالرصف املساعد، دون تحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل 
اتجاه املتنافسني، أن تنتهي املسطرة يف أي وقت مبقرر معد بصفة قانونية وموقع من طرفها. 

يحتفظ بهذا املقرر يف ملف العقد.

161. سؤال :ما هي الحاالت التي يتم فيها  اللجوء إىل االستشارة املعامرية التفاوضية؟
تربم عقود االستشارة املعامرية التفاوضية :
   - إما بعد إشهار مسبق وإجراء املنافسة؛

   - إما دون إشهار مسبق مع استشارة كتابية لثالثة مهندسني معامرينب عىل األقل؛
   - وإما دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة.

162. سؤال : متى تكون االستشارة املعامرية التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء املنافسة؟
   * األعامل التي كانت موضوع مسطرة استشارية معامرية تم إعالنها عدمية الجدوى يف هذه 
تاريخ  املدة، بني  تتعدى  األولية لالستشارة وأال  أال يطرأ أي تغيري عىل الرشوط  الحالة يجب 
املتنافسني  استدعاء  تم  التي  الدورية  الرسالة  توجيه  وتاريخ  الجدوى  عدمية  املسطرة  إعالن 

بواسطتها إليداع ملفاتهم، واحدا وعرشين )21( يوما؛
   * األعامل التي يتعني عىل صاحب املرشوع أن يعهد بتنفيذها ملهندس معامري آخر ضمن 

الرشوط املقررة يف العقد األويل إثر عجز من صاحبه.

163. سؤال : متى تكون االستشارة املعامرية التفاوضية دون إشهار مسبق ؟
لثالثة  كتابية  استشارة  مع  إشهار  دون  تفاوضية  معامرية  استشارة  موضوع  تكون  أن  ميكن 

متنافسني عىل األقل األعامل املتعلقة بصيانة وإصالح املباين.
كام ميكن أن تكون موضوع استشارة معامرية تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة 

بالنسبة ملا ييل:
   أ - األعامل التي تتطلب رضورات الدفاع الوطني أو األمن العام أن تضل رسية، يجب أن 
يرخص مسبقا لهذه العقود، حالة بحالة، من طرف رئيس الحكومة بناء عىل تقرير خاص من 

السلطة املعنية؛

   ب - األعامل التي يجب إنجازها يف حالة االستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غري متوقعة 
بالنسبة لصاحب املرشوع وغري ناتجة من عمل منه وعىل الخصوص عىل إثر حدث فاجع مثل 
زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة باالنهيار والتي ال تتالئم 
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مع اآلجال التي يستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقني، ويجب أن تقترص العقود املتعلقة 
بهذه األعامل حرصيا عىل الحاجات الرضورية ملواجهة حالة االستعجال.

164. سؤال : كيف تتم عملية إشهار االستشارة املعامرية التفاوضية ؟
تكون االستشارة املعامرية التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة موضوع إعالن دعوة منافسة 
الصفقات  بوابة  الرشوع ويف  يختارها صاحب  توزيع وطني  األقل يف جريدة ذات  ينرش عىل 
العمومية، وميكن تبليغ هذا اإلعالن بشكل مواز إىل علم املهندسني املعامريني املحتملني، وعند 
االقتضاء، إىل الهيئات املهنية، من خالل نرشات متخصصة أو بأية وسيلة إشهار أخرى والسيام 

بطريقة إلكرتونية.
و يجب أن يبني إعالن اإلشهار ما ييل :

   - موضوع االستشارة ؛
   - صاحب املرشوع الذي يجري االستشارة املعامرية التفاوضية؛

   - املستندات الواجب عىل املهندسني املعامريني اإلدالء بها؛
   - عنوان صاحب املرشوع واملكتب حيث تودع عروض املهندسني املعامريني أو ترسل إليه؛

   - التاريخ األقىص إليداع الرتشيحات.
كام يجب أن يكون األجل األدىن بني تاريخ نرش إعالن اإلشهار يف الجريدة ويف بوابة الصفقات 

العمومية وتاريخ استالم الرتشيحات عرشة )10( أيام عىل األقل.

165. سؤال : ما هي أهم محتويات ملف االستشارة املعامرية التفاوضية ؟
• يضم ملف العقد التفاويض بإشهار مسبق وإجراء منافسة عىل الخصوص ما ييل :

   - برنامج االستشارة املعامرية؛
   - نسخة من مرشوع عقد املهندس املعامري؛

   - نظام االستشارة املعامرية؛
   - التصاميم والوثائق التقنية، عند االقتضاء؛

   - منوذج عقد االلتزام؛
   - منوذج الترصيح بالرشف؛

   - كل وثيقة من شأنها إعالم املهندس املعامري حول املرشوع املزمع انجازه.

166. سؤال :ما هي أهم اختصاصات لجنة التفاوض ؟
ميكن تلخيصها يف :

   * تفحص لجنة التفاوض امللفات اإلدارية املستلمة وتحرص الئحة املتنافسني الذين تم اعتبار 
كفاءاتهم القانونية كافية.

ال يجوز أن يقل عدد املتنافسني املقبولني للتفاوض عن ثالثة )3( إال إذا كان عدد املتنافسني 
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املثبتني للكفاءات القانونية أو الذين ردوا باإليجاب غري كاف.
   * بعد ذلك، تبارش اللجنة التفاوضية بصورة متزامنة مع املتنافسني املقبولني.

   * يف نهاية املفاوضات يسند العقد للمتنافس املقبول الذي قدم العرض األكرث أفضلية.
وتعقد االلتزامات املتبادلة املتعلقة باالستشارات املعامرية التفاوضية عىل أساس عقد االلتزام 

املقدم من طرف املهندس نائل العقد وعىل أساس عقد املهندس املعامري.





85

�سفقات اجلماعات الرتابية
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167. سؤال: مل هي الحاالت التي ال ميكن فيها إبرام صفقة من قبل الجامعات الرتابية؟
تظل خارج نطاق تطبيق املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية بالنسبة للجامعات الرتابية :

   - اإلتفاقيات املربمة من قبل الجامعات الرتابية مع هيآت عمومية محلية أو وطنية أو هيآت 
دولية واملتعلقة باملساعدة لصاحب املرشوع .

   - األعامل املنجزة لحساب الجامعات الرتابية من طرف أشخاص غري حكومية معرتف لها بصفة 
املنفعة العامة.

168. سؤال: كيف يتم تأليف لجان طلب العروض الخاصة بالجامعات الرتابية ؟
الجهات  بصفقات  األمر  تعلق  إذا  ما  بحسب   ، الرتابية  الجامعات  صفقات  تأليف  يختلف 

والعمالت واألقاليم ، أو صفقات الجامعات الحرضية و القروية. 
• بالنسبة للجهات و العامالت و األقاليم: 

   - اآلمر بالرصف أو من ميثله، رئيسا للجنة ؛
   - رئيس لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة، أو من ينوب عنه؛

   - املدير العام للمصالح ؛
   - رئيس مصلحة الصفقات أو املوظف املكلف بها؛

   - رئيس املصلحة املعنية مبوضوع الصفقة ، أو املوظف املكلف؛
• أما بالنسبة للجامعات: 

   - اآلمر بالرصف أو من ميثله رئيسا للجنة. 
   - رئيس لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة، أو من ينوب عنه؛

   - املدير العام للمصالح ؛
   - رئيس مصلحة الصفقات أو املوظف املكلف بها؛

   - رئيس املصلحة املعنية مبوضوع الصفقة ، أو املوظف املكلف؛
وميكن أن يعني صاحب املرشوع عند االقتضاء وعىل سبيل االستشارة كل شخص ذايت أو اعتباري 

تعترب مشاركته مفيدة.

169. سؤال: ما هي طبيعة دفاتر الرشوط التي تخضع لها صفقات الجامعات الرتابية؟
صفقات  عىل  املطبقة  العامة  اإلدارية  الرشوط  دفاتر  مقتضيات  الداخلية  لوزير  بقرار  متدد 

الدولة إىل صفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات.
واألقاليم  والعامالت  الجهات  صفقات  عىل  املطبقة  املشرتكة  الرشوط  دفاتر  إعداد  يتم  كام 

والجامعات وتتم املصادقة عليها بقرار لوزير الداخلية.
عىل  املطبقة  املشرتكة  الرشوط  دفاتر  االقتضاء  عند  الداخلية،  لوزير  بقرار  متدد  أن  وميكن 
قطاع وزاري أو مؤسسة عمومية بحسب الحالة، لتشمل صفقات الجهات والعامالت واألقاليم 

والجامعات.
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وميكن إعداد دفاتر رشوط خاصة تطبق عىل صفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات 
وفق مناذج موحدة تحدد بقرار لوزير الداخلية.

170. سؤال: متى يتم اللجوء إىل الصفقات التفاوضية بالنسبة للجامعات الرتابية ؟
أو  الداخلية  لوزير  املسبق  ،للرتخيص  الرتابية  للجامعات  التفاوضية  الصفقات  إبرام  يخضع 
املفوض من لدنه. ويجب أن تقترص هذه الصفقات حرصا عىل الحاجات الرضورية ملواجهة 

هذا االستثناء.
ويتعلق األمر باألعامل التالية:

   - بالنسبة لألشغال :
   * أشغال صيانة املباين اإلدارية ؛

   * أشغال تهيئة املنشات والطرق والشبكات وصيانتها وإصالحها؛
   * أشغال اإلنارة العمومية ؛

   * أشغال تهيئة املساحات الخرضاء؛
   * أشغال صيانة املسالك القروية ؛

   - بالنسبة للتوريدات :
   * لوازم الرصاصة الصحية؛

   * املطبوعات وأعامل الطبع؛
   * معدات ولوازم األرسة؛

   * املنتوجات الغذائية لالستعامل البرشي؛
   * قطع الغيار الخاصة باملعدات التقنية؛

   - بالنسبة للخدمات :
   * الصناعة الفندقية واإليواء واالستقبال واملأكل؛

   * كراء املعدات واألثاث؛
   * كراء وسائل نقل األشخاص؛

   * كراء اآلليات ووسائل نقل املعدات؛
   * تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية؛

171. سؤال: متى يتم إبرام سندات الطلب ؟
كام هو الشأن بالنسبة ملصالح الدولة ، فان الجامعات الرتابية بإمكانها إبرام سندات طلب يف 

حدود مبلغ مائتي ألف )200000.00( درهم .
كام يجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض الجهات والعامالت واألقاليم 
والجامعات، أن يأذن فيام يتعلق ببعض األعامل برفع حد مائتي ألف )200000.00(درهم أعاله 
مبوجب قرار يتخذه بعد استطالع رأي لجنة تتبع الطلبية العمومية املحلية املشار إليها يف املادة 
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 )500.000.00( ألف  تجاوز سقف خمسامئة  دون  وذلك   ،349-12-2 رقم  املرسوم  من   145
درهم مع احتساب الرسوم.

واألقاليم  والعامالت  الجهات  بصفقات  املتعلقة  الوثائق  نرش  عملية  تتم  كيف  سؤال:   .172
والجامعات؟

واملطبقة  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  القوانني  يف  املقررة  الوثائق  نرش  كيفيات  عىل  عالوة 
الجهات  بصفقات  املتعلقة  الوثائق  نرش  يتم  والجامعات،  واألقاليم  والعامالت  الجهات  عىل 

والعامالت واألقاليم والجامعات طبقا للكيفيات املقررة بالنسبة لصفقات الدولة.

173. سؤال: هل ميكن للجامعات الرتابية إبرام اتفاقية اإلرشاف املنتدب عىل املرشوع؟
عقد  الداخلية،  وزير  من  ترخيص  وبعد  والجامعات،  واألقاليم  والعامالت  للجهات  يجوز 
اتفاقيات إرشاف منتدب عىل املشاريع مع اإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية ورشكات 
الدولة والرشكات التابعة العمومية وكذا مع الرشكات التي متلك الجهات والعامالت واألقاليم 

والجامعات جزءا من رأساملها.
تعرض هذه االتفاقيات عىل رأي وزير الداخلية قبل توقيعها عىل األطراف املعنية.

174. سؤال: ما مصري تقارير الصفقات؟
تقارير  ترسل  والجامعات  واألقاليم  والعامالت  الجهات  طرف  من  املربمة  للصفقات  بالنسبة 
تقديم وتقارير إنهاء الصفقات من طرف صاحب املرشوع إىل وزير الداخلية بطلب من هذا 

األخري.

175. سؤال: ما هي اإلجراءات التي جاء بها املرسوم إلنعاش التشغيل املحيل؟
ميكن أن تتضمن صفقات األشغال والخدمات غري تلك املتعلقة بالدراسات املربمة من طرف 
الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات بندا يلزم به صاحب الصفقة اللجوء إىل تشغيل اليد 
العاملة املحلية عىل مستوى الجامعات املستفيدة من العمل موضوع الصفقة، يف حدود عرشة 

يف املائة )%10( من عدد العامل املطلوب إلنجاز الصفقة.

176. سؤال: كيف تتم عملية مراقبة وتدقيق صفقات الجامعات الرتابية ؟
تخضع صفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات وكذا عقودها امللحقة برصف النظر 
عن املراقبات املحدثة مبوجب النصوص العامة املتعلقة بنفقات الجهات والعامالت واألقاليم 

والجامعات ملراقبة وتدقيقات مببادرة من وزير الداخلية.
يتجاوز  التي  الجهات والعامالت واألقاليم  املربمة من طرف  الصفقات وعقودها  وتطبق عىل 
مبلغها ثالثة ماليني )3.000.000( درهم مع احتساب الرسوم، وعىل الصفقات التفاوضية التي 
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يتجاوز مبلغها مليون )1.000.000( درهم مع احتساب الرسوم.
تكون املراقبة والتدقيق املشار إليهام يف البند أعاله موضوع تقارير توجه إىل وزير الداخلية، 

الذي ينرش ملخصا عنها  يف بوابة الصفقات العمومية.

177. سؤال: ما هي اإلجراءات املتخذة بخصوص الشكايات يف حالة عدم تسليم ملف طلب 
املنافسة؟

الذي  أو ممثله  املنافسة ملتنافس  الدعوة إىل  يتم لسبب من األسباب تسليم ملف  عندما ال 
تقدم إىل املكان املعني يف اإلعالن عن الدعوة للمنافسة، يتعني عىل صاحب املرشوع أن يسلمه 
يف نفس اليوم شهادة تبني سبب عدم تسليمه امللف، وتبني كذلك اليوم املحدد لسحبه لتمكني 

املتنافس من إعداد ملفه. وتدرج نسخة من هذه الشهادة يف ملف الصفقة.
ويف حالة عدم تسليمه امللف يف اليوم املحدد يف الشهادة التي سلمت له، ميكن للمتنافس أن 
يلجأ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إىل العامل أو الوايل أو وزير الداخلية حسب 

الحالة يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول عىل ملف والجواب الذي تلقاه.
وإذا تأكدت صحة الشكاية، يأمر العامل أو الوايل أو وزير الداخلية حسب الحالة، مبقرر معلل، 
صاحب املرشوع بأن يسلم فورا ملف الدعوة إىل املنافسة إىل املشتيك أو يأمر إن اقتىض الحال 

بتأجيل تاريخ فتح األظرفة إذا كان األجل املتبقي ال ميكن املتنافس من تحضري ملفه.
ينرش إعالن التأجيل يف جريدتني ذات توزيع وطني يختارهام صاحب املرشوع تكون إحداهام 
باللغة العربية واألخرى بلغة أجنبية. ويتم نرش هذا اإلعالن كذلك يف بوابة الصفقات العمومية.

178. سؤال: من هي السلطة املختصة باملصادقة عىل صفقات الجامعات الرتابية ؟
تتم املصادقة عىل صفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات  عىل الشكل التايل :

   * يصادق وزير الداخلية أو من ينتدبه لهذا الغرض عىل صفقات األشغال و التوريدات و 
الخدمات التي يتجاوز مبلغها عرشة ماليني )00. 000 000 10( درهم 

األشغال  واألقاليم عىل صفقات  والعامالت  الجهات  الجهات عىل صفقات  والة  يصادق   *    
والتوريدات والخدمات التي يقل مبلغها عن عرشة ماليني )00. 000 000 10( درهم، وعىل 

صفقات الجامعات التي يرتاوح مبلغها بني مليونني وعرشة ماليني درهم .
   * يصادق عامل العامالت واألقاليم عىل  صفقات األشغال والتوريدات والخدمات التي يقل 

مبلغها عن مليوين درهم 

179. سؤال: مامذا تتألف لجنة تتبع صفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات؟
تحدث لدى وزير الداخلية لجنة لتتبع صفقات الجهات والعمالت واألقاليم والجامعات تتألف 

من :
   * املدير العام للجامعات املحلية أو من ميثله، رئيسا؛
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   * مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون؛
   * مدير املالية املحلية؛

   * مدير التخطيط والتجهيز؛
   * مدير املمتلكات؛

   * مدير املاء والتطهري؛
   * 3 ممثلني معينني من وزير الداخلية باقرتاح من الجمعيات الوطنية للمنتخبني املحليني .

180. سؤال: ما هي اختصاصات لجنة تتبع الطلبية العمومية ؟
تتوىل لجنة تتبع الطلبية العمومية املحلية القيام مبا ييل:

   - تصور إسرتاتيجية طلبية الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات؛
   - إنجاز دراسات تتعلق بطلبية الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات ؛

   - تتبع تطور الطلبية العمومية املحلية ومساطر املشرتيات وتقييم االنعكاسات االقتصادية 
واالجتامعية واقرتاح أي إجراء من شأنه تحسني تسيري الطلبيات ومردوديتها عىل املستويات 

االقتصادية والتجارية؛
واألقاليم  والعامالت  الجهات  بصفقات  املتعلقة  النصوص  مشاريع  حول  الرأي  إبداء   -    

والجامعات؛
حسب  صفقة  صاحب  أو  متنافس  باإلقصاء  الداخلية  وزير  مقررات  حول  الرأي  إبداء   -    
الحالة، مؤقتا أو نهائيا، من املشاركة يف صفقات إحدى أو مجموع الجهات والعامالت واألقاليم 

والجامعات أو من جميعها؛
   - إبداء الرأي حول أية مسألة تتعلق بالطلبيات العمومية املحلية املعروضة عليها من طرف 

وزير الداخلية؛
    - مساعدة أصحاب املشاريع املحليني يف إعداد الوثائق املتعلقة بتحضري وإبرام صفقاتهم؛

    - جمع ومعالجة وتحليل املعطيات املتعلقة بصفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات؛
   - إعداد إحصاء عام سنوي لصفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات وإحصاءات 
جزئية تتعلق مبجموعة من أصحاب املشاريع املحلني أو فئة معينة من صفقات هذه الهيئات. 

يرسل صاحب املرشوع املعطيات والوثائق الرضورية إلجراء هذه اإلحصاءات إىل اللجنة. 
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الصفقات  ببوابة  املرشوع  صاحب  طرف  من  نرشها  الواجب  الوثائق  هي  ما   : سؤال   .181
العمومية؟

يتعني عىل صاحب املرشوع، نرش العديد من الوثائق بالبوابة االلكرتونية للصفقات العمومية، 
أهمها:

• نرش الربامج التوقعية يف بداية كل سنة مالية، وقبل متم ثالثة أشهر األوىل منها عىل أبعد 
تقدير، واملتعلقة بالصفقات التي يعتزم إبرامها خالل السنة املالية املعنية.

• إعالنات اإلشهار املتعلقة ب:
   - طلبات العروض املفتوحة؛

   - طلبات العروض باالنتقاء املسبق. ؛
   - املباريات؛

   - املساطر التفاوضية؛
   - االستشارات املعامرية؛

   - املباريات املعامرية؛
   - االستشارات املعامرية التفاوضية؛

   - إعالنات التصحيح؛
   - إعالنات طلب إبداء االهتامم؛

   - إعالنات املناقصات االلكرتونية؛
   - الرسائل الدورية املتعلقة بطلبات العروض املحدودة؛

   - ملف الدعوة إىل املنافسة، وكذا التغيريات املرتبطة بها؛
   - محرض االجتامع أو زيارة املوقع؛

   - مستخرجات من محارض جلسات فحص العروض؛
   - النتائج النهائية لطلبات العروض والصفقات التفاوضية مع إشهار مسبق وإجراء منافسة، 

واالستشارة املعامرية واملباراة املعامرية، واالستشارة املعامرية التفاوضية؛
   - مقرر إلغاء املسطرة؛

   - تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات؛
   - مقررات اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية؛

   - مقررات سحب شواهد تصنيف وترتيب املقاوالت، وشهادة االعتامد املتعلقة باإلرشاف عىل 
العمل؛

   - ملخص تقارير املراقبة والتدقيق؛

182. سؤال: من يتوىل عملية اإلرشاف وتسيري بوابة الصفقات العمومية؟
طبقا للامدة 147 من املرسوم رقم 349 - 12 - 2، تتوىل الخزينة العامة للمملكة مهمة تسيري 

بوابة الصفقات العمومية، من خالل القيام مبا ييل:
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   - توطني البنية التحتية التقنية )العتاد والربمجيات( املتعلقة بالبوابة؛
   - الصيانة الوقائية والتطويرية لهذه البوابة؛

   - إحداث وتدبري حسابات املستعملني الخاصة بأصحاب املشاريع التي متكنهم من الولوج 
إىل هذه البوابة؛

   - السهر عىل احرتام استعامل البوابة؛
   - ضامن األمن التقني والتشفريي للبوابة؛

   - تدبري الشواهد االلكرتونية املستعملة من طرف أصحاب املشاريع يف إطار البوابة؛
   - باإلضافة إىل السهر عىل نرش النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية، 

وكذا كل الوثائق األخرى والقرارات واملقررات والدوريات املتعلقة بنفس املوضوع.

183. سؤال: ما هي رشوط اللجوء إىل املناقصات اإللكرتونية املعكوسة؟
ال يجوز لصاحب املرشوع أن يلجأ إىل املناقصة اإللكرتونية املعكوسة، إال بالنسبة للتوريدات 

الجارية املتعلقة برشاء منتجات موجودة يف السوق، والتي ال تتطلب مواصفات خاصة.

184. سؤال: ما هي أهم محتويات ملف املناقصة االلكرتونية؟
يتضمن ملف املناقصة اإللكرتونية ما ييل:

   - نظام املناقصة اإللكرتونية؛
   - منوذج لدفرت الرشوط الخاصة ؛

   - منوذج الترصيح بالرشف؛
ويبني نظام املناقصة اإللكرتونية عىل الخصوص ما ييل:

   - مقاييس قبول املتنافسني؛
   - العدد األدىن للمتنافسني املقبولني للمناقصة؛

   - آجال وشكليات املشاركة يف املرحلة األوىل للمناقصة؛
   - تاريخ وساعة بدئ وانتهاء املرحلة الثانية من املناقصة؛

   - الئحة الوثائق املطلوبة؛
   - مدة متديد املناقصة اإللكرتونية ؛

   - العدد األدىن للمتنافسني الذين يجب تسجيلهم للمشاركة يف املناقصة اإللكرتونية؛
   - عتبة التناقص األدىن واألقىص للمناقصة اإللكرتونية.

185. سؤال: كيف تتم عملية إشهار املناقصة اإللكرتونية؟
يقوم صاحب املرشوع بنرش إعالن املناقصة اإللكرتونية يف بوابة الصفقات العمومية طيلة عرشة 

أيام .
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كام ميكن للمتنافسني اإلطالع وتحميل ملف املناقصة اإللكرتونية، وكذلك كل الوثائق واملعلومات 
التكميلية عند االقتضاء وفق رشوط استخدام بوابة الصفقات العمومية.

املناقصة  يف  للمشاركة  تسجيلهم  يجب  الذين  للمتنافسني  األدىن  العدد  يقل  أن  ميكن  وال 
اإللكرتونية عن ثالثة )03( متنافسني.

كام ال ميكن للعدد األدىن للمتنافسني املقبولني للتنافس يف املناقصة اإللكرتونية، أن يقل عن 
متنافسني اثنني.

املناقصة  عتبات  أو  عتبة  وكذا  اإللكرتونية  املناقصة  بدء  أمثان  أو  مثن  املرشوع  يضع صاحب 
بالتخفيض من طرف  ، باإلضافة إىل املبلغ األدىن واملبلغ األقىص ملراجعة العروض  اإللكرتونية 

املتنافسني وتسمى "عتبة التناقص".

186. سؤال: ما هي أهم مضامني املناقصة االلكرتونية ؟
يبني إعالن املناقصة اإللكرتونية البيانات اآلتية:

   * موضوع املناقصة اإللكرتونية؛
   * صاحب املرشوع الذي يجري املناقصة اإللكرتونية؛

   * التاريخ األقىص إليداع األظرفة؛
   * اليوم والساعة املحددين لبدء وانتهاء املناقصة اإللكرتونية وكذا مدة متديدها؛

   * اإلحالة إىل مادة نظام املناقصة اإللكرتونية التي تحدد الئحة الوثائق املثبتة الواجب عىل 
كل متنافس تقدميها يف مرحلة القبول وذلك بطريقة إلكرتونية؛

   * الرشوط املطلوبة من املتنافسني املناقصني كام هو منصوص عليها يف املادة 24 من املرسوم 
رقم 2.12.349 املشار إليه أعاله.

   * كيفيات املشاركة يف املناقصة اإللكرتونية كام هو منصوص عليها يف املادة 2 من قرار وزير 
االقتصاد واملالية رقم 20.14 الصادر يف 8 ذي القعدة 1435 )4 سبتمرب 2014( املتعلق بتجريد 

مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة املادية ؛
   * العدد األدىن للمتنافسني الذين يجب تسجيلهم للمشاركة يف املناقصة اإللكرتونية؛

   * العدد األدىن للمتنافسني املقبولني للمناقصة؛
   * مثن أو أمثنة بدء املناقصة اإللكرتونية املعدة من طرف صاحب املرشوع؛

   * عتبة أو عتبات املناقصة اإللكرتونية.

187. سؤال: ما هي أهم محتويات ملف املناقصة االلكرتونية ؟
يعد صاحب املرشوع بالنسبة لكل مناقصة إلكرتونية، ملفا يتضمن:

   * نظام املناقصة اإللكرتونية؛
   * منوذج لدفرت الرشوط الخاصة؛

   * منوذج الترصيح بالرشف؛
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188. سؤال: ما هي أهم محتويات نظام املناقصة االلكرتونية ؟
يبني نظام املناقصة اإللكرتونية عىل الخصوص ما ييل:

   * مقاييس قبول املتنافسني مع التنصيص عىل أن املقياس الوحيد الواجب مراعاته ألجل إسناد 
الصفقة، بعد قبول املتنافسني، هو الثمن األقل تكلفة؛ 

   * التنصيص عىل أن العملة املستعملة يف إطار املناقصة اإللكرتونية هي الدرهم املغريب؛
   * العدد األدىن للمتنافسني املقبولني للمناقصة؛

   * آجال وشكليات املشاركة يف املرحلة األوىل للمناقصة املنصوص عليها يف املادة 24 من القرار 
رقم 20.14 املشار إليه أعاله؛

   * تاريخ وساعة بدء وانتهاء املناقصة موضوع املرحلة الثانية املنصوص عليها يف املادة 25 من 
القرار رقم 20.14 السالف الذكر؛

   * الئحة الوثائق املطلوبة طبقا ملقتضيات املادة 19 من القرار رقم 20.14 املذكور سلفا؛
   * مدة متديد املناقصة اإللكرتونية؛

   * العدد األدىن للمتنافسني الذين يجب تسجيلهم للمشاركة يف املناقصة اإللكرتونية؛
   * عتبة أو عتبات التناقص األدىن واألقىص للمناقصة اإللكرتونية؛

   * اللغة التي يجب أن تحرر بها الوثائق املضمنة يف امللفات والعروض املقدمة من طرف 
املتنافسني املناقصني؛

يوقع صاحب املرشوع عىل نظام املناقصة اإللكرتونية قبل اإلعالن عن هذه املسطرة. يأخذ هذا 
التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكرتوين.

املناقصة  يف  املشارك  املتنافس  طرف  من  تقدميها  الواجب  الوثائق  أهم  هي  ما  سؤال:   .189
االلكرتونية ؟

يجب عىل كل متنافس أن يقدم بطريقة إلكرتونية، غالفا يتضمن ملفا إداريا وملفا تقنيا.
يضم امللف اإلداري:

   - ترصيحا بالرشف يجب أن يتضمن البيانات املنصوص عليها يف املادة 26 من املرسوم رقم 
2.12.349 املشار إليه سلفا؛

   - نسخة مشهود مبطابقتها ألصل اتفاقية تأسيس التجمع، عند االقتضاء؛
و يضم امللف التقني مذكرة تبني الوسائل البرشية والتقنية للمتنافس وتحدد، عند االقتضاء، 
هذه  نوعية  وكذا  تنفيذها  يف  املتنافس  شارك  التي  األعامل  وأهمية  وطبيعة  وتاريخ  مكان 

املشاركة.

190. سؤال: هل ميكن تقديم معلومات عن املناقصة االلكرتونية للمتنافسني ؟
الصفقات  بوابة  وعرب  إلكرتونية  بطريقة  املرشوع  من صاحب  يطلب  أن  متنافس  لكل  ميكن 
العمومية توضيحات أو معلومات تخص املناقصة االلكرتونية عىل أبعد تقدير ثالثة أيام قبل 
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التاريخ املحدد لجلسة القبول يف إطار املناقصة اإللكرتونية.
كام يتعني عىل صاحب املرشوع أن يجيب بطريقة إلكرتونية وعرب بوابة الصفقات العمومية 
عىل كل طلب توضيحات أو معلومات عىل أبعد تقدير يوما واحدا قبل التاريخ املحدد لجلسة 

القبول يف إطار املناقصة اإللكرتونية.
ويجب أن تبلغ املعلومات أو التوضيحات التي يديل بها صاحب املرشوع إىل صاحب الطلب 
وإىل باقي املتنافسني يف نفس الوقت، عىل أبعد تقدير يوما واحدا قبل تاريخ املحدد لجلسة 

القبول بالنسبة للمناقصة اإللكرتونية.

191. سؤال: كيف يتم تأليف لجنة املناقصة االلكرتونية ؟
تعني لجنة املناقصة اإللكرتونية من طرف السلطة املختصة أو األمر بالرصف  املساعد، وتتكون 

هذه اللجنة من األعضاء املحددين بعده والذين يعترب حضورهم رضوريا:
     - ممثل لصاحب املرشوع، رئيسا.

املعنية  املصلحة  إىل  األقل  أحدهام عىل  ينتمي  املرشوع  لصاحب  آخرين  اثنني  -  ممثلني     
بالعمل موضوع الصفقة.

إال أنه بالنسبة للصفقات التي يكون مبلغها التقديري يفوق مائتي ألف )200.000( درهم مع 
احتساب الرسوم تتكون هذه اللجنة من األعضاء الذين تتكون منه سائر لجان فتح االظرفة 

بالنسبة للصفقات األخرى .

192. سؤال: ما هي أهم مراحل انجاز املناقصة االلكرتونية ؟
تجرى املناقصة اإللكرتونية حسب ثالثة مراحل:

تتمثل املرحلة األوىل يف فحص وحرص الئحة املتنافسني املقبولني للمناقصة.
متكن املرحلة الثانية املتنافسني من املناقصة بطريقة إلكرتونية بشكل آين مع رسيان املناقصة 

اإللكرتونية وذلك لتمكينهم من مراجعة األمثان التي اقرتحوها بالتخفيض؛
تتعلق املرحلة الثالثة بإسناد الصفقة وإعداد محرض املناقصة اإللكرتونية.

193. سؤال: ما هي أهم مهام اللجنة خالل املرحلة األوىل ؟
يف املرحلة األوىل، تجتمع لجنة املناقصة اإللكرتونية يف اليوم والساعة املحددين يف نظام املناقصة 

اإللكرتونية وتقوم بفحص أظرفة املتنافسني.
ويف حالة غياب أحد أعضاء اللجنة أو يف حالة وجود صعوبات تقنية متعلقة ببوابة الصفقات 

العمومية، تؤجل الجلسة بثامن وأربعني )48( ساعة.
وتقوم اللجنة بفحص وثائق امللفني اإلداري والتقني ، وتقيص:

أ . املتنافسني الذين مل يقدوا الوثائق املطلوبة؛
ب . املتنافسني الذين تبني أن مؤهالتهم املالية والتقنية غري كافية بالنظر إىل املقاييس الواردة 
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يف نظام املناقصة اإللكرتونية؛
وتحرص اللجنة بعد ذلك الئحة املتنافسني املقبولني للمشاركة يف املناقصة اإللكرتونية؛

تحرر لجنة املناقصة اإللكرتونية، خالل الجلسة، محرضا لالجتامع املتعلق بجلسة القبول.

194. سؤال: ما هي أهم مهام اللجنة بعد ذلك ؟
يدعو صاحب املرشوع بطريقة إلكرتونية عرب بوابة الصفقات العمومية، عىل إثر املرحلة األوىل، 
كل متنافس مقبول للمشاركة يف املناقصة اإللكرتونية مع مدهم بجميع املعلومات الرضورية 

لهذه املشاركة.
كام يقوم  بإخبار كل املتنافسني الذين تم إقصاؤهم برفض ترشيحات مع ذكر أسباب إبعادهم 

بشكل فردي وبطريقة إلكرتونية.
تضمن بوابة الصفقات العمومية خالل املرحلة الثانية من املناقصة اإللكرتونية.

    - اإلعالن عن عدد املتنافسني املناقصني.
املناقصني مبراتب عروضهم مقارنة مع آخر عرض األقل مثنا  للمتنافسني  الفوري  - اإلخبار     

متوصل به.
    - عدم تبادل املراسالت بني صاحب املرشوع واملتنافسني املناقصني أو املتنافسني املناقصني 

فيام بينهم.
    - عدم اإلفصاح عن هوية املتنافسني املناقصني خالل املناقصة اإللكرتونية.

    - إجراء املناقصة اإللكرتونية حسب املقاييس التي تم إخبار املتنافسني املناقصني بها يف نظام 
املناقصة اإللكرتونية.

تتابع لجنة املناقصة اإللكرتونية سري هذه املرحلة الثانية.
سري  حسن  تعيق  والتي  العمومية  الصفقات  ببوابة  مرتبطة  تقنية  صعوبات  وجود  حالة  يف 
املناقصة، توقف لجنة املناقصة اإللكرتونية هذه املناقصة ملدة مثان وأربعني )48( ساعة. يف هذه 

الحالة ال تفصح هذه اللجنة عن هوية أي متنافس مناقص.
وساعة  تاريخ  يف  العمومية  الصفقات  بوابة  عرب  أوتوماتيكيا  اإللكرتونية  املناقصة  إنهاء  ويتم 
االنتهاء املحددين يف إعالن املناقصة اإللكرتونية وبعد انرصام مدة التمديد املحتملة بالنسبة 

آلخر عرض تم التوصل به.
وعند انتهاء مرحلة املناقصة اإللكرتونية، تستدعي لجنة املناقصة اإللكرتونية املتنافس املناقص 
الذي قدم العرض األقل مثنا من أجل تقديم الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة أ- 2 من املادة 

25 من املرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر.
لجنة  تقوم  مثنا،  األقل  العرض  قدم  الذي  املتنافس  بها من طرف  املدىل  الوثائق  وبعد فحص 
املادة 40 من  9 من  و   8 الفقرتني  ملقتضيات  إليه طبقا  الصفقة  بإسناد  اإللكرتونية  املناقصة 

املرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر.
وتحرر لجنة املناقصة االلكرتونية، خالل الجلسة محرضا عن كل اجتامع من اجتامعاتها.
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195. سؤال: متى تكون املناقصة االلكرتونية عدمية الجدوى ؟
ترصح اللجنة بعدم جدوى املناقصة االلكرتونية يف الحاالت اآلتية: 

   - إذا كان العدد األدىن للمتنافسني املسجلني ألجل املشاركة يف املناقصة اإللكرتونية، يقل عن 
العدد املحدد من طرف صاحب املرشوع.

   - إذا كان العدد األدىن للمتنافسني املقبولني ألجل املشاركة يف املناقصة اإللكرتونية، يقل عن 
العدد املحدد من طرف صاحب املرشوع.

   - إذا كان العدد األدىن للمتنافسني املقبولني الذين يناقصون، يقل عن العدد املحدد من طرف 
صاحب املرشوع.

196. سؤال: كيف يتم إبرام الصفقة عقب املناقصة االلكرتونية ؟
تربم الصفقة عقب املناقصة اإللكرتونية عىل أساس ملف يف شكل ورقي يتضمن:

   - جدول األمثان – التقديري املفصل.
   - عقد االلتزام معد طبقا للنموذج املنصوص عليه يف قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 1874.13 
الصادر يف 9 محرم 1435 )13 نوفمرب 2013( املحدد لنامذج الوثائق املعتمدة يف إعداد وإبرام 
وتنفيذ الصفقات العمومية املنصوص عليها يف املادة 160 من املرسوم رقم 2.12.349 الصادر يف 

8 جامدى األوىل 1434 )20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية.
   - مرشوع الصفقة موقع من الطرفني.

   - تقرير الصفقة معد من طرف صاحب املرشوع طبقا للنموذج املنصوص عليه يف قرار وزير 
االقتصاد واملالية رقم 1874.13 املذكور سابقا.

  - محرض أو محارض كل اجتامع من اجتامعات لجنة املناقصة اإللكرتونية.يصادق عىل الصفقات 
املربمة عقب املناقصة الكرتونية، حسب الحاالت، وفق الرشوط املنصوص عليها يف املواد 144 

و 152 و 153 من املرسوم رقم 2.12.349 املشار إليه أعاله.
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197. سؤال: ما هي صفقات الدراسات ؟
ج- صفقات الدراسات هي تلك الصفقات التي يجوز اللجوء إليها عندما يتعذر عىل صاحب 

املرشوع القيام بوسائله الخاصة بالدراسات االزمة.

198. سؤال: كيف تتم عملية تقييم العروض يف صفقات الدراسات؟
ج- يتم تقييم العروض يف مرحلتني:

1 - الجودة التقنية   ، ويتم تقييمها عىل أساس عدة مقاييس ، وال سيام :
   - تجربة املتنافس املطبقة باملهمة املعنية ؛

   - جودة املنهجية املقرتحة؛
   - برنامج العمل ؛

   - مستوى تأهيل الخرباء املقرتحني ؛
   - عند االقتضاء ، درجة نقل املعارف ومستوى مشاركة املواطنني املغاربة ضمن املستخدمني 

الرئيسيني املقرتحني لتنفيذ املهمة .
نتائج  الذي يربر  للمقرتحات،  النهايئ  التقييم  تقرير عن  إعداد  يتم  املرحلة  انتهاء هذه  وعند 

التقييم مع تبيان نقط القوة والضعف بالنسبة لكل عرض.
2 - التقييم املايل :

لالسرتجاع  القابلة  واملصاريف  والرضائب  واملستحقات  الرسوم  املايل  العرض  يتضمن   -    
واملصاريف العامة.

199. ِسؤال- ما املقصود مبنح أفضلية  لفائدة املقاولة الوطنية ؟
املقدمة من طرف  للعروض  األفضلية  الوطنية هو منح  املقاولة  لفائدة  األفضلية  يقصد مبنح 
املقاولة الوطنية يف الصفقات التي تتقدم فيها مقاوالت أجنبية بتعهدات ،وذلك بإضافة %15 
عىل األكرث من مبالغ العروض املالية املقدمة من طرف املقاوالت األجنبية لحظة تقييم العروض.

200. ما هي اإلجراءات املخصصة لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة ؟
من بني أهم املستجدات التي جاء بها مرسوم 20 مارس 2013 املتعلق بالصفقات العمومية ، 
والتوريدات  األشغال  التوقعي لصفقات  املبلغ  إلزامية تخصيص %20 من  التنصيص عىل  هو 
والخدمات  التي يعتزم صاحب املرشوع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة املقاولة الوطنية 

الصغرى واملتوسطة .
ويراد باملقاولة الصغرى واملتوسطة ، تلك التي تستويف الرشوط املنصوص عليها يف القانون رقم 
الظهري الرشيف رقم  بتنفيذه  الصادر  الصغرى واملتوسطة  املقاوالت  املتعلق مبيثاق   53 - 00

188 - 02 - 1 بتاريخ 12 من جامدى األوىل 1423 )23 يوليو 2002( .
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201. سؤال: ما املقصود بالتجمعات؟
   - يقصد بالتجمعات إمكانية إقدام املتنافسني مببادرة منهم عىل تكوين تجمعات من أجل 

تقديم عرض وحيد .

202. سؤال: ماهي أنواع التجمعات؟
   ج- التجمعات إما أن تكون بالرشاكة أو بالتضامن.

203. سؤال: ماهي رشوط عضوية التجمع بالرشاكة والتضامن؟
   ج- يجب أن يتوفر كل عضو يف تجمع الرشاكة أو التضامن عىل شهادة التصنيف والتأهيل 
للمشاركة يف صفقة أشغال خاضعة لنظام التصنيف والتأهيل ويجب أن يتوفر كل عضو عىل 
األشغال  عىل  واإلرشاف  بالدراسات  املتعلقة  الخدمات  صفقة  يف  للمشاركة  اإلعتامد  شهادة 

الخاضعة لنظام اإلعتامد.

204. سؤال: ما معنى التجمع بالرشاكة ؟
   ج- التجمع بالرشاكة هو عندما يلتزم كل عضو يف التجمع بتنفيذ جزء أو عدة أجزاء منفصلة 

من حيث تعريفها وأجرها من األعامل موضوع الصفقة .
هذا  ويكون  املرشوع  صاحب  إزاء  األعضاء  مجموع  الوكيل  التجمع  أعضاء  أحد  متثيل  ويتم 
الوكيل متضامنا مع كل عضو من أعضاء التجمع فيام يخص اإللتزامات التعاقدية إزاء صاحب 

املرشوع.
والتقنية واملالية  القانونية  املؤهالت  إثبات  األعضاء وبصفة فردية  ويتعني عىل كل عضو من 
املطلوبة إلنجاز األعامل  عىل أن يقدم عقد إلتزام وحيد يبني فيه املبلغ اإلجاميل للصفقة ويحدد 

جزء أو أجزاء األعامل التي يلتزم كل عضو من أعضاء الرشاكة بانجازه.

205. سؤال: ما معنى التجمع بالتضامن؟
   ج- التجمع بالتضامن هو عندما يلتزم جميع أعضائه بكيفية تضامنية إزاء صاحب املرشوع 

من أجل إنجاز الصفقة بأكملها.
يتم متثيل أحد أعضاء التجمع )وكيل( للقيام بأعامل التنسيق لدى صاحب املرشوع يتعني عىل 
يلتزم  التي  األعامل  ومجموع  للصفقة  اإلجاميل  املبلغ  يبني  وحيد  إلتزام  عقد  تقديم  التجمع 

أعضائه بإنجازها ويتم اإلثبات بصفة فردية فيام يتعلق باملؤهالت القانونية.

206. سؤال: كيف يتم تقييم املؤهالت املالية والتقنية لتجمع بالتضامن؟
التقنية واملالية  البرشية والوسائل  املوارد  والتقنية عىل أساس دمج  املالية  املؤهالت  تقييم  يتم  ج- 
ملجموع األعضاء . اإلستجابة بشكل تكاميل وتراكمي للرشوط املحددة  يف إطار مسطرة إبرام الصفقة.
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207. سؤال: كيف يتم تقييم مؤهالت التجمع؟
ج- يتم تقسيم مؤهالت أعضاء التجمع.

املؤهالت  أن  الصنف  توفره عىل  يثبت  أن  التجمع  وكيل  األشغال يجب عىل  لصفقات  أ -     
املطلوبة، كام يجب عىل األعضاء اآلخرين بصفة فردية إثبات توفرهم عىل املؤهل أو املؤهالت 

املطلوبة، والصنف املرتب مبارشة بعد الصنف املطلوب .
   ب- لصفقات الخدمات املتعلقة بالدراسات أو باإلرشاف عىل األشغال الخاضعة لنظام اعتامد 
اإلعتامدات  أو  االعتامد  بها، ويجب عىل كل عضو تقديم  املعمول  التنظيمية  للنصوص  طبقا 

املطلوبة ملجال أو ملجاالت األنشطة.
ج- الصفقات غري الخاضعة لنظام تأهيل وتصنيف أو لنظام تأهيل وتصنيف أو لنظام اعتامد 
إنجاز األعامل املامثلة كام هو منصوص عليها يف  عىل كل عضو بصفة فردية تقديم شواهد 

املادة 25 البند باء الفقرة 2 من املرسوم رقم 2-12-349 املتعلق بالصفقات العمومية .

208. سؤال: ما هي األحكام املشرتكة بني التجمعات بالرشاكة والتجمعات بالتضامن؟
ج- األحكام املشرتكة بني التجمعات هي:

   - التوقيع عىل دفرت الرشوط الخاصة والعرض املايل والعرض التقني يتم التوقيع عليه من 
طرف تجمع، إما من طرف مجموع أعضاء التجمع ،أو من طرف الوكيل فقط ، إذا أثبت هذا 
التجمع خالل  أعضاء  لتمثيل  عليها  مصادق  توكيالت  شكل  يف  الصالحيات  عىل  توفره  األخري 

مسطرة إبرام الصفقة؛
العروض يف  تاريخ تسليم الرتشيحات وتاريخ تسليم  التجمع بني     - ال يجوز تعديل تركيبة 

صفقات االنتهاء املسبق واملباراة؛
   - ال يجوز لنفس املتنافس تقديم أكرث من ملف؛

209. سؤال: ما هي مكونات وثائق امللف اإلداري بالنسبة للتجمعات؟
- عىل كل تجمع تقديم: 

    - نسخة مصادق عليها من اتفاقية تأسيس التجمع؛
    - تحديد موضوع االتفاقية ونوع التجمع والوكيل ومدة االتفاقية وتوزيع األعامل؛

210. سؤال: كيف يتم تقديم الضامن يف التجمعات؟
ج- ميكن تقديم الضامن املؤقت والنهايئ وفقا للصيغ املالية.

   - باسم التجمع بأكمله
   - من طرف واحد أو أكرث من أعضاء التجمع بالنسبة ملجموع الضامن

   - جزئيا من طرف كل عضو من التجمع بحيث يتم تغطية املبلغ اإلجاميل للضامن .
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211. سؤال: ما هو التعاقد الباطن؟
ج- التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد مبوجبه صاحب الصفقة إىل غريه بتنفيذ جزء من 

صفقته.

212. سؤال: كيف يتم اختيار املتعاقد من الباطن؟
الباطن من طرف صاحب الصفقة رشيطة أن يبلغ صاحب املرشوع  يتم اختيار املتعاقد من 
بطبيعة األعامل التي يلتزم التعاقد بشأنها ، وهوية املتعاقدين املذكورين وعنا وينهم التجارية 

أو تسميات رشاكاتهم وعناوينهم ، باإلضافة إىل نسخة مشهود مبطابقتها ألصل العقد.

213. سؤال: ماهي رشوط املتعاقد من الباطن؟
ج- يجب أن تتوفر يف املتعاقد من الباطن الرشوط املنصوص عليها يف املادة 24 من املرسوم رقم 

349 - 12 - 2 ، ويتعلق األمر ب :
الباطن، وهوية  بشأنها من  التعاقد  يعتزم  التي  األعامل  بطبيعة  تبليغ صاحب املرشوع   -    

املتعاقدين املذكورين وأصل العقد قصد املصادقة عليه.
   - أن تتوفر يف املتعاقدين من الباطن، نفس الرشوط املطلوبة من املتنافسني.

   - أن ال يتجاوز التعاقد من الباطن نسبة خمسني يف املائة )%50( من مبلغ الصفقة، أو أن 
يشمل الحصة أو الجزء الرئييس منها.

   - بإمكان صاحب املرشوع أن يشرتط يف دفرت الرشوط الخاصة بإسناد جزء من الصفقة إذا 
قرر املتعاقد من الباطن للمقاوالت الصغرى واملتوسطة.

214. سؤال: ماهي مسؤوليات املتعاقد الباطن؟
 يف كل األحوال يظل صاحب الصفقة مسؤوال شخصيا عن جميع االلتزامات التعاقدية الناتجة 
الباطن  عن الصفقة، سواء إزاء صاحب املرشوع أو إزاء العامل والغري، وإذا جرى تعاقد من 

بدون موافقة صاحب املرشوع، فإن لهذا األخري الحق يف أن يفسخ العقد بدون قيد أو رشط.
كام أن املتعاقد من الباطن غري معرتف به ألية عالقة قانونية مع صاحب املرشوع 

215. سؤال: ما هي حصة املتعاقد من الباطن يف الصفقة؟
يجب أن ال يتجاوز التعاقد من الباطن نسبة % 50 من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو 

الجزء الرئييس منهام. 
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216. سؤال : ما هي أهم اإلجراءات التي جاء بها مرسوم الصفقات العمومية، لفائدة املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة؟

التوقيعي  املبلغ  من   )20%( باملائة  عرشين  نسبة  يخصص  أن  املرشوع  صاحب  عىل  يتعني 
لفائدة  مالية  سنة  كل  برسم  طرحها  يعتزم  التي  والخدمات،  والتوريدات  األشغال  لصفقات 

املقاوالت الوطنية املتوسطة والصغرى.
كام يجب عليه أن يحدد يف الربنامج التوقيعي الذي ينرشه يف بداية كل سنة مالية، الصفقات 
نظام  ويف  املنافسة،  طلب  إعالن  يف  كذلك  يحدد  وأن  املقاوالت،  لهذه  يخصصها  سوف  التي 
االستشارة، بأن الصفقة املعنية مخصصة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، وأن يشري إىل وجوب 

تقديم املتنافسني للوثائق التي تثبت تخويل صفة مقاولة صغرى أو متوسطة.

217. سؤال: ما هي املقاولة الصغرى أو املتوسطة؟
بأعدادها  للمغرب، وتساهم  االقتصادي  النسيج  الصغرى واملتوسطة، أساس  املقاوالت  تشكل 
الجهوية  والتنمية  العمل  مناصب  إحداث  ويف  االقتصادي  النمو  يف  إيجابية  مساهمة  الوافرة 

واملحلية.
وتعترب مقاولة صغرى أو متوسطة، كل مقاولة يقوم مبارشة بتسيريها أو إدارتها أو هام معا، 
األشخاص الطبيعيون املالكون لها، أو املالك الرشكاء أو املساهمون فيها، إذا كان رأساملها أو 
حقوق التصويت فيها، غري مملوكة بنسبة تفوق %25 من لدن املقاولة، أو عدة مقاوالت، ال 

ينطبق عليها تعريف املقاولة الصغرى واملتوسطة.
كام يجب أن تستوىف املقاوالت الصغرى واملتوسطة الرشوط التالية:

   -  بالنسبة للمقاوالت املوجودة، التوفر عىل عدد من املستخدمني، الدامئني ال يتعدى مائتني 
)200( شخص، والقيام خالل السنتني املحاسبتني األخريتني بتحقيق إما رقم أعامل سنوي دون 
اعتبار الرضائب ال يتجاوز خمسة وسبعني مليون درهم. وإما حصيلة سنوية إجاملية ال تتجاوز 

خمسني مليون درهم.
يتجاوز  ال  إجاميل  أويل  استثامر  برنامج  الرشوع يف  العهد:  الحديثة  للمقاوالت  بالنسبة    -    
مجموعه خمسة وعرشين مليون درهم، والتقيد بنسبة استثامر عن كل منصب شغل تقل عن 

مائتني وخمسني ألف درهم. 

218. سؤال: من هو املحاسب املكلف أو الشخص املكلف باألداء؟
هو املوظف أو العون املعني من طرف صاحب املرشوع، واملكلف بتسديد النفقات باسم الهيئة 

العامة.

219. سؤال: ماذا نقصد برهن الصفقة العمومية؟
رهن الصفقة العمومية هو العمل الذي مبوجبه، يرصد صاحب الصفقة، صفقته لضامن التزام 
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ويخول  الصفقة،  هذه  متويل  من  االستفادة  قصد  ائتامن،  مؤسسات  عدة  أو  مؤسسة  لدى 
للمؤسسات املذكورة، حق اسرتداد أموالها من مبلغ هذه الصفقة باألفضلية عىل جميع الدائنني 

اآلخرين.  
وال يسبق هذا االمتياز يف الرتبة إال االمتيازات التالية:

   - امتياز صوائر القضاء.
األجور  ألداء  قضائيا  تصفية  أو  املشغل  تسوية  حالة  يف  واملستخدمني،  العامل  امتياز   -    

والتعويضات الواجبة عىل هذا األخري.
   - امتيازات الخزينة قصد تحصيل الرضائب والرسوم.

ونظرا ملحدودية النظام الحايل لرهن الصفقات العمومية الذي تم اعتامده منذ أكرث من 60 
العمومية،  الطلبيات  تطور  مسلسل  طالت  التي  للمستجدات  مجاراته  وعدم   ،)1948( سنة 
وعدم استجابته للهدف األسايس الذي وضعت من أجله، واملتمثل  يف تسهيل ولوج املقاوالت 
املتوسطة والصغرى منها، تم وضع قانون جديد لرهن  العمومية، ال سيام  الصفقات  لتمويل 
الصفقات العمومية وهو  الظهري رشيف رقم 1.15.05 صادر يف 29 من ربيع اآلخر 1436 )19 
فرباير 2015( بتنفيذ القانون رقم 112.13 املتعلق برهن الصفقات العمومية )ج ر عدد 6342 
بتاريخ 12 مارس 2015(، والذي يدخل يف إطار إسرتاتيجية تهدف إىل إرساء إصالح فعال وناجع 
أبعاد  القانوين واملسطري، ليشمل تحديات ذات  البعد  العمومية، تتجاوز  الصفقات  ملنظومة 
اقتصادية واجتامعية وبيئية للطلبيات العمومية، لكون الصفقات العمومية، تعترب رافعة قوية 

للسياسة االقتصادية، ودعم فرص الشغل وحامية البيئة، وكذا التنمية املستدامة. 

220. سؤال: ما هي مؤسسات االئتامن؟
موقع  كان  أيا  املغرب،  يف  نشاطها  تزاول  التي  االعتبارية  األشخاص  االئتامن  مؤسسات  تعترب 
مقرها االجتامعي أو جنسية املشاركني يف رأساملها، أو مخصصاتها، أو جنسية مسريها، والتي 

تحرتف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكرث من األنشطة التالية:
   - تلقي األموال من الجمهور.

   - عمليات االئتامن.
   - وضع جميع وسائل األداء رهن ترصف العمالء أو القيام بإدارتها.

221. سؤال: ماذا نقصد بشهادة الحقوق املعاينة؟
هي وثيقة يقر من خاللها صاحب املرشوع بدقة ديون صاحب الصفقة، ويثبت يف تاريخ معني، 

الحقوق املعاينة لفائدته.
وتعد هذه الوثيقة بناء عىل كشف الحساب املؤقت.
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222. سؤال: ما هي أهم الوثائق التعاقدية ملا بعد تبليغ املصادقة عىل الصفقة؟ 
تتضمن الوثائق التعاقدية ملا بعد إبرام الصفقة ما ييل: 

   * األوامر بالخدمة : ordre de service ؛
   * العقود امللحقة املحتملة : avenant  ؛

 Décisions  d’augmentation  dans la ؛ بالزيادة  من حجم األشغال     * املقرر املتخذ 
masse de travaux

223. سؤال: ماذا نقصد باألوامر بالخدمة ؟
    األمر بالخدمة هو إذن يوجهه صاحبه املرشوع فور املصادقة عىل الصفقة وبتبليغها إىل 

صاحبها من أجل البدء يف تنفيذ األشغال أو تسليم توريدات أو القيام بالخدمات.

224. سؤال: ما هي الرشوط الواجب احرتامها عند إصدار األوامر بالخدمة؟
وليك تكون األوامر بالخدمة صحيحة ،البد من توفرها عىل عدة عنارص أساسية ورضورية أهمها:
   1 - أن تكون األوامر بالخدمة كتابية ، وموقعة من طرف صاحب املرشوع، ومؤرخة ومرقمة 

ومسجلة؛
   2 - أن تحرر يف نسختني، وتبلغ إىل املقاول بطرق التبليغ القانونية، وعليه توقيعها وإرجاع 

نسخة منها فورا إىل صاحب املرشوع؛
   3 - عىل املقاول أن يتقيد بالتغريات التي يأمر بإدخالها خالل تنفيذ الصفقة، وال يعتد له بهذه 

التغيريات إال إذا أثبتها بهذا األمر بالخدمة؛
   4 - إذا رفض املقاول استالم األوامر بالخدمة ، قام صاحب املرشوع بتحرير محرض االمتناع؛

   5 - إذا تعلق األمر ، بتجمع مقاوالت، يوجه األمر بالخدمة إىل الوكيل باسم التجمع؛
   6 - إذا اعترب املقاول أن الرشوط الواردة يف األوامر بالخدمة ، تتجاوز التزامات صفقة ، وجب 
عليه أن يوايف صاحب املرشوع يف شأنها مبالحظة مكتوبة ومعللة داخل أجل 10 أيام من تاريخ 
تبليغ األمر بالخدمة، وال يوقف هدا اإلعرتاض ، تنفيذ األمر بالخدمة إال إذا أمر صاحب املرشوع 

مبا يخالف ذلك؛

225. سؤال  : وما املقصود بالعقود امللحقة ؟
العقد امللحق هو عقد إضايف لصفقة يثبت اتفاق إرادة األطراف ويهدف إىل تغيري أو تتميم بند 

أو عدة بنود من االتفاق السابق.
وهكذا ميكن إبرام عقود ملحقة ملعاينة التغريات التي قد تطرأ عىل :

   - شخص صاحب املرشوع؛
   - االسم التجاري أو اسم نائل الصفقة ؛

   - تعيني محل الوفاء البنيك لنائل الصفقة .....إلخ؛
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   - ويشرتط مصادقة السلطة املختصة عىل هذه العقود قبل تنفيذها؛

226. سؤال: ماهي الوثائق الواجب عىل املقاول إعدادها فور تبليغ املصادقة عىل الصفقة؟
يحدد دفرت الرشوط املشرتكة ، أو دفرت الرشوط الخاصة عند االقتضاء ،اآلجال التي يجب عىل 
املقاول ،ابتداء من تاريخ تبليغ املصادقة عىل الصفقة أو انطالق األشغال أن يقدمها إىل صاحب 
املرشوع، قصد االعتامد : جدول تنفيذ األشغال،واملذكرة التقنية للتنفيذ .والتدابري العامة التي 
يعتزم اتخاذها لهذا الغرض،باإلضافة إىل وثائق إدارية أخرى ، كالضامن النهايئ ، والتأمينات ، 

وتسجيل الصفقة ، باإلضافة إىل الرتخيصات اإلدارية الالزمة إلنجاز املنشآت موضوع الصفقة.
ويرضب صاحب املرشوع أجل شهر واحد للمقاول لتقديم االعتامد املذكور أو اإلدالء مبالحظات 

حول الوثائق املقدمة ، ويعترب االعتامد مسلام إىل املقاول بعد انرصام األجل .

227. سؤال: ما هي أنواع الضامنات التي يقدمها املقاول بغرض املشاركة يف صفقة عمومية ؟
كام أرشنا إىل ذلك سابقا، فإن الصفقة العمومية هي عقد بعوض بني صاحب املرشوع من جهة 

وشخص ذايت أو اعتباري من جهة أخرى.
ولضامن تنفيذ هذا العقد، فإن األمر يحتاج إىل ضامنات والتزامات من املقاول ميكن تصنيفها 

إىل عدة أنواع:
   - الضامن املؤقت؛
   - الضامن النهايئ؛

   - االقتطاع الضامن؛
   - الكفالة الشخصية و التضامنية. 

228. سؤال  :متى يتم تكوين الضامن املؤقت ؟وماهي أهم حقوق صاحب املرشوع عليه؟
يتم تكوين الضامن املؤقت وفق الرشوط املحددة يف النصوص الجاري بها العمل، وقت إبرام 
الصفقة، ويحدد دفرت الرشوط الخاصة أهمية الضامنات النقدية التي يجب تقدميها وقت إبرام 
الصفقة ، مع اإلشارة إىل أن مبلغ هذا الضامن املؤقت يتم التعبري عنه بالقيمة، وليس بالنسبة 

املئوية ملبلغ عقد اإللتزام.
ويصبح هذا الضامن املؤقت كسبا لصاحب املرشوع يف الحاالت التالية:

   - إذا رفض نائل الصفقة التوقيع عليها؛
   - إذا مل ينجز صاحب الصفقة الضامن النهايئ داخل أجل 30 يوما بعد تبليغ املصادقة عىل 

الصفقة؛
   - إذا سحب املتنافس عرضه، خالل أجل خمسة وسبعون )75(  تحتسب ابتداء من تاريخ 

جلسة فتح األظرفة؛
   - إذا رفض املتنافس  تصحيح مبلغ عقد االلتزام.
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229. سؤال: وماذا عن الضامن النهايئ؟
تبليغ  تيل  التي  يوما  الثالثني)30(  خالل  النهايئ  الضامن  تكوين  الصفقة  صاحب  عىل  يجب 
املصادقة عىل الصفقة.ويحدد مبلغ الضامن النهايئ يف ثالثة يف املائة )3 %( من املبلغ األصيل 
للصفقة، ويظل مرصدا لتأمني االلتزامات التعاقدية للمقاول إىل حني التسليم النهايئ لألشغال، 
غري أنه إذا نص دفرت الرشوط الخاصة عىل التسليم املؤقت لجزء أو عدة أجزاء من املنشأة املراد 
انجازها، ميكن لصاحب املرشوع إرجاع جزء من الضامن النهايئ يف حدود النسبة املقررة لهدا 

الغرض يف دفرت الرشوط الخاصة ، والتي تطابق حصة األشغال املنجزة واملستعملة.

230. سؤال: متى يتم إرجاع الضامن النهايئ؟ 
أشهر  الثالثة) 3(  الذي يسلمه صاحب املرشوع داخل  اليد  بعد رفع   ، النهايئ  الضامن  يرجع 

املوالية لتاريخ التسليم النهايئ لألشغال.ودلك يف الحاالت التالية: 
   - إذا أوىف صاحب الصفقة يف تاريخ التسليم النهايئ بجميع التزاماته تجاه صاحب املرشوع.

   - إذا أثبت صاحب الصفقة ، دفع التعويضات التي قد يكون مدينا بها، تطبيقا للقانون رقم 
7.81 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة أو االحتالل املؤقت، بسبب األرضار امللحقة 

باألمالك الخاصة عند تنفيذ األشغال.
   - إذا سلم صاحب املرشوع فعال تصاميم جرد املنشآت املنفذة.

231. سؤال: ومتى يتم الحجز عىل الضامن النهايئ؟ 
الرشوط  عليها يف دفرت  املنصوص  الحاالت  االقتضاء يف  النهايئ عند  الضامن  الحجز عىل  ميكن 

الخاصة ، وذلك وفقا للنصوص الترشيعية الجاري بها العمل.
ويف الحاالت التي ال يشرتط دفرت الرشوط الخاصة تقديم ضامن مؤقت ، وإذ مل ينجز املقاول 
هذا الضامن داخل أجل الثالثني)30( يوما من تبليغ املصادقة عليه، تطبق عليه غرامة يحدد 
سعرها يف دفرت الرشوط الخاصة، وال ميكن أن يتجاوز هذا السعر %1 من املبلغ األصيل للصفقة.

232. سؤال: ماذا نعني باالقتطاع الضامن؟
   االقتطاع الضامن هو اقتطاع يتم أخذه كضامن من الدفعات املسلمة إىل املقاول ، ويبقى 
تحت ترصف صاحب املرشوع إىل حني التسليم النهايئ لألشغال،وتحدد نسبة هذا االقتطاع ب     
%10من مبلغ الدفعات املسبقة املسلمة إىل املقاول ،ويتوقف تزايد االقتطاع الضامن إدا بلغ 
معدل سبعة يف املائة)%7) من املبلغ األصيل للصفقة، مع إضافة إن اقتىض الحال، مبلغ العقود 

امللحقة، ودلك يف غياب ، أية مقتضيات خصوصية يف دفرت الرشوط الخاصة.
الضامن  املطلوبة إلرجاع  الرشوط  تحقق  قدر  املقاول،  إىل  الضامن  االقتطاع  مبلغ  دفع  ويتم 

النهايئ املشار إليها سالفا.
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233. سؤال: ماهي أنواع التأمينات التي يجب عىل املقاول إعدادها قبل تنفيذ األشغال؟
التأمني  وثائق  من  نسخ  املرشوع  صاحب  إىل  املقاول  يوجه  األشغال،  تنفيذ  يف  الرشوع  قبل 
بالوثائق  األمر  ويتعلق  الصفقة  بتنفيذ  املرتبطة  األخطار  لتغطية  فيه  االكتتاب  عليه  الواجب 

التالية:
   - التأمني عىل العربات ذات املحرك التي ستستعمل يف الورش؛

   - التأمني عن حوادث الشغل؛
   - التأمني عن املسؤولية املدنية امللقاة عىل كامل املقاول؛

   - التأمني عن األرضار الالحقة باملنشأة؛
   - وثيقة التأمني التي تغطي األخطاء املرتبطة باملسؤولية العرشية للمقاول، إذا ما نص عىل 

ذلك دفرت الرشوط املشرتكة أو دفرت الرشوط الخاصة؛
   - تأمني صاحب املرشوع ضد تبعات كل رضر-أو خسارة تسبب فيها مبناسبة تنفيذ األشغال، 

تصيب كل شخص أو ملكية.

234. سؤال:ماذا نعني باملذكرة التقنية للتنفيذ ؟
والوسائل  التنظيمية،  لإلجراءات  مفصال  تتضمن وصفا   ، الصفقة  يحررها صاحب  وثيقة  هي 
التي ستخصص إلنجاز األشغال موضوع الصفقة ، وكذا طرق تنفيذها،وتحدد من بني ما تحدد 
وبشكل مفصل ، تنظيم الورش والوسائل البرشية واملؤهالت والوسائل املادية ومميزاتها التي 

ستخصص للورش، وبرنامج تنفيذ األشغال، ومصدر املواد وتحضريها، وطرق استخدامها.

235. سؤال: كيف يتم تحديد آجال الصفقة؟
يحدد دفرت الرشوط الخاصة، بالنسبة لكل صفقة، آجال التنفيذ، أو تاريخ انتهاء األشغال، ويعرب 

عنه باأليام أو الشهور.
ويرسي أجل التنفيذ، ابتداء من اليوم املوايل لتبليغ األوامر بالخدمة إىل املقاول، فعندما يحدد 
األجل ينتهي بنهاية  اليوم األخري من املدة املقررة، وعندما يحدد األجل بالشهور، فإنه يحتسب 

من اليوم الذي يبتدئ فيه. 
ويطبق أجل تنفيذ األشغال املحددة يف دفرت الرشوط الخاصة عىل إنهاء جميع األشغال، املقررة 
املسندة للمقاول، مبا فيها سحب التجهيزات املؤقتة من الورش، وإعادة الوضع إىل ما كان عليه، 

مامل ينص عىل خالف ذلك دفرت الرشوط الخاصة. 

236. سؤال: ماهي نوعية  الخدمات الواجب عىل صاحب املرشوع تقدميها لصاحب الصفقة 
قبل بدئ األشغال؟

إن املصادقة عىل الصفقة العمومية تولد حقا مكتسبا للمتنافس يف تنفيذها، لذلك يتوجب عىل 
صاحب املرشوع منحه كافة التسهيالت الرضورية، وأن يتعاون معه يف التنفيذ بحسن نية، وأن 
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ال يتخذ اإلجراءات التي من شأنها إلحاق الرضر به لضامن إعطاء انطالقة جيدة، ومنها:
املنشآت  الصفقة، إلنجاز  بناء عىل طلب من صاحب  اإلدارية الرضورية  الرتاخيص     * منح 
الرتخيص  البناء،  رخصة  تسليمه  أشغال،  بصفقة  األمر  يتعلق  عندما  مثال  الصفقة،  موضوع 
باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام أو الخاص، الرتخيص باستعامل الطريق، وتراخيص أخرى قد 

يحتاج إليها املقاول، تبعا لطبيعة األشغال املزمع القيام بها.
   * وضع رهن إشارة صاحب الصفقة األماكن املؤقتة التي سيستغلها إلقامة تجهيزاته املؤقتة، 
الباطنية أو املدفونة، حتى يكون عىل علم بها،  وتزويده بكافة املعلومات الخاصة باملنشآت 

ويتخذ الالزم بشأنها.
   * تسليمه التصاميم املتعلقة بتنفيذ الصفقة، مؤرش عليها من طرف صاحب املرشوع وحامله 

لعبارة "صالح للتنفيذ".
   * تسليمه أمر بالخدمة للرشوع يف التنفيذ، داخل أجل ال يتعدى ستني )60( يوما املوالية 
لتاريخ تبليغ املصادقة عىل الصفقة، ويحتسب األجل ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ تبليغ األمر 

بالخدمة.
التتبع،  ومن أجل ضامن حسن تتبع تنفيذ الصفقة، يتعني عىل صاحب املرشوع تعيني لجنة 
ويجب اختيار أشخاص ذوي الكفاءة والخربة والتخصص يف موضوع الصفقة، ويستحسن كذلك 

التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة للقيام بهذه العملية.
كام ينبغي تزويد هذه اللجنة بامللف الكامل للصفقة، من أجل إجراء قراءة دقيقة ملختلف 
املقتضيات التي يتضمنها، خاصة التقنية منها، وتهيء مختلف الوثائق املتعلقة بالتتبع خاصة 
ورقة تتبع آجال التنفيذ، ودراسة املذكرة التقنية للتنفيذ التي يسلمها صاحب الصفقة واعتامدها، 

وتحديد الئحة املخاطر التي ميكن أن تهدد عملية التنفيذ...إلخ.
التصاميم  املقاول  تسليم  عدم  أو  الصفقة،  تنفيذ  ببدئ  اإلذن  املرشوع  صاحب  عدم  ويعترب 
أخطاء  إلخ.   ... لألشغال  املخصصة  األرضية  القطعة  من  متكينه  عدم  أو  الرضورية،  والخرائط 
صادرة عنه، وتشكل خرقا لبنود الصفقة يستحق املتعاقد عىل إثرها تعويضا عن الرضر الذي 

لحق به، وهو ما ذهب إليه القضاء اإلداري املغريب يف العديد من اجتهاداته.

237. سؤال: متى يبدأ املقاول الرشوع يف تنفيذ األشغال؟
يتم الرشوع يف األشغال، بناء عىل أمر بالخدمة يوجهه صاحب املرشوع، والذي يجب تسليمه 

خالل أجل أقصاه ستني )60( يوما املوالية لتاريخ تبليغ املصادقة عىل الصفقة.
ويف حالة ما إذا كان األمر بالخدمة الذي يبلغ املصادقة عىل الصفقة يأمر كذلك بالرشوع يف 
تنفيذ األشغال، فيجب أن ينرصم أجل خمسة عرش )15( يوما بني تبليغ األمر بالخدمة املذكور 

والبداية الفعلية لألجل التعاقدي للتنفيذ مامل ينص عىل خالف ذلك دفرت الرشوط الخاصة.
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238. سؤال: هل ميكن تأجيل األشغال؟
نعم، ميكن لصاحب املرشوع، ومبوجب أمر بالخدمة معلل، تأجيل األشغال، ويرتتب عىل ذلك 
عدة التزامات عىل صاحب املرشوع، وحقوق لصالح املقاول، تختلف بحسب مدة التأجيل فيام 

إذا كانت تقل أو تتجاوز السنة.

239. سؤال  : وماذا عن هذا االلتزامات والحقوق، يف حالة التأجيل ملدة تقل عن سنة؟
   - إذا أمر صاحب املرشوع بتأجيل األشغال ملدة تقل عن سنة، إما قبل أو بعد الرشوع يف 
التنفيذ، يحق  للمقاول طلب التعويض عن املصاريف التي تتطلبها حراسة الورش، وعن الرضر 

الذي قد يلحق به من جراء هذا التأجيل، دون أن يكون له الحق يف املطالبة بفسخ الصفقة.
   - وإذا كان املقاول قد رشع يف تنفيذ األشغال، جاز له أن يلتمس بأن يتم يف الحني التسلم 

املؤقت لألشغال التي تم تنفيذها.
   - ويشرتط للحصول عىل هذا التعويض، تقديم املقاول طلبه داخل أجل أربعني)40( يوما من 

تاريخ تبليغ كشف الحساب العام والنهايئ.

240. سؤال: ويف حالة ما إذا تجاوزت مدة التأجيل سنة ، ماذا عن هذه االلتزامات والحقوق؟
   - إذا أمر صاحب املرشوع بتأجيل األشغال ملدة تفوق السنة ، جاز للمقاول تقديم طلب فسخ 
الصفقة ، كام يحق له تقديم طلب التعويض عن مصاريف حراسة الورش، والتعويض عن الرضر 
الذي لحقه من جراء هذا التعديل ، رشيطة تقديم طلبه كتابة إىل صاحب املرشوع، داخل أجل 

أربعني)40( يوما، من تاريخ تبليغ األمر بالخدمة  القايض بتأجيل األشغال.
   - يطبق نفس اإلجراء يف حالة تأجيالت متتالية تفوق مدتها اإلجاملية سنة.

   - كام يحق للمقاول  يف الحني طلب التسليم املؤقت لألشغال التي تم تنفيذها.

241. سؤال: هل ميكن توقيف األشغال؟ 
ميكن توقيف األشغال مبوجب أمر بالخدمة معلل.

ويف هذه الحالة ، تفسخ الصفقة يف الحني ،ويحق للمقاول يف هذه الحالة املطالبة بتعويض 
عن الرضر الذي لحقه من جراء ذلك رشيطة تقدمه داخل أجل 40 يوما من تاريخ تبليغ األمر 

بالخدمة القايض بتوقيف األشغال.
وإذا تم الرشوع يف تنفيذ األشغال جاز للمقاول أن يطلب يف الحني التسلم املؤقت لألشغال 

املنفذة ، ثم تسلمها النهايئ بعد انتهاء أجل الضامن.

242. سؤال: وما هي أهم اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل الزيادة يف حجم األشغال؟
فأهم هذه التدابري واإلجراءات:

-يجب عىل املقاول قبل الزيادة يف حجم األشغال التوصل بأمر بالخدمة من قبل صاحب املرشوع، 
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ويبني يف هذا األمر الحد األقىص للمبلغ الذي ميكن أن تتواصل فيه األشغال واملحدد يف 10%، 
وذلك داخل أجل 10 أيام قبل التاريخ املتوقع لبلوغ حدود الحجم األويل.

   - عىل املقاول كذلك إخبار صاحب املرشوع داخل أجل ثالثني)30( يوما عىل األقل ، بالتاريخ 
الذي يحتمل أن يصل فيه حجم األشغال حدود الحجم األويل .

   - يف حالة عدم إصدار أي أمر بالزيادة يف حجم األشغال ، ال تؤدى إىل املقاول أمثان األشغال 
املنجزة فيام فوق الحجم األويل.

243. سؤال: هل ميكن التقليص من حجم األشغال؟
ميكن التقليص من حجم األشغال يف حدود 25% من الحجم األويل لألشغال ، ويبقى للمقاول 

الحق يف طلب التعويض ، فيام يفوق هذه النسبة املعتربة كحد للتقليص.
تنفيذ  التقليص بنسبة 25% قبل الرشوع يف  التي أدت إىل  التعرف عىل األسباب  وإذا ما تم 

األشغال ، يحق للمقاول طلب فسخ الصفقة.
ويف حالة عدم القيام بذلك ، وجب عليه إذا طالب بذلك صاحب املرشوع توقيع عقد ملحق ، 

يحدد املبلغ الجديد للصفقة ، ويغري عند االقتضاء أجل التنفيذ.
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244. سؤال: ما املقصود بالتسبيقات؟
صاحب  إىل  املرشوع  صاحب  يدفعها  التي  املبالغ  العمومية،  الصفقات  يف  بالتسبيقات  يراد 
صفقة لتأمني تlويل النفقات امللتزم بها ألجل تنفيذ األشغال، التوريدات أو الخدمات موضوع 

الصفقة املذكورة .6

245. سؤال: ما هي الرشوط املطلوبة الستفادة صاحب الصفقة من التسبيقات؟   
الرشوط  توفرت  كلام  املرشوع،  من طرف صاحب  الصفقة  إىل صاحب  تسبيقات  دفع  ميكن 

التالية:
   - أن يبدي رغبته يف الحصول عىل تسبيقات من خالل وضع طلب لدى صاحب املرشوع؛

   - أن تكون مدة االنجاز الكيل للصفقة تعادل أو تفوق أربعة )4( أشهر؛
   - أن يعمل صاحب الصفقة عىل تكوين كفالة شخصية وتنظيمية، تلتزم معه بإرجاع مجموع 

مبلغ التسبيقات املقدمة من طرف صاحب املرشوع ؛
التي  بالنسبة إىل جزء من الصفقة  مع اإلشارة إىل أنه ال ميكن منح تسبيق لصاحب الصفقة 

يكون موضوع تعاقد من الباطن.

246. سؤال: ما هي نسبة املبالغ املالية املمكن تسبيقها إىل صاحب الصفقة؟
يحدد مبلغ التسبيق املمكن دفعه لصاحب الصفقة بحسب مبلغ الصفقة، كالتايل:

ماليني  عرشة  يعادل  أو  يقل  الذي  الصفقة  ملبلغ  بالنسبة   )10%( املائة  يف  عرشة   •    
)10.000.000.00( درهم مع احتساب الرسوم؛

املائة )%5( إذا تجاوز مبلغ الصفقة عرشة ماليني )10.000.000.00( درهم،     • خمسة يف 
ودون أن يتجاوز مبلغ هذا التسبيق برسم كل صفقة، عرشين مليون )20.000.000.00 درهم(.

247. سؤال: كيف يتم منح هذه التسبيقات بحسب نوع كل صفقة؟
تختلف كيفية منح التسبيقات إىل صاحب الصفقة، بحسب نوع الصفقة:

   - بالنسبة للصفقات اإلطار: مينح التسبيق مرة واحدة عىل أساس املبلغ األدىن للصفقة، رشيطة 
أن يعادل أو يفوق خمسامئة ألف )500.000.00 درهم(، مع احتساب الرسوم؛

   - بالنسبة للصفقات القابلة للتجديد: مينح التسبيق مرة واحدة عىل أساس املبلغ اإلجاميل 
للسنة األوىل؛

   - بالنسبة للصفقات بأقساط اشرتاطية: مينح التسبيق مرة واحدة، عىل أساس مبلغ القسط 
الثابت؛

   - بالنسبة للصفقات املحصصة: مينح التسبيق مرة واحدة كذلك، ويف الحالة التي يتم فيها

6 -مرسوم رقم: 2.14.272 الصادر يف 14 من رجب 1435 ) 14 ماي 2014 املتعلق بالتنسيقات يف مجال الصفقات العمومية ) ج ر عدد 6257 بتاريخ 

19 ماي 2014(.
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 إسناد عدة حصص لنفس املتنافس برسم نفس مسطرة الدعوة إىل املنافسة، فإن التسبيق مينح 
عىل أساس مبلغ كل حصة، من الحصص املخصصة له، إذا كان املبلغ اإلجاميل لهذه الحصص 

يفوق أو يعادل خمسامئة ألف )500.000.00 درهم( مع احتساب الرسوم؛

248. سؤال: بأي طريقة  يتم اسرتداد هذه املبالغ من طرف صاحب املرشوع؟  
يتم اسرتداد مبلغ التسبيق باالقتطاع من الدفعات املسبقة املستحقة لصاحب الصفقة، ويجب 
أن يتم اسرتداد املبلغ الكيل للتسبيق، عندما تصل نسبة األشغال املنفذة مثانني باملائة )80%( 

من األعامل املوكولة إليه برسم الصفقة.
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249. سؤال: ما هي مكونات مثن الصفقة املقدم من طرف صاحبها؟
إن الثمن املقدم من طرف املتنافس، يجب أن يشمل عىل الخصوص ما ييل: 

   - الربح وجميع الرسوم والرضائب واملكوس واملصاريف العامة واملصاريف الطارئة، وبصفة 
عامة جميع النفقات الناتجة بالرضورة ومبارشة عن األشغال.

   - النفقات والهوامش املتعلقة ب:
   * بناء وصيانة وسائل الولوج ومسالك الخدمة الرضورية بالنسبة لألجزاء املشرتكة للورش؛

   * حراسة األجزاء املشرتكة للورش، وإضاءتها، وتظهريها؛
   * إقامة مكتب تحت ترصف صاحب املرشوع، لعقد مختلف االتجاهات املتعلقة بالورش؛

250. سؤال: هل ميكن التغيري يف مختلف أنواع املنشآت؟
ميكن التغيري يف مختلف أنواع املنشآت كالتايل:

إذا كانت األشغال ستسدد عىل أساس أمثان أحادية، وحصل تغيري يف بعض أنواع املنشآت بكيفية 
تجعل الكميات املنفذة تزيد بنسبة تفوق ثالثني يف املائة)%30( أو تقل بنسبة تفوق خمسة 
وعرشين يف املائة، )%25( مقارنة بالكميات املدرجة يف البيان التقديري املفصل للصفقة، يحق 

للمقاول الحصول عىل تعويض ويف حالة الرضر، الذي لحقه من جراء التغيريات املذكورة.
وإذا تعلق األمر بصفقة بأقساط اشرتاطية، فإن الكميات التي يجب اعتبارها هي تلك املتعلقة 

باألقساط التي تقرر تنفيذها فقط.
إذا كانت األشغال مسددة عىل أساس أمثان إجاملية، فإن طلب إدخال تغيريات عىل محتوى 
تحديد مثن  عنه  ينتج  املقاول،  أعباء  الزيادة يف  عنها  املرتتب  املرشوع  بأمر صاحب  األشغال، 
جديد لها، مبا يحتويه من تكاليف إضافية التي قد تحملها املقاول بفعل التفسريات املذكورة، 
فضال عن التعويض الذي يستحقه، إذا ثبت تعرضه لتقليص يف حجم األشغال من جراء تلك 

التغيريات بنسبة تفوق خمسة وعرشين )25%(.

251. سؤال: كيف تتم عملية تسوية حسابات الصفقة؟
يختلف أسلوب وضع الحسابات باختالف نوع الصفقة، وصيغ أمثانها، فهناك الصفقة املشتملة 
عىل سلسلة أو جدول األمثان، وهناك الصفقة بثمن إجاميل، وهناك الصفقة املتعلقة بأشغال ال 

تتضمن أعامال بنفقات مراقبة، والصفقات بأقساط إشرتاطية.

252. سؤال: كيف تتم عملية تسوية حسابات الصفقة املشتملة عىل جدول األمثان؟
يوضع كشف الحساب املؤقت أو النهايئ الخاص بالصفقة املشتملة عىل جدول األمثان، بتطبيق 
والتي متت معاينتها  املنفذ فعال،  الكميات  األمثان عىل  أو لجدول  للسلسلة،  األحادية  األمثان 

قانونا، وتم وضع جدول املنجزات الخاص بها.
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ويراعي يف هذا الصدد تغيري األمثان، تطبيقا لرشوط مراجعة األمثان، التي ميكن أن تتضمنها 
الصفقة، وتكون مرصودة إن اقتىض الحال بالتخفيض أو الزيادة يف حجم الصفقة.

ويف الحالة التي يقوم املقاول بإدخال تغيريات تقنية دون الحصول عىل أمر بإدخالها، واعتربها 
صاحب املرشوع ال تتناىف مع القواعد الفنية، يتم احرتام القواعد التالية أثناء تسوية الحسابات:
   • إذا كانت أحجام هذه املنشآت تفوق تلك املنصوص عليها يف الصفقة، يظل البيان املرتي 

قامئا عىل األحجام املبينة يف الصفقة األصلية، وال يحق للمقاول املطالبة بأي زيادة يف املرت.
   • إذا كانت األحجام أقل من تلك املنصوص عليها يف الصفقة، يقام البيان املرتي عىل أساس 

األحجام املعاينة للمخالفات.

253. سؤال: كيف تتم عملية تسوية حسابات الصفقة بثمن إجاميل؟
كام سبق ذكره، فإن الصفقة بثمن إجاميل، هي الصفقة التي يغطي فيها مثن جزايف مجموع 

األعامل موضوع الصفقة.
ويعتد بتحليل املبلغ اإلجاميل لهذا النوع من الصفقات، عند وضع كشف الحسابات املؤقتة 

ولحساب مراجعات األمثان عند االقتضاء.
كام يستحق الثمن اإلجاميل مبجرد تنفيذ املنشأة أو الجزء منها أو مجموع العمل الذي يتعلق 

به.
ويتم تسديد األمثان املقررة زيادة أو نقصانا ، مبوجب األوامر بالخدمة الصادرة عن صاحب 

املرشوع بواسطة األمثان الجديدة املحتسبة.
وينبغي أن تسود يف وضع الحسابات عملية التطابق ما بني مبلغ كشف الحساب، العام والنهايئ، 
مع الثمن اإلجاميل بالنظر للزيادة يف األشغال أو النقصان منها، مع مراعاة كيفية حسابها وفقا 

للمقتضيات القانونية بشأن مراجعة الحسابات.

254. سؤال: كيف تتم تسوية الحسابات الناجمة عن أشغال صفقات بأقساط اشرتاطية؟
معطى  ثابت  قسط  عىل  تنص  صفقات  هي  إشرتاطية  بأقساط  فالصفقات  ذكره،  سبق  كام 
أقساط اشرتاطية  أو  إنجازه، وقسط  الصفقة متأكدا من  املتوفرة، يكون صاحب  باالعتامدات 
يتوقف تنفيذها عىل توفر االعتامدات من جهة، وتبليغ أمر أو أوامر الخدمة تأمر بتنفيذها 

داخل اآلجال املحددة يف الصفقة.
ويتم وضع كشف حساباتها عىل أساس تقسيم الصفقة إىل قسط ثابت وإىل قسط و أقساط 
من  لكل  مخالف  مثن  أساس  أو عىل  مامثل  مثن  أساس  القسط عىل  مثن  ويتحدد  اشرتاطية، 

القسط الثابت والقسط أو األقساط اإلشرتاطية.
يف الثمن املامثل فإن عدول صاحب املرشوع عن إنجاز القسط أو األقساط اإلشرتاطية، يرتب 

دفع تعويض للمقاول.
أما يف حالة الثمن املخالف، فإن عدول صاحب املرشوع ال يرتب تعويضا للمقاول.
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255. سؤال: كيف يتم إعداد جداول املنجزات الخاصة بأشغال منجزة وفق مامرسات الهندسة 
املدنية؟

العون املكلف من طرف  املنجزات، حسب تقدم نسبة األشغال، من قبل  يتم إعداد جداول 
تعد  حضوره  عدم  حالة  يف  وحتى  املقاول،  بحضور  األشغال،وذلك  مبراقبة  املرشوع  صاحب 

جداول املنجزات صحيحة.
توضع جداول املنجزات انطالقا من معاينة العنارص الكمية والكيفية املتعلقة باألشغال املنفذة، 
الحسابات،  لوضع كشف  مبارشة  لالستعامل  القابلة  الكميات  ولتحديد  املنجزة،  وبالتمرينات 

ويتم إعداد وإنجاز الحسابات انطالقا من هذه العنارص.
تتضمن جداول املنجزات، أرقام السلسلة أو جدول األمثان األحادية والنفقة الجزئية، وتتنوع 

عىل ثالثة أجزاء: - األشغال التامة، األشغال غري التامة، التمرينات.  
ويف حالة عدم قيام الشخص املكلف من طرف صاحب املرشوع بإعداد جداول املنجزات يف 
وقتها املحدد، ميكن للمقال و أن يحرص بنفسه الجداول املذكورة، ويقدمها إىل صاحب املرشوع، 
الذي يجب عليه أن يخرب املقاول داخل أجل خمسة عرش )15 يوما( بقبولها، أو أن يقدم جداول 

مصححة، وإذا انرصم هذا األجل، تعترب الجداول مقبولة.
وتعتمد جداول املنجزات كأساس لرفع كشوف الحسابات املوضوعة لدى التسديدات املؤذاة 

للمقاول.

256. سؤال: كيف يتم إعداد جداول املنجزات الخاصة بأشغال منفذه وفق مامرسات البناء؟
يتوىل إعداد جداول املنجزات الخاصة بأشغال منفذة وفق مامرسات البناء، من لدن املقاول 
املكلف بإنجاز األشغال، ويرسلها بصفة دورية إىل صاحب املرشوع الذي يعمل عىل مراقبتها، 

وإدخال التعديالت التي يراها رضورية عليها.
أن يخرب  الجداول،  بهذه  توصله  تاريخ  ويتعني عىل صاحب املرشوع داخل أجل شهرين من 

املقاول كتابة، بقبولها، أو اإلدالء، بوضعية معدلة.   
وتعترب الجداول املقدمة من طرف صاحب املرشوع صحيحة، يف حالة مل يقم صاحب املرشوع 

داخل األجل املشار إليه أعاله، باملوافقة عليها أو تعديلها.

257. سؤال: كيف يتم إعداد الكشوف التفصيلية املؤقتة؟ 
من  انطالقا  ذلك  إىل  الرضورة  دعت  كلام  أو  شهريا،  املؤقتة،  التفصيلية  الكشوف  إعداد  يتم 
جداول املنجزات التي يعدها العون املكلف من طرف صاحب املرشوع، بشأن األشغال املنجزة 
وفق مامرسات الهندسة املدنية أو الوضعيات املقبولة من طرف صاحب املرشوع بشأن األشغال 

املنفذة وفق مامرسات البناء.
ويعترب الكشف التفصييل املؤقت مبثابة محرض عن الخدمة املقدمة، كام يعتمد كأساس ألداء 

دفعات مسبقة إىل املقاول.
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تنجز الكشوف التفصيلية داخل أجل ال يتعدى شهرا من تاريخ قبول جداول املنجزات، من لدن 
املقاول، أو لوضعيات املقبولة من طرف صاحب املرشوع، وتسلم نسخة منها إىل املقاول داخل 

أجل خمسة عرش )15( يوما.
مع اإلشارة إىل أن التموينات ال تدرج يف الكشوف التفصيلية، إال إذا كان املقاول قد اكتسب 
الجدول  وفق  األشغال،  تقدم  مع  فيتم  تسديدها،  عن  أما  فعال،  مثنها  ودفع  العامة،  ملكيتها 
الزمني للتنفيذ املنصوص عليه قانونا، ويجب أال تزيد عن الكميات الرضورية إلنجاز املنشآت 

املقررة يف الصفقة األصلية، املغرية أو املتممة بعقود ملحقة إن اقتىض الحال.

258. سؤال: كيف تتم عملية أداء الدفعات املسبقة لصاحب الصفقة؟   
التفصييل املؤقت، يقوم صاحب املرشوع بأداء دفعات مسبقة للمقاول،  بعد إعداد الكشف 

رشيطة اقتطاع نسبة عرشة يف املائة )%10( كضامنة. 
ويتوقف تزايد االقتطاع الضامن، إذا بلغ معدل سبعة يف املائة )%7( من املبلغ األصيل للصفقة.
الرشوط  وفق  املقاول،  يقدمها  وتضامنية  شخصية  بكفالة  الضامن،  االقتطاع  تعويض  وميكن 

املقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، ميكن تسليم دفعات مسبقة عن أمثان مواد التمرين املسلمة باألوراش إىل غاية 
أربعة أخامس )5/4( من قيمتها، رشيطة أن يكون املقاول قد اكتسب ملكيتها الكاملة ودفع 

مثنها فعال.

259. سؤال: ما هو التاريخ املحدد إلصدار األمر بدفع النفقة لصاحب الصفقة؟
يتعني األمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة عمومية داخل أجل ال يتعدى تسعني 

)90( يوما، من تاريخ معاينة الخدمة املربمة.
ويصدر األمر بالرصف األمر بدفع النفقة داخل أجل خمسة وسبعون )75( يوما، كام يجب عىل 
املحاسب املكلف باألداء، التأشري عليها داخل أجل خمسة عرش )15( يوما من تاريخ تسلم األمر 

بالدفع أو حوالة األداء.

260. سؤال : ما هي أهم حقوق صاحب الصفقة، يف حالة إخالل اإلدارة املتعاقدة بالتزاماتها؟
يرتتب عىل عدم األمر بدفع املبالغ املستحقة وأدائها لصاحب الصفقة داخل اآلجال املنصوص 

عليها أعاله، فوائد عن التأخري، عندما يرجع السبب باألساس لإلدارة.
أو  املثبتة،  بالوثائق  اإلدالء  الصفقة، بسبب عدم  التأخري راجع إىل صاحب  إذا كان سبب  أما 
غري ذلك، فإنه ال يستفيد من هذه الفوائد، رشيطة أن تكون اإلدارة قد قامت بإشعاره بتقديم 
الوثائق املذكورة، داخل أجل ال يقل عن خمسة عرش )15( يوما قبل انرصام أجل األمر بالدفع.

كام ميكن وقت أجل التأشرية والتسديد، يف حالة عدم التقيد باألحكام املتعلقة بصحة النفقة، 
أو بعدم اإلدالء بالوثائق املثبتة.
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261. سؤال : كيف يتم احتساب فوائد التأخري؟ 7
تحتسب نسبة الفوائد عن التأخري عىل أساس نسبة املعدل املرجع ألذون الخزينة، لثالثة )3( 
أشهر، املكتبة عن طريق املناقصة، خالل ربع السنة املنرصم، وترفع النسبة املحددة عىل هذا 

الشكل إىل العرش األعىل.
وإذا تعذر إصدار أذون للخزينة لثالثة )3( أشهر بواسطة املناقصة خالل ربع سنة معني، فإن 

نسبة الفائدة املعمول بها خالل ربع السنة املذكورة يحتفظ به خالل ربع السنة التالية.
وتحتسب فوائد التأخري عىل أساس املبلغ اإلجاميل ألصل الدين املستحق برسم دفعة مسبقة أو 

برسم الرصيد، ويخصم من هذا املبلغ االقتطاع الضامن عند االقتضاء.
وترسي الفوائد عن التأخري من اليوم الذي ييل تاريخ انرصام األجل املشار إليه سالفا، إىل غاية 

التاريخ الفعيل ألداء أصل الدين من طرف املحاسب املكلف.

األشغال  لصفقات  بالنسبة  املنجزة  الخدمة  ملعاينة  املحدد  التاريخ  هو  ما   : سؤال   .262
والتوريدات؟ 

بالنسبة لصفقات األشغال، فإن تاريخ معاينة الخدمة املنجزة هو:
   - تاريخ جداول املنجزات التي يتم إعدادها طبقا لدفرت الرشوط اإلدارية العامة املطبقة عىل 

صفقات األشغال، وذلك ألداء الدفعات املسبقة أثناء تنفيذ الصفقة.
   - تاريخ محرض التسليم املؤقت، الذي يتم إعداده ألداء الدفعة املسبقة األخرية، بعد انتهاء 

األشغال.
   - تاريخ محرض التسليم النهايئ الذي يتم إعداده، من أجل التسديد النهايئ للصفقة، وإلرجاع 

االقتطاع الضامن، والضامن النهايئ بعد انرصام أجل الضامن.
أما بالنسبة لصفقات التوريدات، فإن تاريخ معاينة الخدمة هو تاريخ تسلم التوريدات املثبت 

يف الفاتورة، أو يف محرض يتم إعداده بني صاحب الصفقة، وصاحب املرشوع.

263. سؤال : ما هو التاريخ املحدد ملعاينة الخدمة املنجزة بالنسبة لصفقات الخدمات؟
بالنسبة لصفقات الخدمات، فإن تاريخ الخدمة املنجزة هو :

ألداء  وذلك  األعامل،  تقدم  وبيان عن  دفعة مسبقة،  الحصول عىل  تقديم طلب  تاريخ   -    
الدفعات املسبقة أثناء التنفيذ.

   - تاريخ محرض التسليم املؤقت الذي يتم إعداده، عىل إثر مصادقة صاحب املرشوع عىل 
تنفيذ  انتهاء  بعد  األخرية،  املسبقة  الدفعة  أداء  ألجل  وذلك  واملنتجات،  والوثائق  التقارير 

الخدمات.

7 -  مرسوم رقم: 2.03.703 الصادر يف 18 من رمضان 1424 )13 نوفمرب 2003( يتعلق بآجال األداء وفوائد التأخري الخاصة بصفقات الدولة ) ج ر عدد 

5166 بتاريخ 04 دجنرب 2003(.
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   - تاريخ محرض التسليم النهايئ، وذلك للتسديد النهايئ للصفقة، إلرجاع االقتطاع الضامن، 
والضامن النهايئ، بعد انرصام أجل الضامن.

264. سؤال: كيف تتم عملية مراجعة األمثان؟ 8
كام سبق ذكره، فان جميع الصفقات تكون أمثنتها قابلة للمراجعة بغض النظر عن مدة االنجاز،-
باستثناء صفقات الدراسات التي تقل مدة القيام بها عن 4 أشهر-و يجب  أن تنص الصفقة عىل 
صيغة ملراجعة األمثان، والتي يجب أن تحدد إما يف دفاتر الرشوط املشرتكة املطبقة، وإما يف 

دفاتر الرشوط الخاصة املتعلقة بالصفقة املعينة.
وإذ نص دفرت الرشوط املشرتكة أو دفرت الرشوط الخاصة عىل عدة صيغ ملراجعة األمثان، يجب 

أن يبني العمل أو األعامل التي تنطبق عليها كل صيغة من هذه الصيغ.
وتأخذ هذه الصيغ الشكل التايل:

P=po[K+a(x/xo) + b(y/yo)+c (z/zo)+…………]
حيث: 

   - Pاملبلغ املراجع للعمل املعني دون احتساب الرسوم.
   - po املبلغ األصيل لهذا العمل دون احتساب الرسوم.    

   - K الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 0.15.
..……… k+a+b+c =1 معامالت قارة بحيث :k وa و b و  c -   

   - p/po معامل مراجعة األمثان.
   - zo و yo وxo القيم املرجعية للمؤرشات املعتمدة للشهر يف:

   * التاريخ األقىص لتسليم العروض بالنسبة للصفقات املربمة بثمن قابل للمراجعة.
   * تاريخ التوقيع عىل الصفقة من طرف النائل إذا كانت الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل 

للمراجعة.
   - ZYX: قيم املؤرشات املعتمدة للشهر يف تاريخ استحقاق املراجعة.

تحدد قيمة كل معامل c  و b و aو k وطبيعة املؤرشات ZوYوX يف دفاتر الرشوط املشرتكة 
املطبقة أو دفاتر الرشوط الخاصة.

بالنسبة للصفقات بأمثان قابلة للمراجعة والتي يقل أو يعادل املبلغ املقرر لتنفيذها مليون 
)1.000.000( درهم، يجب أن تتضمن صيغة مراجعة األمثان 5 مؤرشات عىل األكرث.

8 - قرار لرئيس الحكومة رقم: 3.205.14صادر يف 11 من شعبان 1435 ) 9 يونيو 2014( بتحديد قواعد ورشوط مراجعة أمثان الصفقات العمومية ) 

ج ر عدد 6266 بتاريخ 19 يونيو 2014(.
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265. سؤال: ماهي الجهات املكلفة مبراقبة وتدقيق الصفقات العمومية؟
واألشخاص  واملؤسسات  الهيآت  وتدقيق  ملراقبة  بها  امللحقة  والعقود  الصفقات  تخضع  ج- 
وتدقيقات  مراقبة  إىل  إضافة  العمومية  النفقات  مجال  يف  العامة  النصوص  مبوجب  املحددة 

مببادرة من الوزير املعني.

266. سؤال: ما هو موضوع املراقبات التي تخضع له الصفقات؟
- تتعلق املراقبات والتدقيقات املتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات خصوصا مبا ييل  :

     - قانونية مساطر إعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها؛
     - تقييم حقيقة أو مادية األشغال املنفذة أو التوريدات املسلمة أو الخدمات املنجزة ؛

     - احرتام إجبارية نرش الوثائق املختلفة املتعلقة بالصفقة؛
     - تحقيق األهداف املتوخاة من العمل؛

     - تقييم النتائج املحصل عليها بالنظر إىل الوسائل املسخرة؛
     - رشوط استعامل الوسائل املسخرة ؛

     - تقييم مثن الصفقة بالنظر إىل األمثان املطبقة وتقييم كلفات األعامل موضوع هذه الصفقة؛
     - مالمئة وفائدة املشاريع واألعامل املنجزة يف إطار الصفقة.

267. سؤال: ما هو املبلغ الذي يجب القيام من أجله باملراقبة والتدقيق؟ 
 يجب القيام باملراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ماليني درهم 
)5.000.000( درهم مع احتساب الرسوم وبالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها 

مليون )1.000.000( درهم مع احتساب الرسوم.

268. سؤال: أين ينرش تقرير املراقبة والتدقيق؟
إن املراقبة والتدقيق بجب أن تكون موضوع تقرير يوجه حسب الحالة إىل الوزير املعني أو 

مدير املؤسسة العمومية وينرش ملخصا للتقارير املذكورة يف بوابة الصفقات العمومية.
 

269. سؤال: ما املقصود بالصبغة الرسية للمسطرة؟
ج- املقصود بها هو بعد فتح األظرفة يف جلسة عمومية بالنسبة لجميع املساطر املقررة . ال 
يجوز  تبليغ أية معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات املطلوبة أو تقييم العروض أو 
التوصيات املتعلقة بإسناد الصفقة إىل املتنافسني وإىل أي شخص أخر ليست له صفة املساهمة 

يف املسطرة قبل أن تلصق نتائج فحص العروض يف مقر صاحب املرشوع.

270. سؤال: كيفية محاربة الغش والرشوة وتضارب املصالح يف الصفقات؟
ج- تتم محاربة الغش والرشوة وتضارب املصالح عرب البحث عىل االستقاللية يف املعامالت مع 
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املتنافسني من طرف املتدخلني.وأال يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافأة واالمتناع عن ربط أي عالقة 
من شأنها أن متس مبوضوعية ونزاهة واستقاللية الصفقة.

باإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل أعضاء جميع اللجان عدم التدخل بصفة مبارشة أو غري مبارشة يف 
مسطرة إبرام الصفقة عندما تكون لديهم مصلحة سواء بصفة شخصية أو عن طريق شخص 

وسيط لدى املتنافسني.تحت طائلة بطالن أعامل اللجان.

271. سؤال: ما هي رشوط توجيه الشكايات إىل صاحب املرشوع؟
ج- إن الرشوط التي يجب االلتزام بها يف توجيه املتنافس لشكايته هو أن تكون هذه الشكاية 

كتابية، وأن تتعلق مبا ييل:
   - مالحظته أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات املنصوص عليها يف مرسوم 20 مارس 

2013 مل يتم التقيد بها.
   - سجل احتواء ملف طلب املنافسة عىل بنود متييزية أو رشوط غري متناسبة  مع موضوع 

الصفقة .
   - املنازعة يف أسباب إقصاء العرض من طرف لجنة العروض أو لجنة املباراة التي تم تبليغها 

إليه من طرف صاحب املرشوع طبقا للمواد  44 و61 و82 و 11و127 من املرسوم رقم
349 -12- 2 املتعلق بالصفقات العمومية.

272. سؤال: ما هو تاريخ تقديم الشكايات؟
اليوم  غاية  وإىل  املنافسة  إىل  الدعوة  إعالن  نرش  تاريخ  من  ابتداء  املتنافسني  شكاية  تقدم   

الخامس بعد لصق نتائج الدعوة إىل املنافسة.
إال أنه يف حالة منازعة يف أسباب إقصاء العرض من طرف لجنة العروض أو لجنة املباراة ،فانه 
يجب أن يقدم املتنافس شكايته داخل أجل 5 أيام تحسب من تاريخ تسلم الرسالة املضمونة 
املشار إليها يف املواد 44و61و82و 110و 127 من املرسوم رقم 2-12-349 املتعلق بالصفقات 

العمومية.

273. سؤال: ما هو تاريخ اإلجابة عىل الشكايات املقدمة من طرف املتنافسني؟
ج- يخرب صاحب املرشوع املشتيك بالجواب داخل أجل 5 أيام ابتداء من تاريخ تسلم الشكاية.
   - ويف حالة عدم اقتناع املشتيك باإلجابة ميكنه داخل أجل 5 أيام من تاريخ تسلم الجواب أن 
يرفع حسب الحالة شكايته إىل الوزير املعني بالنسبة لصفقات الدولة أو وزير الداخلية بالنسبة 

لصفقات الجامعات الرتابية، أو مدير املؤسسة العمومية.

274. سؤال: ماهي رشوط اللجوء إىل لجنة الصفقات من أجل تقديم الشكاية ؟
ج- ميكن للمتنافس تقديم شكاية مكتوبة  مبارشة إىل لجنة الصفقات إذا:
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   * الحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات املنصوص عليها مل يتم التقيد بها؛
   * إذا تم تسجيل إحتواء ملف طلب املنافسة عىل بنود متييزية أو رشوط غري متنافسة مع 

موضوع الصفقة ؛
   * إذا نازع يف أسباب إقصاء عرضه من طرف اللجنة أو لجنة املباراة التي تم تبليغها إليه من 

طرف صاحب املرشوع.
يجب أن توجه الرسالة بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو إيداعها يف مكاتب لجنة 

الصفقات ،ويجب إخبار صاحب املرشوع بتقديم الشكاية إىل لجنة الصفقات .

275. سؤال: ما هو تاريخ تقديم الشكاية إىل لجنة الصفقات؟
يجب تقديم الشكاية إبتداء من تاريخ نرش إعالن الدعوة إىل املنافسة ، وذلك داخل أجل 7 أيام 

بعد عرض نتيجة طلب املنافسة .
   * ميكن أيضا تقديم الشكاية مبارشة إىل لجنة الصفقات  يف حالة عدم اإلقتناع بالجواب املدىل 
به طبقا ملا هو منصوص  عليه يف املادة  169 من املرسوم رقم 2-12-349 املتعلق بالصفقات 

العمومية.
   * يجب تقديم الشكاية ،داخل أجل 7 أيام من تسلم جواب الوزير املعني أو رئيس مجلس 

إدارة املؤسسة العمومية ، أو يف حالة عدم الجواب ابتداء من تاريخ انتهاء أجل 30 يوما. 

276. سؤال: ما هي أهم املقتضيات الخاصة بصفقات إدارة الدفاع الوطني 
ج- تخضع صفقات األشغال والخدمات والتوريدات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني  ملرسوم 20 

مارس 2013 إال أن إدارة الدفاع غري ملزمة مبا ييل:
   - التقيد بضعف الحد األدىن عند تحديد الحد األقىص لألعامل املحددة بكميات أو بالقيمة 

املتعلقة بالصفقات اإلطار؛
   - فتح األظرفة يف جلسة عمومية ؛

   - قيام رئيس لجنة طلب العروض بتسلم األظرفة خالل الجلسة ويف بدايتها؛
الوثائق املقررة يف املادة 147 من  انتهاء الصفقة وجميع  التوقعي وتقرير     - نرش الربنامج 

املرسوم رقم 349 - 12 - 2 املتعلق بالصفقات العمومية؛
   - اللجوء إىل مساطر التبادل اإللكرتوين للوثائق واملناقصات اإللكرتونية؛

   - الخضوع إلجراءات التدقيق واملراقبة ؛
التجهيزات  أو  الدخرية  أو  األسلحة  صفقات  يخص  فيام   156 املادة  مقتضيات  تطبيق   -    

العسكرية؛
   - ميكن أن تكون صفقات إدارة الدفاع الوطني موضوع طلب عروض محدود بدون تحديد 

سقف ملبلغه وبدون إعداد شهادة إدارية )األعامل التي تكتيس صيغة رسية ( ؛
   - بالنسبة لسندات الطلب يتعني تقييم الحدين املشار إليهام يف املادة 88 من املرسوم بحسب 
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األمر بالرصف واألمر بالرصف املساعد، وكل شخص أخر يعني بقرار مشرتك من طرف رئيس 
الحكومة والوزير املكلف باملالية؛

   - ال يتم إعداد كشف الحساب العام والنهايئ إال بعد استنفاد املبالغ املبينة يف الصفقات اإلطار 
وذلك حتى يف حال تجاوز األجال التعاقدية.

   - ميكن أن تتصف صفقات الدفاع مبقتيض يتعلق بالتعويض الصناعي.

277. سؤال: كيف يتم عرض تحويل الصفقة برشوط تفضيلية بواسطة متويالت امتيازية ؟
ضمن  اإلمتيازي  التمويل  إطار  يف  واملقدم  تفضيلية  برشوط  التمويل  عرض  قبول  ميكن  ج- 
مقاييس اختيار العروض وترتيبها وذلك طبقا ملا هو مقرر يف املادة 18 من مرسوم الصفقات 
 831.14 رقم  للقرار  طبقا  باملالية  املكلف  الوزير  بقرار  تحدد  لكيفيات  اعتبارا  وأيضا   2013

بتحديد كيفية قبول عرض التمويل برشوط تفضيلية.

278. سؤال: متى تكون صفقات املؤسسات العمومية صحيحة؟
السلطات  طرف  من  عليها  املصادقة  بعد  صحيحة  العمومية  املؤسسات  صفقات  تكون  ج- 

املختصة والتأشري عليها من طرف املراقب املايل

279. سؤال: متى تتم املصادقة عىل الصفقات من طرف السلطات املختصة؟
املباراة  أو لجنة  اللجنة  انتهاء أشغال  بعد  يوما  انرصام أجل 15  إال بعد  املصادقة  تتم  ج- ال 
أو تاريخ توقيع الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية بعد إشهار وإجراء 

منافسة .

280. سؤال: متى تبلغ املصادقة عىل الصفقة إىل نائلها ؟
ج- تبلغ املصادقة خالل 75 يوما ابتداء من تاريخ فتح األظرفة أو تاريخ التوقيع عىل الصفقة 

من طرف نائلها .إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.

281. سؤال: ماهي تداعيات عدم تبليغ املصادقة خالل األجل املحدد ؟
 يف حالة عدم تبليغ املصادقة خالل األجل املذكور يحرر نائل الصفقة من إلتزامه إزاء صاحب 

املرشوع، ويسلم له رفع اليد عن ضامنه املؤقت.

282. سؤال: ماهي اإلجراءات املتبعة لتمديد صالحيات العرض من طرف صاحب املرشوع؟
 لتمديد صالحيات العرض من طرف صاحب املرشوع يجب عليه قبل انقضاء أجل 75 يوم من 

تاريخ فتح األظرفة :
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   - أن يقرتح عىل نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو 
بواسطة أية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا لإلبقاء عىل عرضه ملدة ال تتعدى 30 يوما؛
   - يجب عىل نائل الصفقة أن يبلغ جوابه لصاحب املرشوع قبل التاريخ األقىص املحدد من 

طرف صاحب املرشوع؛
يف حالة رفض نائل الصفقة سلم له رفع اليد عن ضامن املؤقت.

283. سؤال: ما هي أنواع املراقبة التي تخضع لها الصفقات العمومية؟ 
أغلب الدارسني واملهتمني يف مجال الصفقات العمومية، قاموا بتصنيف املراقبة التي تخضع لها 

الصفقات العمومية، كالتايل:
   * املراقبة اإلدارية: ويدخل فيها املراقبة التقنية أثناء إعداد الصفقة العمومية، مراقبة السلطة 

الرئاسية أثناء إبرام وتنفيذ وتقييم الصفقة، باإلضافة إىل مراقبة لجنة الصفقات.
ثم  للمملكة،  العامة  الخزينة  املالية، وخاصة  وزارة  متارسها مصالح  التي  املالية  املراقبة   *    
للحسابات،  الجهوية  املجالس  املالية،  املحاكم  مراقبة  إىل  باإلضافة  للاملية،  العامة  املفتشية 

واملجلس األعىل للحسابات.
   * املراقبة القضائية من طرف املحاكم اإلدارية، ومحاكم االستئناف اإلدارية، والغرفة اإلدارية 

مبحكمة النقض.
   * التحكيم يف بعض منازعات الصفقات العمومية.

284. سؤال: ما هي طبيعة املراقبة التقنية؟
يقوم صاحب املرشوع مبجموعة من اإلجراءات ذات الطابع التقني، الهدف منها حسن إعداد، 

تتبع، تنفيذ الصفقة العمومية، ميكن تلخيص أهمها بإيجاز كام ييل:
   * نرش الربامج التوقيعية يف بداية كل سنة مالية، وقبل متم الثالثة أشهر األوىل منها عىل أبعد 
تقدير، حتى يتمكن املتنافسون املعينون من إعداد عروضهم وبرامجهم، وتحقيق مبدأ املساواة 

واملنافسة والشفافية؛
   * تعيني الشخص املكلف بتتبع تنفيذ الصفقة، ويحدد التزاماته يف دفرت الرشوط الخاصة، وكذا 

اإلجراءات املؤهل التخاذها لتنفيذ مهمته؛
   * إعداد تقرير تقديم وانتهاء الصفقة، مام سبق ذكره؛

   * أن يعهد صاحب املرشوع إىل إدارة عمومية مؤهلة، وإما إىل مؤسسة عمومية أو رشكة تابعة 
للدولة، أو فرع لرشكة عمومية، مبهام اإلرشاف املنتدب عىل املرشوع، طبقا للنصوص التنظيمية 
الجاري بها العمل، وللرشوط الواردة يف املادة 161 من املرسوم رقم: 349 - 12 - 2 املتعلق 

بالصفقات العمومية؛
   * رقابة مختلف مراحل إعداد الصفقة قبل الدعوة إىل املنافسة، من طرف الشخص املكلف 
من طرف صاحب املرشوع، وكذا من خالل وضع هذا امللف رهن إشارة أعضاء لجنة فتح األظرفة؛
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285. سؤال: كيف تتم عملية املراقبة الذاتية لصاحب املرشوع؟  
لألهداف  وتبعا  الصفقة،  موضوع  لطبيعة  تبعا  الصفقة،  إلبرام  املالمئة  الطريقة  اختيار   *    

املتوخاة منها؛
   * التأكد من احرتام مبادئ حرية الولوج إىل الطلية العمومية؛

   * اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضامن الشفافية، واملساواة واملنافسة بني جميع املتنافسني؛
   * التأكد من حسن تطبيق املقتضيات املتعلقة بطريقة اإلبرام؛

   * تشمل هذه املراقبة أيضا، إجراءات تأليف لجان فتح األظرفة، والتأكد من مدى احرتامها 
للقوانني واألنظمة الجاري بها العمل... إلخ.

286. سؤال: كيف تتم عملية الرقابة التي متارسها السلطة الرئاسية بناء عىل شكاية املتنافس؟
ميكن تلخيصها كاآليت:

   * إخبار صاحب املرشوع املتنافس الذي قدم شكاية تتعلق بعدم احرتام قواعد مسطرة إبرام 
تنافسية مع  بنود متييزية أو رشوط غري  املنافسة عىل  الصفقة، أو سجل إحتواء ملف طلب 

موضوع الصفقة، وذلك داخل أجل خمسة )5( أيام من توصله بالشكاية؛ 
   * إمكانية توقيف املسطرة من طرف صاحب املرشوع، إذا الحظ أن الشكاية مبنية عىل أسس 

صحيحة، وتتضمن مربرات مقبولة؛
   * صالحية إلغاء طلب العروض، يف أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة، يف الحاالت 

التالية:
    - إذا تغريت املعطيات االقتصادية أو التقنية لألعامل موضوع الصفقة، تغيريا جوهريا؛

    - إذا حالت ظروف استثنائية دون التنفيذ العادي للصفقة؛
كام أن سلطة التنفيذ املبارش، تخول لإلدارة الحصول عىل حقوقها لدى املتعاقد معها مبارشة 

دون اللجوء إىل القضاء، ومن أهم األحكام املتفرعة من هذه السلطة:
    - حلول اإلدارة محل املتعاقد معها يف تنفيذ التزاماته؛

    - حصول اإلدارة عىل حقوقها مبارشة دون حاجة من اللجوء إىل القضاء.
    - حصول اإلدارة عىل حقوقها، دون إتباع طريقة حجز ما للمدين. 

287. سؤال: ما هي السلطات املخولة لإلدارة بخصوص تعديل العقد؟
 من أهم امتيازات اإلدارة املتعاقدة، سلطة تعديل العقد، إذ مبوجب هذه السلطة متلك اإلدارة 

من جانبها وحدها وبإرادتها املنفردة، حق تعديل العقد أثناء تنفيذه.
وحق التعديل هذا مسموح عند حدوث ظروف مل تكن متوقعة وقت إبرام العقد، وبذلك ميكن 

هذا الحق عن مالمئة العقد مع الظروف التي استجدت أثناء تنفيذه.
إال أن سلطة تعديل العقد، ليست مطلقة، وإمنا ترد عليها بعض القيود، منها أنها تقترص عىل 
نصوص العقد املتصلة بتسيري املرفق وحاجته، وكذلك يجب أال تؤدي تلك السلطة إىل تعديل 
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موضوع العقد نهائيا، أو تتجاوز إمكانيات املتعاقد الفنية أو االقتصادية، كام أنه يحظر عىل 
اإلدارة تعديل النصوص املنظمة للروابط املالية.

ويشمل حق التعديل االنفرادي للعقد، عدة حاالت، مثال الزيادة أو النقصان يف حجم األشغال، 
تغيري طرق ووسائل التنفيذ، تغيري مدة التنفيذ ... إلخ.    

288. سؤال: ما هي السلطات املخولة لإلدارة، بشأن إنهاء العقد؟ 
حق اإلدارة يف إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، يعترب من الحقوق املطلقة لجهة اإلدارة يقابله حق 

املتعاقد يف التعويض.
فاإلدارة يف مامرستها لسلطة إنهاء العقد، ال تستمد من نصوص العقد، بل من النظام العام لسري 
املرافق العامة، فهو مقرر بغري حاجة إىل النص عليه يف العقد، أو إىل موافقة الطرف اآلخر عليه.
كام أن املتعاقد ال ميلك حق التمسك باستمرار العقد حتى نهايته، كام ال ميلك إجبار اإلدارة عىل 

متديده، حال انتهاء مدته، مع نهاية األجل املحدد له.
فإذا قدرت اإلدارة أن عملية إنهاء العقد يقتضيه الصالح العام أقدمت عىل ذلك، وليس للمتعاقد 

سوى الحق يف التعويض.
أضف إىل ذلك أن اإلدارة تلجأ إىل فسخ وإنهاء العقد يف حالة خطأ املتعاقد الجسيم، أو إذا كان 

الفسخ يحقق املصلحة العامة.
والحاالت التي يفسخ فيها العقد هي:

    - إذا استعمل املتعاقد الغش أو التدليس يف تعامله مع الجهة اإلدارية املتعاقدة؛
    - إذا أفلس املتعاقد أو عرس؛

    - إذا أخل املتعاقد بأحد رشوط العقد؛
    - إذا تويف املتعاقد.

289. سؤال: ما هي اآلثار القانونية املرتتبة عن فسخ العقد؟ 
يتعني عىل اإلدارة املتعاقدة، عند اتخاذ قرار الفسخ، القيام باإلجراءات التالية:

ومواد،  وتجهيزات  معدات،  من  تحتويه  مبا  املنشآت،  حالة  يتضمن  عام  تقرير  إعداد   •    
واسرتدادها؛

   • إخالء املقاول لألوراش، واألماكن املستعملة لتنفيذ األشغال.

290. سؤال: ما هي أهم حقوق املتعاقد مع اإلدارة املتعاقدة؟
يستفيد املتعاقد مع اإلدارة، من امتيازات وحقوق يف عالقة مع اإلدارة املتعاقدة، أهمها:

   • حق الحصول عىل املقابل النقدي؛
   • حق إعادة التوازن املايل للعقد؛

   • حق التعويض عن االفتقار الناشئ عن إثراء اإلدارة بال سبب؛
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   • حق التعويض عن إخالل اإلدارة بالتزاماتها التعاقدية.

291. سؤال: ماذا نقصد بالحق يف املقابل املايل؟
تسليم  أو  أشغال،  إنجاز  مقابل  اإلدارة،  مع  املتعاقد  يتقاضاه  الذي  الثمن  هو  املايل  املقابل 

توريدات أو القيام بخدمات، موضوع العقد املربم مع اإلدارة؛
دفعات  أو عىل شكل  العقد،  تنفيذ  بعد  واحدة،  دفعة  إما  املقابل،  الحصول عىل هذا  ويتم 

وأقساط، تدفع مع تقدم نسبة تنفيذ العقد.  
   - إذا تم كشف عيب يف املسطرة؛

   - يف حالة شكاية مبنية عىل أسس صحيحة.

292. سؤال: ما هي طبيعة املراقبة التي ميارسها صاحب املرشوع أثناء تنفيذ الصفقة؟
ميارس صاحب املرشوع، رقابة طيلة مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية، وتشمل تلك املراقبة عىل 

سبيل املثال ال الحرص: 
   • توجيه األوامر بالخدمة إىل صاحب الصفقة، من أجل البدء يف تنفيذ األشغال أو تسليم 

التوريدات أو القيام بالخدمات؛
   • إلزام صاحب الصفقة، بتقديم الضامنات الرضورية، وخاصة الضامن النهايئ املحدد يف مبلغ 

3 % من مبلغ الصفقة، ثم االقتطاع الضامن املحدد يف مبلغ %7 من مبالغ الصفقة؛
   • تقديم وثائق التأمني الكفيلة بتغطية األخطار املرتبطة بتنفيذ الصفقة؛

   • التأثري عىل مختلف الوثائق والتصاميم؛
   • تعيني اللجنة املكلفة بتتبع تنفيذ الصفقة؛

   • مراقبة مختلف جداول املنجزات والكشوف التفصيلية واملؤقتة؛
بتنفيذ  العمليات املرتبطة  التسليم املؤقت، والتأكد من سالمة مختلف     • مراقبة عمليات 

الصفقة.

293. سؤال: ما هي أنواع املراقبة التي تقوم بها لجنة الصفقات؟
تقوم لجنة الصفقات بإبداء آراء حول كل املسائل التي تهم الصفقات العمومية، بهدف تحسني 

تدبريها والرفع من مردوديتها.
وميكن تلخيص أهم مهام اللجنة كالتايل:

• إبداء الرأي بخصوص النصوص القانونية املتعلقة بالصفقات العمومية، واملشاكل العامة أو 
الخاصة املرتبطة بإعدادها أو تنفيذها، وتسديد مبالغها، باإلضافة إىل إبداء الرأي يف النزاعات 

املتعلقة مبساطر إبرامها.
   • القيام باملهام املتعلقة بإعداد التعليامت الواجب توجيهها إىل مصالح الصفقات، والتقدم 
باملسائل  األمر  تعلق  سواء  العمومية،  الصفقات  تهم  التي  بالدراسات  والقيام  باالقرتاحات، 
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اإلدارية أو املالية أو التقنية ....إلخ.

294. سؤال: ما هي امتيازات اإلدارة املتعاقدة يف مجال الصفقات العمومية؟
متلك اإلدارة امتيازات استثنائية يف مجال العقود اإلدارية، وخاصة يف مجال الصفقات العمومية، 

تلك االمتيازات ال نجد لها مثيلة يف العقود التي تربم يف إطار قواعد القانون الخاص.
لذلك يكون لإلدارة سلطات يف مواجهة املتعاقد معها، غري معروفة يف القانون الخاص أهمها:

   * سلطة الرقابة واإلرشاف؛
   * سلطة توقيع الجزاءات؛

   * سلطة تعديل العقد؛
   * ثم سلطة إنهاء العقد.

295. سؤال: ما هي طبيعة السلطات املخولة لإلدارة املتعلقة بالرقابة واإلرشاف؟ 
إن الغاية من منح اإلدارة املتعاقدة هذه السلطة، هو الرغبة يف تجاوز األخطاء املحتملة، عند 
تنفيذ العقد، بهدف تحقيق الجودة املطلوبة، وتستمد اإلدارة سلطتها يف الرقابة من النصوص 
املدرجة يف العقد، وكذلك من فكرة املرفق العام الذي أبرم العقد من أجله، وبإلقاء نظرة عىل 
النصوص املنظمة للصفقات العمومية، نجد بان مراقبة اإلدارة للمتعاقد تشمل كافة مناحي 
البناء، العتاد، مطالب العامل، تتبع  عمله، فهي تراقب مثال املستخدمني، مكان العمل، مواد 

األشغال من طرف املكلفني من صاحب املرشوع ... إلخ.
غري أن سلطة اإلدارة إزاء املتعاقد معها، ليست مطلقة، وينبغي أن تراعى فيها مجموعة من 
العام  باملرفق  له صلة  تحقيق هدف  إىل  ترمي  وأن  املرشوعية،  التقيد مببدأ  أهمها،  الرشوط 

موضوع التعاقد، وأال تهدف إىل مخالفة موضوع العقد، أو تعديله.

296. سؤال: ما هي الجزاءات املمكن توقيعها عىل املتعاقد من قبل اإلدارة املتعاقدة؟ 
كثرية  وهي  التعاقدية،  بالتزاماته  أخل  إذ  معها  املتعاقد  عىل  جزاءات  توقيع  لإلدارة  يحق 

ومتنوعة، أهمها:
   * الجزاءات املالية: وتشمل غرامات التأخري ومصادرة الضامن املؤقت أو النهايئ.

   * أن تحل اإلدارة بنفسها محل املتعاقد معها يف تنفيذ التزاماته التي تخلف عن الوفاء بها، 
أو أن تعهد بهذا التنفيذ إل شخص آخر، وهي بذلك ال تنهي العقد املربم معها، وإمنا تحل فيه 
عىل حساب املتعاقد معها ومسؤوليته املالية، أو تحل غريه محله تنفيذا للعقد عىل حساب 

املتعاقد معها.
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خامتة :

واالكراهات  االختالالت  وتجاوز  باملغرب،  العمومية  الصفقات  نظام  تدبري  تحسني  أجل  من 
التي تشوب هذا املجال، فانه ينبغي تفعيل مجموعة من اآلليات و الوسائل التي من شأنها 
تحقيق الحكامة الجيدة يف تدبري الصفقات العمومية، وأولها تكريس وترسيخ املقتضيات التي 
أقرها الدستور يف مجال الحكامة، من قبيل ربط املسؤولية باملحاسبة وتفعيل دور املؤسسات 
األعىل  املجلس  عن  الصادرة  املالحظات  و  التقارير  تفعيل  يجب  بحيث  بالرقابة،  املختصة 
واملجالس الجهوية للحسابات من خالل تحريك الدعوى القضائية، باإلضافة إىل تتبع وتقييم 
تنفيذ الصفقات العمومية من خالل تعزيز التدقيق  واإلفتحاص الداخيل والرتكيز عىل مراقبة 
التسيري، التي تلعب دورا أساسيا يف مواكبة تدبري الطلبيات العمومية، كام يجب الرتكيز عىل 
املراحل التمهيدية إلبرام الصفقة العمومية من خالل تحديد الحاجيات بدقة وإعداد دراسات 

الجدوى، أضف إىل ذلك الرقابة البعدية واعتامد التدبري املبني عىل النتائج.

خالل  من  20مارس2013،  مرسوم  بها  جاء  التي  املستجدات  تفعيل  عىل  العمل  يجب  كام 
النزاهة  تدعيم  ثم  املتنافسني،  بني  واملنافسة  الشفافية  وتعزيز  املساطر  وتبسيط  توضيح 
وتحسني الضامنات املمنوحة للمتنافسني، إىل جانب تطبيق وإدخال نظام التكنولوجيا ووسائل 
العمومية  الصفقات  إبرام  مساطر  عن  املادية  الصفة  نزع  طريق  عن  والتواصل،  املعلوميات 

والحد من التدخل البرشي، وكذلك تأهيل املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

كام أن األمر يستلزم تطوير املامرسات الحالية يف مضامر االقتناء العمومي بني مختلف املتدخلني 
املشار إليهم أعاله، وترتتب هذه املامرسات بدورها يف 3 عنارص أساسية  :

العنرص األول: وجود قواعد هامة )دفاتر رشوط إدارية تقنية مشرتكة خاصة ومختلف الوثائق 
التنظيمية األخرى؛

العنرص الثاين: التحكم يف هذه القواعد من قبل الفاعلني؛
العنرص الثالث: مستوى احرتام الفاعلني لهذه القواعد.

والله ويل التوفيق
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الصفحة كلامت مفاتيح موضوع السؤال
 الرقم

الرتتيبي

6

–شخص  املرشوع  صاحب  بعوض-  عقد 

تسليم  أشغال-  اعتباري-تنفيذ  ذايت –شخص 

توريدات – القيام بخدمات.

تعريف الصفقة العمومية

1

6 
توريدات   – عادية  توريدات  أشغال-  تنفيذ 

غري عادية –صفقات إيجار مع خيار الرشاء

التوريدات  األشغال-  صفقات  تعريف 

والخدمات . 2

6 أمر بالرصف- صاحب املرشوع -  الهيئات الخاضعة لنظام الصفقات العمومية. 3

السلطة املختصة –إبرام الصفقة-  6 تعريف صاحب املرشوع  4

شخص ذايت – شخص اعتباري- ابرام صفقة. 7 تعريف املتنافس 5

7 
املصادقة   - األفضل  العرض  قبول  متنافس- 

عىل الصفقة

نائل الصفقة
6

7 
عىل  املصادقة  املختصة-  السلطة  املتنافس- 

العرض األفضل

صاحب الصفقة 
7

حاجات-  7 طلبية عمومية  8

7 
عىل  اتفاقية-اإلرشاف  عام-  معنوي  شخص 

املرشوع - مقرر رئيس الحكومة 

صاحب املرشوع املنتدب
9

7 
السوق - رشوط واجل  أسعار  تقديري-  مثن 

التنفيذ

تقدير كلفة األعامل 
10

7 
املغربية-  املعايري   - للحاجات  دقيق  تحديد 

املعايري الدولية - املواصفات التقنية 

تحديد الحاجات 
11

12 عمل- صبغة توقعية  صفقة إطار 12

12 رشوط شكلية - رشوط موضوعية  رشوط إبرام الصفقة اإلطار 13

12 صفقة قابلة للتجديد طابع توقعي وتكراري 14

12
باالعتامدات  مغطى  قسط   - ثابت  قسط 

املتوفرة

صفقة بأقساط اشرتاطية
15

الحصة- تجانس- مواصفات تقنية-  13 صفقة محصصة  16

13 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة -مزايا مالية - 

مزايا تقنية 

الغرض من الصفقة املحصصة
17

18  إسناد الحصص حصص-صاحب املرشوع- 13
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 13
املرشوع-  تصور   - صاحب  فريدة-  صفقة 

تنفيذ

صفقة تصور وانجاز 
19

مرشوع من نوع خاص-صاحب التصور-  13 رشوط إبرام صفقة تصور وانجاز  20

14 
مركب-  بثمن  صفقة  إجاميل-  بثمن  صفقة 

صفقة بنسبة مائوية - صفقة بأمثان أحادية 

تحديد أمثان الصفقات
21

مثن قابل للمراجعة- مثن مؤقت-  14 طبيعة أمثان الصفقات  22

15
دفاتر الرشوط اإلدارية العامة-دفاتر الرشوط 

املشرتكة- دفاتر الرشوط الخاصة 

دفاتر التحمالت 
23

15
أشغال- صفقات  - صفقات  مقتضيات عامة 

خدمات متعلقة بأعامل الدراسات واإلرشاف 

دفاتر الرشوط اإلدارية العامة 
24

 15

 - العامة  املقاول  الضامنات-التزامات  تقديم 

القرسية  اإلجراءات  األمثان-  األشغال-  تنفيذ 

....

مضامني دفرت الرشوط اإلدارية العامة املطبقة 

عىل صفقات األشغال  25

15

 - العامة  املقاول  الضامنات-التزامات  تقديم 

القرسية  اإلجراءات  األمثان-  األشغال-  تنفيذ 

....

العامة  اإلدارية  الرشوط  دفرت  مضامني 

املتعلقة  الخدمات  صفقات  عىل  املطبقة 

بأعامل الدراسات واإلرشاف 
26

مقتضيات تقنية- رشوط مشرتكة-  16 دفاتر الرشوط املشرتكة  27

بنود كل صفقة-  16 دفاتر الرشوط الخاصة  28

طرق عادية- طرق استثنائية 16 طرق إبرام الصفقات العمومية  29

16 
طلب عروض مفتوح- طلب عروض محدود - 

طلب عروض باالنتقاء املسبق 

تعريف طلب عروض
30

تباري-  17 تعريف صفقة مبباراة  31

رشوط الصفقة -لجنة التفاوض 17 تعريف صفقة تفاوضية  32

200.000,00 درهم –  500.000,00درهم 17 سند طلب 33

املنافسة- فتح األظرفة- جلسة عمومية  17 قواعد إبرام طلب عروض مفتوح  34

18
منافسة محدودة - 2 مليون درهم - شهادة 

إدارية -  

قواعد إبرام طلب عروض محدود 
35

18 
صاحب املرشوع- املصلحة املعنية - الخزينة 

العامة للمملكة- وزارة املالية 

تأليف لجنة طلب العروض 
36

19 
نظام االستشارة- ملف طلب العروض- إشهار 

طلب العروض- إعالم املتنافسني

إعداد طلب العروض
37
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رشوط تقديم العروض - مقاييس القبول -  19 نظام االستشارة 38

اإلعالن- مناذج الوثائق- دفاتر الرشوط-  19 ملف طلب العروض 39

20 
لجنة فتح االظرفة - بوابة الصفقات العمومية 

- الجرائد  - سجل مسك أسامء املتنافسني 

إعداد طلب العروض
40

20 اجل اإلشهار القانوين - أخطاء يف اإلعالن  تعديل ملف طلب العروض 41

بوابة الصفقات العمومية - الجرائد الوطنية -  20 42 إشهار طلب العروض املفتوح  

21 رسالة استشارة-  إشهار طلب العروض املحدود  43

 21 متنافس-فتح االظرفة - طلب معلومات من املتنافسني 44

22 رشوط عامة- رشوط خاصة  رشوط قبول املتنافس 45

22

الوضعية  والتقنية-  القانونية  املؤهالت 

القضائية  التسوية  أو  التصفية  الجبائية- 

 - االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق   -

تضارب املصالح 

رشوط عامة لقبول املتنافس

46

22 
ملف إداري- ملف تقني- ملف تقني- عرض 

تقني -عرض مايل

رشط املؤهالت والكفاءات 
47

22 
إسناد  املزمع  املتنافس  العرض-  تقديم 

الصفقة إليه 

محتويات ملف املتنافس
48

23
املتنافس املزمع إسناد الصفقة إليه- املؤهالت 

القانونية 

محتويات امللف اإلداري 
49

23
شهادات  والتقنية-  البرشية  الوسائل  مذكرة 

أصحاب املشاريع أو رجال الفن

محتويات امللف التقني 
50

الوثائق التكميلية  24 محتويات امللف اإلضايف 51

24 
نص التأهيل- ملف تقني -ملف مايل - هيئة  لصفقة  الحامل  املتنافس  رشوط 

عمومية  52

عقد االلتزام- جدول األمثان  24 محتويات العرض املايل 53

أعامل معقدة -مقاييس قبول العرض 25 محتويات العرض التقني 54

ملف املتنافس-األغلفة-  25 رشوط تقديم العرض 55

متنافس- اظرفة-  25 إيداع عرض املتنافس 56

تاريخ فتح االظرفة-  26 سحب ظرف املتنافس  57

عينات-مناذج مصغرة-  26 إيداع العينات وسحبها  58
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 26
عىل  الحجز  االظرفة-  فتح  العرض-  سحب 

الضامن املؤقت 

نائل الصفقة املرتاجع عن التزاماته 
59

األمر بالرصف-  26 تعيني لجنة طلب العروض  60

26 الجلسة األوىل- الجلسة الثانية  استدعاء لجنة طلب العروض   61

27 
تقييم  العينات-  فحص  االظرفة-  فتح 

العروض- محرض اللجنة- إعالن النتائج 

مهام لجنة طلب العروض 
62

27 
لجنة  العينات-  فتح وفحص االظرفة- فحص 

فرعية 

كيفية فحص العروض 
63

 27
املالحظات  اإلعالن-  التقديري-  الثمن 

والتحفظات- جلسة عمومية 

فحص وتقييم امللف اإلداري والتقني 
64

28 
املقاييس  التقنية-  املواصفات   - فرعية  لجنة 

املطلوبة - 

فحص وتقييم العروض التقنية 
65

املواصفات التقنية -لجنة فرعية -  28 فحص العينات  66

29 
املبعدين-  املتنافسني  املقبولني-  املتنافسني 

عقد االلتزام- 

فحص امللف املايل 
67

29 
جلسة مغلقة- لجنة فرعية- تقييم العروض 

املالية 

تقييم عروض املتنافسني املقبولني 
68

القرعة 29 تساوي عرضني 69

7 أيام- جلسة ثانية -استكامل الوثائق  29 استدعاء املتنافس املرتب أوال    70

30
العرض  اقرتاح  التكميلية-  الوثائق  فحص 

األفضل- محرض اللجنة - إعالن النتائج 

مهام لجنة طلب العروض يف الجلسة الثانية  
71

 30 البيانات الرئيسية  محرض فتح االظرفة  72

31 
الصفقات  بوابة  العروض-  طلب  لجنة 

العمومية - الصاق مبقر صاحب املرشوع 

إعالن نتائج طلب العروض 
73

 31 لجنة طلب العروض- عدم جدوى طلب العروض  74

31 
أشغال-  صفقات  العروض-  طلب  لجنة 

صفقات توريدات- صفقات خدمات

عرض مايل منخفض بكيفية غري عادية 
75

لجنة طلب العروض -لجنة تقنية فرعية  31 عرض مايل مفرط 76

31
لجنة فتح العروض- لجنة تقنية فرعية  أمثان أحادية مفرطة أو منخفضة بكيفية غري 

عادية  77

عيب يف املسطرة- شكاية -تجاوز العرض  32 إلغاء طلب العروض  78



 �صوؤال و جواب يف ال�صفقات العمومية

145

انتقاء مسبق- دعوة املقبولني-  أعامل معقدة  34 تعريف طلب عروض باالنتقاء املسبق  79

 34
ملفات  الجرائد-  العمومية-  الصفقات  بوابة 

القبول 

إشهار طلب عروض باالنتقاء املسبق 
80

 34
اإلعالن- مناذج الوثائق- دفاتر الرشوط-  باالنتقاء  العروض  طلب  ملف  محتويات 

املسبق  81

35 
اإلعالن- مذكرة تقديم- منوذج طلب القبول- 

تقييم العروض 

باالنتقاء  العروض  طلب  ملف  مكونات 

املسبق  82

35 
تقييم  املسبق-مرحلة  االنتقاء  مرحلة 

العروض- 

العروض  يطلب  الخاص  االستشارة  نظام 

باالنتقاء املسبق  83

35 
املقرتح- مناهج  االنجاز  تقني- جدول  عرض 

العمل 

طلب  يف  املتنافس  عرض  تقييم  مقاييس 

عروض باالنتقاء املسبق يف صفقات األشغال   84

 36
الجودة الوظيفية للتوريد- الضامنات  طلب  يف  املتنافس  عرض  تقييم  مقاييس 

عروض باالنتقاء املسبق يف صفقة التوريدات    85

36 
للعرض-  االبتكاري  الطابع  تقني-  عرض 

الضامنات املقدمة -  

طلب  يف  املتنافس  عرض  تقييم  مقاييس 

عروض باالنتقاء املسبق يف صفقة الخدمات    86

36 
بوابة  القبول-  لجنة  العروض-  طلب  ملف 

الصفقات العمومية- الجرائد الوطنية 

إعداد طلب العروض باالنتقاء املسبق 
87

املتنافس- إعالن تصحيحي- جلسة القبول- 37 تعديل إعالن طلب العروض باالنتقاء املسبق  88

37 
العرض   - التقني  امللف  اإلداري-  امللف 

التقني- العرض املايل 

باالنتقاء  عروض  طلب  يف  املشاركة  رشوط 

املسبق  89

امللف اإلداري- املؤهالت القانونية -  37 ملف املتنافس املزمع إسناد الصفقة إليه  90

38 
صاحب املرشوع- املصلحة املعنية - الخزينة 

العامة للمملكة- وزارة املالية 

لجنة طلب العروض باالنتقاء املسبق 
91

38 
العرض   - التقني  امللف  اإلداري-  امللف 

التقني- العرض املايل 

عروض  طلب  يف  املتنافسني  اظرفة  إيداع 

باالنتقاء املسبق  92

38 
سحب الظرف  عروض  طلب  يف  املتنافس  ملف  سحب 

باالنتقاء املسبق  93

الجلسة األوىل للقبول- الجلسة الثانية للقبول  38 مهام لجنة القبول  94

39 
اإلقصاء-  أسباب  التحفظات-  النرش-  مراجع 

املتنافسني املقبولني 

مضامني محرض لجنة القبول 
95

رسالة القبول- العرض األفضل اقتصاديا  40 إعالن نتائج طلب العروض باالنتقاء املسبق   96
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 40
امللف اإلداري - امللف التقني- العرض التقني 

-العرض املايل-العرض  املنخفض واملفرط 

تقييم عرض املتنافسني املقبولني 
97

مدة صالحية العرض- تجديد املدة -  40 أجل صالحية العروض  98

 40
املبلغ  -تجاوز  شكاية  املسطرة-  يف  عيب 

املخصص 

إلغاء طلب العروض باالنتقاء املسبق 
99

 42
تصور مرشوع -دراسة املرشوع - تتبع إنجاز 

املرشوع 

موضوع صفقة مباراة
100

برنامج املباراة- إشهار املباراة -  42 رشوط إنجاز مباراة 101

42 
عن  -اإلعالن  التوقعية  الحاجيات  تحديد 

الهدف -مكونات املرشوع

برنامج املباراة 
102

42 
اإلشهار يف جريدتني وطنيتني -بوابة الصفقات 

العمومية 

      إشهار املباراة
103

لجنة القبول- املتنافسني املقبولني  43 فتح األظرفة الخاصة باملباراة 104

 46
التنفيذ- الصفقة-متنافس-الثمن-أجل  نائل   

التسليم -رشوط التنفيذ 

تعريف الصفقات التفاوضية
105

46 
-الرشوط  منافسة  -إجراء  مسبق  إشهار 

األصلية للصفقة -األعامل 

خالل  من  التفاوضية  الصفقات  إىل  اللجوء 

إشهار مسبق وإجراء منافسة 106

46 
-رضورات  املعقدة  الصبغة   - تقنية  رضورة 

الدفاع الوطني -األعامل -حالة اإلستعجال 

اللجوء إىل إبرام الصفقات التفاوضية من غري 

إشهار مسبق وإجراء منافسة 107

47 
رئيس اللجنة -ممثلني إثنني-لجنة الرتشيحات 

-السلطة املختصة - املتنافسني

تأليف لجنة التفاوض وأهم إختصاصاتها 
108

48 
اإلتفاقيات  أو  الرسائل  تبادل   - اإللتزام  عقد 

الخاصة

أشكال الصفقات التفاوضية
109

48 
إشهار مسبق - إجراء منافسة   إشهار الصفقة التفاوضية التي تتطلب إشهار 

مسبق وإجراء منافسة 110

48 
تصاميم   - -إعالن  مسبق  إشهار   - منافسة   

- جدول األمثان -

محتويات ملف الصفقة التفاوضية
111

50 
القيام  200.000,00 درهم أو  توريدات  تسليم  أو  أشغال  إنجاز 

بخدمات عن طريق سند الطلب 112

 50
-مساحات  الطرق  منشات   - املباين  تهيئة 

خرضاء -تركيب املعدات املختلفة

أشغال ممكن إنجازها بواسطة سند طلب
113
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50 
توريدات - سند الطلب   سندات  بواسطة  تسلمها  ممكن  توريدات 

الطلب 114

51 

مائتي  اليتعدى  إإلنجاز  -مبلغ  األعامل  قامئة 

دره   500000 إىل  املبلغ  -رفع  درهم  ألف 

بصفة إستثنائية

خدمات ممكن القيام بها بواسطة سند طلب

115

51
الرشوط الواجب احرتامها أثناء إبرام سندات  السقف األعىل – رفع سقف سندات طلب

طلب. 116

54 
 - إدارية  -رشوط  معامري  مهندس  عقد 

رشوط تقنية -رشوط مالية

حاالت إبرام أعامل الهندسة املعامرية
117

رشوط إدارية ومالية - مقتضيات تقنية 54 مقتضيات عقد املهندس املعامري 118

 55

جزايف-البنايات-عمليات  مائوية-مبلغ  نسبة 

املباين  إصالح  والتهيئة-عمليات  الرتميم 

وصيانتها 

إحتساب أجرة املهندس املعامري

119

55
 - املعامرية  املباراة   - املعامرية  اإلستشارة 

اإلستشارة املعامرية التفاوضية

طرق إبرام عقود الهندسة املعامرية 
120

58 
 - املعامرية  اللجنة   - أفضلية  أكرث  عرض 

الحاجيات التوقعية -

مفهوم اإلستشارة املعامرية
121

اإلعالن -موضوع اإلستشارة - السلطة املعنية  58 مسطرة إشهار اإلستشارة املعامرية 122

 58
طلب توضيح-أجل الجواب  - تقديم توضيحات للمهندسني املعامريني بعد 

نرش إعالن اإلستشارة املعامرية 123

59 
جبائية  -وضعية  املهنة  مبزاولة  الرتخيص 

قانونية-صندوق الضامن اإلجتامعي -

يف  للمشاركة  املعامريني  املهندسني  رشوط 

اإلستشارة املعامرية 124

 59
للرشكة- األسايس  بالرشف-النظام  ترصيح 

الوضعية الجبائية -

أهم الوثائق املكونة للملف اإلداري
125

 59
-ترتيب  القبول  - مقاييس  املستندات  الئحة 

العروض

أهم مضامني نظام اإلستشارة املعامرية 
126

60 
امللف اإلداري -اإلقرتاح التقني -اإلقرتاح املايل 

-تقدير كلفة األعامل

أهم محتويات ملف املهندسني املعامريني 
127

60 
-األجل  -أخطاء  امللف  تعديالت عىل  إدخال 

غري كاف - إلتامس بتأجيل تاريخ فتح األظرفة 

قيام بإعالن تصحيحي لإلستشارة املعامرية
128

أعضاء اللجنة  60 129 تأليف لجنة فتح األظرفة 
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61 
 وثائق امللف اإلداري - وثائق اإلقرتاح التقني 

- االقرتاح املايل

تقييم ملفات املتنافسني
130

ملف إداري- ملف تقني - ملف إضايف  61 إيداع وسحب أظرفة املتنافسني 131

61 
لجنة  اإلستشارة املعامرية - جلسة عمومية 

- فتح األظرفة - مهندس معامري 

فتح أظرفة االستشارة املعامرية  
132

63 
 - لجنة اإلستشارة املعامرية - جلسة مغلقة 

فحص وثائق امللف 

مهام لجنة اإلستشارة املعامرية 
133

63 
اللجنة   - فحص   - الحسابات  من  تحقق 

اإلستشارية املعامرية -التقييم 

فحص وتقييم اإلقرتاحات التقنية 
134

64 
جلسة عمومية -املهندسني املعامريني -فحص 

امللفات -فتح األغلفة 

 فتح األغلفة املتضمنة لإلقرتاحات املالية 
135

64 
جلسة مغلقة -التقييم املايل - تقييم العروض 

- املهندسني املعامريني - فحص الوثائق 

 تقييم إقرتاحات املهندسني املعامريني 
136

66 
لجنة اإلستشارة املعامرية - محرض -امليزانية 

التوقعية 

عروض  فحص  جلسة  محرض  مضامني 

اإلستشارة املعامرية  137

66 
بوابة  املحرض-  املتنافس-تعليق  إخبار 

الصفقات العمومية 

إعالن النتائج النهائية لإلستشارة املعامرية 
138 

 66

السلطة املختصة -إلغاء اإلستشارة املعامرية 

- تغري املعطيات - ظروف إستثنائية - عيب 

يف املسطرة -شكاية

إلغاء اإلستشارة املعامرية 

139

 67
تقديم  -غياب  املعامرية  اإلستشارة  لجنة 

امللفات  -فحص  مهندس  قبول  عدم   - عرض 

اإلدارية والتقنية واملالية 

إستشارة معامرية عدمية الجدوى 

140

70 

مرشوع  تصور  -إختيار  معامرية  مباراة 

-املهندسون  درهم   20,000,000,00 -مبلغ  

املعامريون 

مفهوم املباراة املعامرية 

141

الحاجيات  التوقعية - هدف املباراة   70 مضامني برنامج املباراة  142

اإلعالن - 70 إشهار املباراة املعامرية  143

صاحب املرشوع -تقييم املشاريع -  70 مضامني نظام املباراة املعامرية  144

71 
ملف املباراة املعامرية - إعالن املباراة - عقد 

املباراة  نظام   - -التصاميم  املباراة  برنامج   -

املعامرية 

 ملف املباراة املعامرية 

145
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71 
إدخال تعديالت عىل امللف - أخطاء - األجل 

غري كاف - إلتامس بتأجيل تاريخ فتح األظرفة 

إعالن تصحيحي للمباراة املعامرية 
146

71 
جبائية  -وضعية  املهنة  مبزاولة  الرتخيص 

قانوية - صندوق الضامن اإلجتامعي 

يف  الراغبيني  املعامريني  املهندسني  رشوط 

املشاركة يف املباراة املعامرية 147

72 
اإلستشارة  لجنة  ورشوط  كيفيات  نفس 

املعامرية

تأليف لجنة املباراة املعامرية 
148

 72
مهندس معامري - ترصيح بالرشف -اإلقرتاح 

التقني -كلفة املرشوع - عقد 

محتويات ملف املهندس املعامري 
149

ظرف مغلق  -مرشوع -تقدير - إقرتاح مايل  72 عملية تقديم وإيداع أظرفة املتنافسني 150

72 
املهندسني  تقديرات   - مغلقة  جلسة 

املعامريني -عبارة مرشوع  

خالل  املعامريني  املهندسني  مشاريع  تقييم 

الجلسة املغلقة 151

73
املشاريع  -قبول  املعامرية  املباراة  لجنة 

-عملية التقييم 

عملية فتح العروض املالية املقدمة من طرف 

املهندسني املعامريني  152

74 
املهندس  -عقد  املالية  اإلقرتاحات  تقييم 

املعامري - عقود اإللتزام -التنقيط  

عملية تقييم اإلقرتاحات املالية خالل الجلسة 

املغلقة  153

75 
املباراة -عدمية الجدوى - عدم تقديم  لجنة 

عرض 

مباراة معامرية عدمية الجدوى 
154

محرض عن كل إجتامع -اليجوز نرشه -تقرير  76 مضامني محرض املباراة املعامرية  155

76 
تغري املعطيات  اإلقتصادية والتقنية - ظروف 

إستثنائية - شكاية 

إلغاء املباراة املعامرية 
156

إ نائل العقد -املنافس-    80 معنى اإلستشارة املعامرية التفاوضية  157

80 
رئيس اللجنة -ممثلني إثنني -السلطة املختصة  املعامرية  اإلستشارة  تفاوض  لجنة  تأليف 

التفاوضية  158

80 
ملف إداري -متنافس -مرحلة الرتشيح يف  للمشاركة  املعامري  املهندس  وثائق 

اإلستشارة املعامرية التفاوضية  159

80 
املفاوضات - تقرير - صاحب املرشوع - ملف 

العقد 

صاحب  بها   يقوم  التي  اإلجراءات  أهم 

املرشوع  160

81 
عقود اإلستشارة املعامرية التفاوضية -إشهار 

- إجراء منافسة 

املعامرية  اإلستشارة  إىل  اللجوء  حاالت 

التفاوضية  161

81 
أعامل - مسطرة إستشارية معامرية  إشهار  بعد  تفاوضية  معامرية  إستشارة 

مسبق وإجراء املنافسة  162
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 81
رضورات الدفاع الوطني أو األمن العام -حالة 

اإلستعجال -إستشارة معامرية تفاوضية 

إشهار  دون  تفاوضية  معامرية  إستشارة 

مسبق 163

 82
النرش يف جريدة - بوابة الصفقات العمومية 

- إعالن اإلشهار

عملية إشهار اإلستشارة املعامرية التفاوضية 
164

82 

 - عقد   - -برنامج  التفاويض  العقد  ملف 

اإللتزام  عقد   - تقنية  ووثائق  تصاميم  

-ترصيح بالرشف -

املعامرية  اإلستشارة  ملف  محتويات  أهم 

التفاوضية  165

التفحص - لجنة التفاوض  82 إختصاصات لجنة التفاوض  166

86 
 - دولية  -هيأت عمومية- هيأت  اإلتفاقيات 

أشخاص املنفعة العامة 

قبل  من  صفقة  إبرام  فيها  الميكن  حاالت 

الجامعات الرتابية  167

86 

يف  الدامئة  اللجنة  رئيس   - بالرصف  األمر 

امليزانية  -مقرر  الصفقة  موضوع  ميدان 

-الكاتب العام 

الخاصة  العروض  طلب  لجان  تأليف 

بالجامعات الرتابية  168

86 
دفاتر الرشوط اإلدارية العامة-دفاتر الرشوط 

املشرتكة- دفاتر الرشوط الخاصة 

لها  تخضع  التي  الرشوط  دفاتر  طبيعة 

صفقات الجامعات الرتابية  169

87
--األشغال  الرضورية  الحاجات   - ترخيص 

-التوريدات -الخدمات 

لجوء إىل صفقات تفاويض بالنسبة للجامعات 

الرتابية  170

 87

 200000,00 ألف  مائتي  مبلغ  حدود  يف 

درهم - رفع حد مائتي ألف 200,00 بصفة 

إستثنائية - 

إبرام سندات الطلب 

171

88 
لصفقات  بالنسبة  املقررة  للكيفيات  طبقا 

الدولة

بصفقات  املتعلقة  الوثائق  نرش  عملية 

الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات  172

88 
ترخيص - إتفاقية اإلرشاف املنتدب - املشاريع 

العمومية - رأي وزير الداخلية 

إتفاقية  إبرام  الرتابية  الجامعات  إمكانية 

اإلرشاف املنتدب عىل املرشوع  173

تقارير - صاحب املرشوع - وزير الداخلية  88 مصري تقارير الصفقات  174

 88

صفقات األشغال والخدمات - بند - تشغيل 

من   % 10 - يف حدود  املحلية  العاملة  اليد 

عدد العامل 

إلنعاش  بها  جاء  التي  املرسوم  إجراءات 

التشغيل املحيل  175

 88
مراقبة وتدقيق - تقارير  الجامعات  صفقات  وتدقيق  مراقبة  عملية 

الرتابية  176

 89
 - -املتنافس  شكاية   - الدعوة  ملف  تسليم 

شهادة - نرش اإلعالن 

عدم  حالة  يف  الشكايات  بخصوص  إجراءات 

تسليم ملف طلب املنافسة  177
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89 
والة  مصادقة   - الداخلية  وزير  مصادقة 

الجهات -مصادقة عامل العامالت واألقاليم 

صفقات  عىل  باملصادقة  اإلختصاص  سلطة 

الجامعات الرتابية  178

89 
لجنة تتبع الصفقات  تتألف لجنة تتبع صفقات الجهات والعامالت 

واألقاليم والجامعات  179

 90

لجنة تتبع الطلبية العمومية - إنجاز دراسات 

جمع   - املساعدة   - الرأي  إبداء  التتبع   -

ومعالجة وتحليل املعطيات

إختصاصات لجنة تتبع الطلبية العمومية 

180

92 
الربامج   - وثائق   - نرش   - املرشوع  صاحب 

التوقعية 

صاحب  طرف  من  نرشها  واجب  وثائق 

املرشوع ببوابة الصفقات العمومية 181

92 
املادة 147 - الخزينة العامة للمملكة - تسيري 

بوابة الصفقات العمومية 

تويل عملية اإلرشاف وتسيري بوابة الصفقات 

العمومية  182

93 
مناقصة إلكرتونية معكوسة -صاحب املرشوع  اإللكرتونية  املناقصات  إىل  اللجوء  رشوط 

املعكوسة 183

ملف املناقصة اإللكرتونية  93 محتويات ملف املناقصة اإللكرتونية  184

93 
-الوثائق  اإللكرتونية  املناقصة  إعالن  نرش 

واملعلومات - أمثان - عتبة التناقص 

عملية إشهار املناقصة اإللكرتونية 
185

املناقصة اإللكرتونية -اإلعالن  94 مضامني املناقصة اإللكرتونية  186

94 
لدفرت  -منوذج  اإللكرتونية  املناقصة  نظام 

الرشوط الخاصة -ترصيح بالرشف

محتويات ملف املناقصة اإللكرتونية 
187

نظام املناقصة اإللكرتونية -التوقيع  95 محتويات نظام املناقصة اإللكرتونية  188

95 
 - إداري  -ملف  إلكرتونية  -طريقة  متنافس 

ملف تقني 

املتنافس  طرف  من  تقدميها  واجب  وثائق 

املشارك يف املناقصة اإللكرتونية 189

95 
 - اإللكرتونية  املناقصة  تخص  توضيحات 

معلومات عن املناقصة اإللكرتونية 

اإللكرتونية  املناقصة  عن  معلومات  تقديم 

للمتنافسني  190

96 
لصاحب  اإللكرتونية-ممثل  املناقصة  لجنة 

املرشوع - ممثلني إثنني 

تأليف لجنة املناقصة اإللكرتونية 
191

96 
 - الصفقة  -إسناد  األمثان  مراجعة   - الفحص 

إعداد محرض املناقصة اإللكرتونية 

مراحل إنجاز املناقصة اإللكرتونية 
192

الفحص- امللف اإلداري والتقني  -املحرض  96 مهام اللجنة خالل املرحلة األوىل  193

97 

املتنافسني   - املقبولني  املتنافسني   - اإلخبار 

املناقصة  إنهاء   - إقصائهم  ثم  الذين 

اإللكرتونية - اإلستدعاء  

مهام اللجنة بعد املرحلة األوىل 

194
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98 
للمتنافسني  األدىن  العدد   - الجدوى  عدم 

املسجلني - املقبولني 

مناقصة إلكرتونية عدمية الجدوى
195

 98
-مرشوع  اإللتزام  عقد  األمثان  -جدول  ملف 

الصفقة -تقرير الصفقة - محرض 

إبرام الصفقة عقب املناقصة اإللكرتونية 
196

100 
صفقات الدراسات -صاحب املرشوع -وسائله 

الخاصة -الدراسات 

معنى صفقات الدراسات 
197

تقيم العروض - الجولة التقنية -التقييم املايل  100 عملية تقييم العروض يف صفقات الدراسات  198

 100

األكرث  عىل   %  15 -إضافة  العروض  أفضلية 

من مبالغ العروض املالية من طرف املقاوالت 

األجنبية

منح األفضلية للمقاولة الوطنية

199

100 
تخصيص %20 من مبلغ الصفقات الصغرى  للمقاولة  املخصصة  اإلجراءات 

واملتوسطة 200

تجمعات - عرض وحيد  101 معنى التجمعات  201

تجمعات - بالرشاكة - بالتضامن  101 أنواع التجمعات  202

شهادة التصنيف و التأهيل -شهادة اإلعتامد  101 رشوط عضوية التجمع بالرشاكة والتضامن  203

101 

املؤهالت  إثبات  اإللتزام-  بالرشاكة-  التجمع 

اإلجاميل  واملالية-املبلغ  والتقنية  القانونية 

للصفقة -جزء األعامل 

معنى التجمع بالرشاكة 

204

101 

تجمع بالتضامن - إلتزام - إنجاز صفقة كاملة 

-املواصفات  وحيد  إلتزام  -عقد  التمثيل   -

القانونية  

معنى التجمع بالتضامن 

205

101 
دمج   - والتقنية  املالية   املؤهالت  تقييم 

املوارد البرشية - الوسائل التقنية واملالية

للتجمع  والتقنية  املالية  املؤهالت  تقييم 

بالتضامن 206

 102
التقييم - أعضاء التجمع - املؤهالت املطلوبة 

-شواهد إنجاز األعامل 

تقييم مؤهالت التجمع 
207

102 
 - املايل  العرض   - التوقيع   - مشرتكة  أحكام 

العرض التقني 

بالرشاكة  التجمعات  بني  مشرتكة  أحكام 

والتجمعات بالتضامن 208

102 

-موضوع  التجمع  تأسيس  إتفاقية   - تجمع 

 - املدة   - -الوكيل  التجمع  نوع  اإلتفاقية 

توزيع األعامل 

بالنسبة  اإلداري  امللف  وثائق  مكونات 

للتجمعات  209
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 102

-التجمع  النهايئ  الضامن   - املؤقت  الضامن 

بأكمله - جزيئ -من طرف واحد أو أكرث من 

األعضاء

تقديم الضامن يف التجمعات 

210

 103
التعاقد من الباطن - عقد مكتوب -صاحب 

الصفقة - تنفيد جزء من الصفقة 

معنى التعاقد من الباطن
211

103 

صاحب   - الصفقة  من  املتعاقد  إختيار 

الصفقة - صاحب املرشوع - طبيعة األعامل 

-هوية املتعاقد 

إختيار املتعاقد من الباطن 

212

الرشوط املنصوص عليها يف املادة 24  103 رشوط املتعاقد من الباطن  213

103 
ألي  اإلعرتاف  عدم   - الباطن  من  املتعاقد 

عالقة قانونية مع صاحب املرشوع

مسؤوليات املتعاقد من الباطن 
214

التتجاوز 50 % من مبلغ الصفقة  103 حصة املتعاقد من الباطن يف الصفقة  215

104 

الربنامج   - التوقعي  املبلغ  من   %  20 نسبة 

للمقاوالت  املخصصة  الصفقة   - التوقعي 

الصغرى واملتوسطة 

الصغرى  املقاوالت  لفائدة  املرسوم  إجراءات 

واملتوسطة 216

104
املالك   - الطبيعيون  األشخاص   - مقاولة 

الرشكاء أو املساهمون - برنامج استثامر أويل

املقصود باملقاولة الصغرى أو املتوسطة.
217

104
 - املرشوع  صاحب  طرف  من  املعني  العون 

تسديد النفقات

املحاسب املكلف أو الشخص املكلف باألداء
218

104
الصفقة العمومية - صاحب الصفقة - الرهن 

- متويل  الصفقة - ضامن اإللتزام.

 املقصود برهن الصفقة العمومية
219

105 األشخاص االعتبارية مؤسسات االئتامن 220

105
صاحب  ديون  املرشوع-  صاحب  وثيقة- 

الصفقة- الحساب املؤقت

 املقصود بشهادة الحقوق املعاينة
221

108
املحتملة  امللحقة  العقود  بالخدمة-  األوامر 

- املقرر املتخذ بالزيادة  من حجم األشغال

الوثائق التعاقدية ملا بعد تبليغ املصادقة عىل 

الصفقة 222

108
عىل  املصادقة  املرشوع-  صاحبه   - إذن 

الصفقة-البدء يف التنفيذ

 املقصود باألوامر بالخدمة.
223

108
التوقيع – صاحب املرشوع - تنفيذ الصفقة- 

أجل 10 أيام-

الرشوط الواجب احرتامها عند إصدار األوامر 

بالخدمة 224

108
صاحب املرشوع - مصادقة السلطة املختصة 

– عقد ملحق-

 العقود امللحقة
225
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109

الرشوط  دفرت  املشرتكة-  الرشوط  دفرت 

املرشوع-  املصادقة-صاحب  تبليغ  الخاصة- 

تنفيذ األشغال-

فور  إعدادها  املقاول  عىل  الواجب  الوثائق 

تبليغ املصادقة عىل الصفقة 226

109

الضامن  املؤقت-  الضامن  العقد-  تنفيذ هذا 

النهايئ- االقتطاع الضامن- الكفالة الشخصية 

و التضامنية

التي يقدمها املقاول بغرض  أنواع الضامنات 

املشاركة يف صفقة عمومية 227

109

صاحب  النقدية-  الضامنات  الصفقة-  إبرام 

خمسة  أجل  يوما-   30 أجل  املرشوع- 

وسبعون )75( يوما- عقد االلتزام

تكوين الضامن املؤقت و أهم حقوق صاحب 

املرشوع عليه. 228

110
يف  النهايئ  الضامن  مبلغ  يوما-  ثالثني)30(   

ثالثة يف املائة )3 %(- صاحب املرشوع

 الضامن النهايئ
229

110
صاحب  أشهر-   )3 الثالثة)  أجل  داخل 

الصفقة- صاحب املرشوع- دفع التعويضات-

 إرجاع الضامن النهايئ
230

110

أجل  داخل  الضامن  الخاصة-  الرشوط  دفرت 

من   1% السعر  اليتجاوز  يوما-  الثالثني)30( 

املبلغ األصيل للصفقة.

الحجز عىل الضامن النهايئ

231

110 ضامن- نسبة 10 %- املقاول 232 معنى االقتطاع الضامن

111
تنفيذ األشغال- صاحب املرشوع- التأمني املقاول  عىل  يجب  التي  التأمينات  أنواع 

إعدادها قبل تنفيذ األشغال 233

111 صاحب الصفقة- إنجاز  و تنفيذ األشغال مفهوم املذكرة التقنية للتنفيذ 234

111
انتهاء  التنفيذ-  دفرت الرشوط الخاصة- آجال 

األشغال

 تحديد آجال الصفقة
235

111

صاحب  العمومية-  الصفقة  عىل  املصادقة 

أشغال-  صفقة  الصفقة-  املرشوع-صاحب 

التصاميم- أمر بالخدمة- أجل ال يتعدى ستني 

)60( يوما-

صاحب  عىل  الواجب  الخدمات  نوعية  

املرشوع تقدميها لصاحب الصفقة قبل بدئ 

األشغال 236

112 أمر بالخدمة-أجل 60 يوما- رشوع املقاول يف تنفيذ األشغال 237

113 صاحب املرشوع- اإللتزامات و الحقوق 238 تأجيل األشغال

113
التعويض-تقديم  طلب  املرشوع-  صاحب 

طلب-

 االلتزامات والحقوق، يف حالة التأجيل ملدة 

تقل عن سنة 239

113
طلب  الصفقة-  فسخ  املرشوع-  صاحب 

التعويض-

مدة  تجاوزت  إذا  والحقوق،  االلتزامات   

التأجيل سنة 240
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113
توقيف األشغال- فسخ الصفقة- تعويض عن 

الرضر- تنفيذ األشغال-التسليم املؤقت

 توقيف األشغال
241

113
األشغال-صاحب املرشوع- تحديد %10 من 

تواصل األشغال-

 اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل الزيادة يف 

حجم األشغال 242

114

لألشغال-  األويل  الحجم  من   %25 حدود 

األشغال-فسخ  تنفيذ  التعويض-  طلب 

الصفقة- عقد ملحق

 التقليص من حجم األشغال

243

116

املرشوع-  صاحب  العمومية-  الصفقات 

األشغال-التوريدات- تنفيذ  صفقة-  صاحب 

الخدمات

 املقصود بالتسبيقات

244

116
تسبيقات- صاحب الصفقة-صاحب املرشوع- 

مدة االنجاز- تعاقد من الباطن

الصفقة  املطلوبة الستفادة صاحب  الرشوط 

من التسبيقات 245

116
املائة  يف  خمسة   -)10%( املائة  يف  عرشة 

)5%(

إىل  تسبيقها  املمكن  املالية  املبالغ  نسبة 

صاحب الصفقة 246

116

تسبيقات-صفقة- صفقات اإلطار- الصفقات 

القابلة للتجديد- صفقات بأقساط اشرتاطية- 

صفقات محصصة-

منح التسبيقات بحسب نوع كل صفقة

247

117
الصفقة-  صاحب  باالقتطاع-  التسبيق  مبلغ 

نسبة األشغال املنفذة مثانني باملائة )80%(-

 اسرتداد املبالغ من طرف صاحب املرشوع
248

120
املتنافس- األشغال-الثمن طرف  من  املقدم  الصفقة  مثن  مكونات 

صاحبها 249

120
أحادية-التعويض-الرضر-  أمثان  األشغال- 

صفقة أقساط اشرتاطية- صاحب املرشوع-

التغيري يف مختلف أنواع املنشآت
250

120 الحسابات-الصفقة-األمثان-األشغال عملية تسوية حسابات الصفقة 251

120
الحساب املؤقت أو النهايئ- األمثان- الصفقة- 

صاحب املرشوع-

املشتملة  الصفقة  حسابات  تسوية  عملية 

عىل جدول األمثان 252

121
املرشوع-  صاحب  إجاميل-  مثن  الصفقة- 

الحسابات املؤقتة- األشغال

عملية تسوية حسابات الصفقة بثمن  إجاميل
253

121
أقساط اشرتاطية-صفقات- صاحب الصفقة- 

صاحب املرشوع- تعويض

أشغال  عن  الناجمة  الحسابات  تسوية 

صفقات بأقساط اشرتاطية 254

122

جداول املنجزات- األشغال- صاحب املرشوع- 

 15( عرش  خمسة  أجل  داخل  الحسابات- 

يوما(.

بأشغال  الخاصة  املنجزات  جداول  إعداد 

منجزة وفق مامرسات الهندسة املدنية 255
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122

جداول املنجزات- مامرسات البناء - صاحب 

أجل  داخل   - املرشوع  صاحب   - الصفقة 

شهرين-

بأشغال  الخاصة  املنجزات  جداول  إعداد 

منفذه وفق مامرسات البناء 256

122

 - املرشوع  صاحب   - املنجزات  جداول 

األشغال - الكشف التفصييل املؤقت - داخل 

أجل ال يتعدى شهرا - صفقة

 إعداد الكشوف التفصيلية املؤقتة

257

123
املائة  يف  عرشة  نسبة  املرشوع-  صاحب 

)%10( كضامنة- االقتطاع الضامن-الصفقة.

لصاحب  املسبقة  الدفعات  أداء  عملية 

الصفقة
258

123
صفقة عمومية- أجل ال يتعدى تسعني )90( 

يوما- التأشري- األمر بالرصف

النفقة  بدفع  األمر  إلصدار  املحدد  التاريخ 

لصاحب الصفقة
259

123
املستحقة-صاحب  املبالغ  بدفع  األمر  عدم 

الصفقة- فوائد عن التأخري- اإلدارة- التأشرية 

والتسديد

إخالل  حالة  يف  الصفقة،  صاحب  حقوق 

اإلدارة املتعاقدة بالتزاماتها 260

124
الفائدة-أصل  التأخري- املناقصة- نسبة  فوائد 

الدين-أذون الخزينة

 احتساب فوائد التأخري
261

124

املنجزات-  جداول  تاريخ  األشغال-  صفقات 

تاريخ محرض التسليم املؤقت- تاريخ محرض 

التسليم النهايئ- صفقات التوريدات- صاحب 

املرشوع- صاحب الصفقة

املنجزة  الخدمة  ملعاينة  املحدد  التاريخ 

بالنسبة لصفقات األشغال والتوريدات
262

124

طلب  تقديم  تاريخ  الخدمات-  صفقات 

محرض  تاريخ  مسبقة-  دفعة  عىل  الحصول 

تاريخ  املرشوع-  صاحب  املؤقت-  التسليم 

النهايئ-  والضامن  النهايئ-  التسليم  محرض 

االقتطاع الضامن.

املنجزة  الخدمة  ملعاينة  املحدد  التاريخ 

بالنسبة لصفقات الخدمات

263

125 الصفقات- مراجعة األمثان-نائل الصفقة- 264 عملية مراجعة األمثان

128
املراقبة  امللحقة-  العقود  الصفقات- 

والتدقيق-

الصفقات  وتدقيق  مبراقبة  املكلفة  الجهات   

العمومية 265

128
صفقة-مراقبة-تدقيق-األشغال–التوريدات-

الخدمات- األمثان-

 موضوع املراقبات التي تخضع له الصفقات
266

128
درهم-   )5.000.000( درهم  ماليني  خمسة 

مليون )1.000.000( درهم

باملراقبة  أجله  من  القيام  يجب  الذي  املبلغ 

والتدقيق 267

128
الصفقات  تقرير-  والتدقيق-  املراقبة 

العمومية

 نرش تقرير املراقبة والتدقيق
268

128 فتح األظرفة- صاحب املرشوع- 269 املقصود بالصبغة الرسية للمسطرة
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128
أعامل  بطالن  الصفقة-  إبرام  املتنافسني- 

اللجان-الغش والرشوة وتضارب املصالح

 محاربة الغش والرشوة وتضارب املصالح يف 

الصفقات 270

129
لجنة  املرشوع-  صاحب  املتنافس-الشكاية- 

العروض -لجنة املباراة

 رشوط توجيه الشكايات إىل صاحب املرشوع
271

129
شكاية املتنافسني-تاريخ نرش إعالن الدعوة- 

رسالة مضمونة- لجنة العروض -لجنة املباراة

 تاريخ تقديم الشكايات
272

129
داخل أجل 5 أيام- صاحب املرشوع- من  املقدمة  الشكايات  عىل  اإلجابة  تاريخ   

طرف املتنافسني 273

129
املرشوع-  صاحب  شكاية-املتنافس-الصفقة- 

لجنة العروض -لجنة املباراة-

 رشوط اللجوء إىل لجنة الصفقات من أجل 

تقديم الشكاية 274

130
داخل أجل 7 أيام- الشكاية- لجنة الصفقات  

-مؤسسة عمومية

 تاريخ تقديم الشكاية إىل لجنة الصفقات
275

130

والتوريدات-  والخدمات  األشغال  صفقات 

إدارة الدفاع الوطني- فتح األظرفة- الربنامج 

املناقصات  العروض-  طلب  التوقعي- 

اإللكرتونية- سندات الطلب- صفقات اإلطار.

الدفاع  إدارة  بصفقات  الخاصة  املقتضيات   

الوطني
276

131
التمويل  اإلمتيازي-  التمويل  التمويل-  عرض 

برشوط تفضيلية

تفضيلية  برشوط  الصفقة  تحويل  عرض   

بواسطة متويالت امتيازية 277

131
املصادقة- العمومية-  املؤسسات  صفقات- 

السلطة املختصة-التأشري- املراقب املايل

 صفقات املؤسسات العمومية الصحيحة
278

131
املصادقة -أجل 15 يوما- الصفقة التفاوضية-  املصادقة عىل الصفقات من طرف السلطات 

املختصة 279

131

األظرفة  فتح  يوما-   75 خالل  املصادقة- 

الصفقة  الصفقة-  عىل  التوقيع  تاريخ   -

التفاوضية

 وقت تبليغ املصادقة عىل الصفقة إىل نائلها

280

131
نائل الصفقة- عدم تبليغ املصادقة- صاحب 

املرشوع- رفع اليد عن الضامن املؤقت.

املصادقة خالل األجل  تبليغ  تداعيات عدم   

املحدد 281

131

رسالة  املرشوع-  صاحب  يوم-   75 أجل 

مضمونة- نائل الصفقة- رفع اليد عن الضامن 

املؤقت

العرض  لتمديد صالحيات  املتبعة  اإلجراءات 

من طرف صاحب املرشوع 282

132
اإلدارية-  املراقبة  العمومية-  الصفقات 

املراقبة املالية- املراقبة القضائية- التحكيم

الصفقات  لها  تخضع  التي  املراقبة  أنواع   

العمومية 283
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132
العمومية-الربامج  املرشوع-الصفقة  صاحب 

التوقيعية- تقرير- فتح األظرفة-

 طبيعة املراقبة التقنية
284

133
الصفقة- الشفافية، واملساواة واملنافسة- فتح 

األظرفة

عملية املراقبة الذاتية لصاحب املرشوع
285

133

أجل  داخل  املرشوع-املتنافسني-  صاحب 

إلغاء طلب  متييزية-  بنود  أيام-   )5( خمسة 

العروض-اإللتزام-

 عملية الرقابة التي متارسها السلطة الرئاسية 

بناء عىل شكاية املتنافس 286

133
اإلدارة املتعاقدة- العقد- التعديل االنفرادي-

األشغال

تعديل  بخصوص  لإلدارة  املخولة  السلطات   

العقد 287

134 اإلدارة-العقد- التعويض- 288 السلطات املخولة لإلدارة، بشأن إنهاء العقد

134 اإلدارة املتعاقدة- تقرير عام- األشغال 289 اآلثار القانونية املرتتبة عن فسخ العقد

134
املتعاقد- اإلدارة املتعاقدة- التعويض-التوازن 

املايل-

 أهم حقوق املتعاقد مع اإلدارة املتعاقدة
290

135 املقابل املايل- املتعاقد-األشغال- العقد- املقصود بالحق يف املقابل املايل 291

135

العمومية-  الصفقة  املرشوع-   صاحب 

الصفقة-األشغال- صاحب  املراقبة- 

التوريدات-الخدمات- الضامنات-

طبيعة املراقبة التي ميارسها صاحب املرشوع 

أثناء تنفيذ الصفقة 292

135
العمومية-  الصفقات-الصفقات  لجنة 

النزاعات-

 أنواع املراقبة التي تقوم بها لجنة الصفقات
293

136
اإلدارة- امتيازات استثنائية-العقود اإلدارية- مجال  يف  املتعاقدة  اإلدارة  امتيازات   

الصفقات العمومية
294

136
اإلدارة املتعاقدة- العقد-الصفقات العمومية- 

مبدأ املرشوعية

املتعلقة  لإلدارة  املخولة  السلطات  طبيعة   

بالرقابة واإلرشاف
295

136
التعاقدية-  جزاءات-اإللتزامات  اإلدارة- 

املتعاقد-

 الجزاءات املمكن توقيعها عىل املتعاقد من 

قبل اإلدارة املتعاقدة
296
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