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».…
ويف هذا ال�ضياق، يجب و�ضع حد للحلول الرتقيعية، والتدابري اجلزئية غري 

املجدية املتنافية مع �رضورة دوامها.

ت�ضمن  ومتميزة،  مالئمة  اآلية  اإيجاد  على  التمويل  يقوم  اأن  ينبغي  كما 

ا�ضتمرارية املوارد، وت�ضهيل وجناعة م�ضاطر التنفيذ. 

» ....

مقتطف من خطاب �ضاحب اجلاللة حممد ال�ضاد�س ن�رضه الله املوجه اإىل الأمة

 بتاريخ 18 ماي 2005



مراجع قانونية
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مراجع قانونية

�إطار  �أو موقع �صفقات يف  يجب على كل حامل م�رشوع 

مبقت�صيات  �اللتز�م  �لب�رشية  للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة 

�حرت�م  على  و�لعمل  �لعمومية  �ل�صفقات  �لوطني  �ملر�صوم 

هذ�  يف  و�ملرفقة  باملبادرة  �خلا�صة  �لقانونية  �لن�صو�ص 

�مللحق وخا�صًة :

• �ملر�صوم �مللكي رقم 66.330 بتاريخ 21 �بريل 1967�خلا�ص ب�صن 
نظام عام للمحا�صبة �لعمومية

• �ملر�صوم رقم 2.05.1016 بتاريخ 19 يوليوز 2005 �خلا�ص باإحد�ث 
�ملبادرة  دعم  ”�صندوق  للمبادرة  �خل�صو�صي   �حل�صاب 

�لوطنية للتنمية �لب�رشية“ 

• �ملر�صوم رقم 1017-05-2 �ل�صادر بتاريخ 19 يوليوز 2005�ملتعلق 
مع  �ملبادرة  �إطار  يف  �صفقات  �إبر�م  م�صاطر  بخ�صو�صيات 

�الأخذ بعني �العتبار �لتعديالت و�الإ�صافات �لتي �صدرت يف 

�ملر�صوم رقم  86-12-86 بتاريخ 16 ماي 2012

• �لظهري �ل�رشيف رقم 1.09.02 �ل�صادر يف 22 من �صفر 1430 
)18 فرب�ير 2009( �لقا�صي بتنفيذ �لقانون رقم 45.08 �ملتعلق 

بالتنظيم �ملايل للجماعات �ملحلية وجمموعاتها

• قر�ر وزير �القت�صاد و�ملالية رقم 168-06 بتاريخ 13 يناير 2006 
�اللتز�م  مرحلة  �ملثبتة يف  و�مل�صتند�ت  بالوثائق  �خلا�ص 

)يف �إطار �ملبادرة(

• قر�ر وزير �القت�صاد و�ملالية رقم 1724-05 بتاريخ 17 غ�صت 2005 
�خلا�ص بالوثائق و�مل�صتند�ت �ملثبتة يف مرحلة �الأد�ء )يف 

�إطار �ملبادرة(

• �ملر�صوم رقم 2.12.349 �ل�صادر يف 8 جمادى I  1434 )20 مار�ص 
2013( �خلا�ص بال�صفقات �لعمومية

�خلا�ص   2000 ماي   4 يف  �ل�صادر   2.99.1087 رقم  �ملر�صوم   •
بامل�صادقة على دفرت �ل�رشوط �الإد�رية �لعامة �ملطبقة على 

�صفقات �الأ�صغال �ملنجزة حل�صاب �لدولة

�خلا�ص   2002 يونيو   4 يف  �ل�صادر   2-01-2332 رقم  �ملر�صوم   •
بامل�صادقة على دفرت �ل�رشوط �الإد�رية �لعامة �ملطبقة على 

و�الإ�رش�ف  �لدر��صات  باأعمال  �ملتعلقة  �خلدمات  �صفقات 

على �الأ�صغال �ملربمة حل�صاب �لدولة

على  للدولة  �ملالية  باملر�قبة  �ملتعلق   00-69 رقم  �لقانون   •
�ملن�صاآت �لعامة وهياآت �أخرى
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مــقـدمـة

الوطنية  املبادرة  اإطار  يف  مل�رشوع  حامال  كنت  �إذ� 

للتنمية الب�رشية، �مل�صار �إليها بعده بـ “�ملبادرة“، فهذ� 

يعني �أنك �صاحب م�رشوع و�أنك عازم على جناحه.

يعترب  �لذي  م�رشوعك،  وجناح  حتقيق  من  ولتمكينك 

م�رشوع �جلميع، و�صعت حتت ت�رشفك اإمكانيات مالية 

م�صدرها من املال العام. 

يتطلب: �إن ��صتعمال �ملال ”�لعام“ 

• �المتثال للقيم و�ملبادئ �الأ�صا�صية ال�صتخد�م �ملال �لعام 

من �أجل �مل�صلحة �لعامة و�مل�صاهمة يف حتقيق �أهد�ف 

�ملبادرة.

• �اللتز�م مبجموعة من �لقو�عد و�مل�صاطر �ملالية الحرت�م 

�ملبادئ �لعامة �ملتعلقة با�صتغالل �ملال �لعام.

قو�عد  �حرت�م  �إىل  باالإ�صافة  �مل�صاطر،  هذه  ت�صاعدك 

�الأخطاء  تفادي  �لعمومية، على  �ل�صفقات  �إبر�م  وقو�نني 

وحتميك من تبعات �مل�صاءلة �لقانونية.

�إذ� كنت حامال مل�رشوع يف اإطار املبادرة فهذ� يعني �أنك 

�صاحب م�رشوع م�صوؤول عن منتوج ذي منفعة عامة. 

وعليه فاأنت مدعو لتقدمي ح�صابات وفقا مل�صاطر و�آليات 

و�صعت حلماية وتتبع ومراقبة ا�صتخدام املال العام.

ميكنك هذ� �لدليل من فهم م�صاطر تنفيذ �لنفقات �لتي 

تدخل يف �إطار �ملبادرة مع �صمان مر�قبة وتقييم م�صاريع 

�ملبادرة.



فــهــر�س
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قيم ومبادئ املبادرة الوطنية للتنمية الب�رصية

متكاملة  عملية  برب�مج  وترتجم  و�لفعالية  و�لو�قعية  �لطموح  بني  جتمع  عمل  ومنهجية  مبتكر�  نهجا  �ملبادرة  تتبع 

وو��صحة �ملعامل.

يتبلور تفعيل �ملبادرة �لوطنية يف �إجناز م�صاريع تهدف �لتنمية �لب�رشية من خالل :

• حماربة �لفقر بالو�صط �لقروي
• حماربة �الإث�صاء �الجتماعي بالو�صط �حل�رشي 

• حماربة �له�صا�صة

طرق مبتكرة لعمل تر�بي 

فعال :

خم�صة  على  �عتماد� 

مبادئ :

• �لكر�مة،
• �لثقة يف �مل�صتقبل،

• �مل�صاركة،
• �حلكامة �لر�صيدة،

• �ال�صتمر�رية.

�الإد�رة  يف  حموري  دور   •
�لرت�بية

• تدبري مبني على �لنتائج
• مرونة �مل�صاطر
• �ملر�قبة �لبعدية

و�أن�صطة  و�إجر�ء�ت  م�صاريع 

موحدة بف�صل دليل �مل�صاطر

• �لقرب،
• �لت�صاور،

• �ل�رش�كة،
• �لتعاقد،

• �ل�صفافية.

�أن�صطة  تنبني 

قيم  على  �ملبادرة 

�أجل  من  �أ�صا�صية 

�إنعا�ص :
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تنظيم واإدارة املبادرة الوطنية للتنمية الب�رصية

على امل�شتوى املركزي

على  و�مل�صادقة  �لتوجيه    : �ال�صرت�تيجي  �لتاأطري 

�مليز�نية  وتاأطري  �الأعمال  وجد�ول  �ال�صرت�تيجية 

و�ملر�قبة و�لتتبع و�لتقييم �لعام

على امل�شتوى الرتابي

�قرت�ح و�إجناز �مل�صاريع وفق �لتوجيهات �ال�صرت�تيجية

وتبقى �حلكامة و�مل�صادقة على �مل�صاريح وم�صاعدة حاملي �مل�صاريع، 

ح�صب �لربنامج، من �خت�صا�ص كل من :

دور و�أهد�ف وتركيبة كل هذه �لبنيات مو�صح على �ملوقع  www.indh.gov.ma. �ملوقع ي�رشح �أي�صا معايري �الأهلية حلاملي �مل�صاريع وكذ� معايري �ختيار و�مل�صادقة على 

�مل�صاريع .

جتدون كل �لتو�صيات �لعامة �ملتعلقة بهذه �لرب�مج يف �ملذكرة �لتوجيهية 2015-2011  للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية

 جلنة القيادة

اللجنة اال�شرتاتيجية

التن�شيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية

ق�صم �لعمل �الجتماعي :

�الإقليم �أو  �لعمالة  

ال�شركاء املوؤ�ش�شاتيون :

• جماعة تر�بية
• موؤ�ص�صة عمومية

ال�شركاء غري املوؤ�ش�شاتيني

•جمعية �أو تعاونية
• �رشكة �أ�صخا�ص

فريق �لتن�صيط 

�حلي �أو �جلماعة :

حاملوا امل�شاريع

اأجهزة الدعم

املواكبة والدعم

اأجهزة احلكامة 

 اقرتاح وامل�شادقة على امل�شاريع

�للجنة �جلهوية للتنمية 

�لب�رشية

�للجنة �الإقليمية للتنمية 

�لب�رشية

�للجنة �ملحلية للتنمية 

�لب�رشية
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حمتوى وقواعد اال�ستهداف للربامج اخلم�س للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رصية

برنامج حماربة �لفقر بالو�صط �لقروي

3.144 مليار درهم

برنامج حماربة �الإق�صاء �الجتماعي بالو�صط �حل�رشي

3.461 مليار درهم 

�لربنامج �الأفقي :  2.8 مليار درهم

برنامج �لتاأهيل �لرت�بي

 5 مليار درهم

برنامج حماربة �له�صا�صة

1.4مليار درهم

�لهدف من �لربنامج �لقروي هو حت�صني ظروف عي�ص �ل�صاكنة �مل�صتهدفة 

ب 702جماعة قروية :

• �جلماعات �لقروية �مل�صتهدفة حديثا : 
�لفقر   - 6 مليار درهم لكل جماعة من بني 301 جماعة يتجاوز معدل 

فيها %14 

• �جلماعات �لقروية �مل�صتهدفة يف �إطار �ملرحلة �الأوىل : 
 - 4 مليار درهم لكل جماعة من بني 193 جماعة قروية �لتي �لتي يتجاوز 

معدل �لفقر فيها %20 

• 3 مليار درهم لكل جماعة من بني 150 جماعة �لتي يرت�وح معدل �لفقر 
فيها مابني 14 و%20 

• 2 مليار درهم لكل جماعة من بني 58 جماعة �لتي ال يتجاوز فيها معدل 
�لفقر %14

ظروف  وحت�صني  �الجتماعي  �الإق�صاء  حماربة  �إىل  �لربنامج  هذ�  يهدف 

وجودة عي�ص �صاكنة �لـ  532 حيا ح�رشيا �مل�صتهدفني :

تو�صيع  �إطار  153 حيا ح�رشي يف  ل  بالن�صبة  لكل حي  درهم  مليار   8  •
�ال�صتهد�ف �لرت�بي للتجمعات �ل�صاعدة  �لتي ترت�وح �صاكنتها ما بني 

20000 و 100000 ن�صمة

• 8  مليار درهم لكل حي بالن�صبة ل 114 حيا للمدن �لتي تتجاوز �صاكنتها 
100000ن�صمة

 • 5  مليار درهم لكل حي بالن�صبة ل 265 حيا �مل�صتهدفة يف �إطار �ملرحلة 
�الأوىل

يهدف هذ� �لربنامج �إىل دعم �الأن�صطة �لر�مية �إىل �إنعا�ص �الإدماج �الجتماعي و�القت�صادي للفقر�ء يف �ملناطق �لفقرية غري �مل�صتهدفة يف �لرب�مج �الأخرى :

• 2.5 مليار درهم ح�صة قارة لكل عمالة �أو �إقليم            
• ح�صة �صنوية متغرية تتنا�صب مع عدد �ل�صاكنة

•  40% من �حل�صة �ل�صنوية للربنامج خم�ص�صة لالأن�صطة �ملدرة للدخل

�جلبلية  �ملناطق  �صاكنة  عي�ص  �إىل حت�صني  �لربنامج  هذ�  يهدف 

�الأ�صا�صيةل  �لتحتية  �لبنيات  �لتجهيز�ت يف  و�ملنعزلة عن طريق 

503جماعة قروية منعزلة تابعة ل 22�إقليم :

• �لطرق �لقروية: 5 مليار درهم
• �ملاء �ل�صالح لل�رشب: 725 مليون درهم

• �لكهرباء: 1162 مليون درهم
• �ل�صحة: 75 مليون درهم

• �لتعليم: 450 مليون درهم

�لهدف هو حت�صني نوعية عي�ص �الأ�صخا�ص �ملهم�صني �لذين يوجدون 

يف �أحد ع�رش �لفئات �مل�صتهدفة : 

• 1.7 مليار درهم ح�صة قارة لكل عمالة �أو �إقليم
• ح�صة �صنوية متغرية تتنا�صب مع عدد �ل�صاكنة

لتطبيق جيد لهذه �لرب�مج، يرجى �لرجوع �إىل �لدليل �ملب�صط لكل برنامج �أو �ملذكرة �لتوجيهية 2015-2011 للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية
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التاأطري امليزانياتي ومتويل املبادرة الوطنية للتنمية الب�رصية

�ملبادرة  من  �لثانية  للمرحلة  بالن�صبة  �لتمويل  �أهمية   •

�لوطنية للتنمية �لب�رشية يدل على جناحها

• م�صادر �لتمويل تدل على �نخر�ط جميع �لفاعلني يف �لدولة

�لتتبع  على  يدل  �لدويل  و�لبنك  �لدويل  �لتعاون  �نخر�ط   •

�لدويل للنموذج �ملغربي يف جمال �لتنمية �لب�رشية

ملحوظة : �إن م�صاطر توفري �الأمو�ل م�رشوحة بالتف�صيل يف �ملذكرة �لتوجيهية  2015-2011 للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية

مبالغ مبليون درهم

ح�صاب خ�صو�صي :�ملبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية

�الآمر بال�رشف : رئي�ص �حلكومة

تبليغ باملد�خيل

�لتعاقد : �تفاقيات �ل�رش�كة

تفوي�ص �العتماد�ت

 و�صع �العتماد�ت رهن �إ�صارة

�الأد�ء : )�صيك �أو حتويل(

�ملوردون �لنهائيون

 ح�صاب خ�صو�صي : �ملبادرة �لوطنية

للتنمية �لب�رشية

حامل �مل�رشوع : �جلماعة �لرت�بية، �ملوؤ�ص�صة لعمومية

)ح�صاب خ�صو�صي : �ملبادرة �ملحلية للتنمية �لب�رشية( 

م�صاهمة �ل�رشكاء

�مل�صتوى �ملركزي

�مل�صتوى �لرت�بي

Total 2015 2014 2013 2012 2011

9400 2080 1980 1880 1780 1 680

5600 1120 1130 1145 1105 1100
1000 200 200 200 200 200

1000 200 200 200 200 200
17000 3600 3510 3425 3285 3180 املجموع

امليزانية العامة للدولة

ميزانية اجلماعات املحلية

ميزانية املوؤ�ش�شات العمومية

ميزانية التعاون الدويل

/ �ل�صنة
�لـم�صدر
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املراحل التي يتبعها تنفيذ جميع نفقات املبادرة 

رفع �لتقارير و�لتقييم و�الفتحا�ص

14-15

16

17

18

19-23

24-26

27-29

�لتعبري عن �حلاجات 

�ال�صت�صارة

�ختيار نائل �ل�صفقة

�اللتز�م

�لتنفيذ و�لتتبع

�الأد�ء
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املخاطر يف حالة تعبري غري دقيق عن احلاجات

االأدوات املتاحة

تعريـــف

املمار�شات اجليدة املن�شوح بها

يعترب �لتعبري عن �حلاجات من طرف �صاحب �مل�رشوع مرحلة 

مهمة لنجاح �مل�رشوع يف جميع مر�حله. لذ� يجب �أن تكون �حلاجة:

من   5 )�ملادة  ودقيقة  وا�شحة  ب�شيطة،  مبفرد�ت  عنها  معرب�   •
�ملر�صوم رقم 2.12.349 �ل�صادر يف 20 مار�ص 2013 �خلا�ص بال�صفقات 

�لعمومية(

• غري مبالغ فيها: مالئمة حلجم �مل�رشوع
• قابلة للتنفيذ يف �الآجال �ملحددة

• مقدرًة كلفتها بدقة �عتماد� على �أ�صعار �ل�صوق
• دقيقة فيما يخ�ص �لنجاعة و�لقدرة و�جلودة �ملطلوبة

• م�صتد�مة )تدبري م�صمون(

• تاأطري �حلاجات يف ح�صة �أو ح�ص�ص ب�صكل يخول حتقيق مز�يا 

�قت�صادية

• تنظيم جل�صات جماعية للم�صادقة على �مل�رشوع

• ��صت�صارة هياكل �لدعم و�مل�صالح �لتقنية

• �عتماد معايري وطنية �أو دولية

�الفتحا�ص  تقارير  يف  �لو�ردة  �لتو�صيات  �العتبار  بعني  �الأخذ   •

�ملحتملة

كل خلل يف �لتعبري عن �حلاجات قد يخلق �إ�صكاالت يف كل مر�حل 

�مل�رشوع: 

• طلب �لعرو�ص: �حتمال تقييم خاطئ للكلفة )مبالغة �أو نق�صان(، �إلغاء 
طلب �لعرو�ص، �ختيار مورد غري قادر على تنفيذ �مل�رشوع...

• تنفيذ �ل�صفقة : جتاوز �الآجال �ملحددة، جتاوز �مليز�نية �ملر�صودة...

• تتبع �لتعاقد : حدود غري و��صحة لل�صفقة، جودة غري حمددة بطريقة 
�صحيحة، عقود ملحقة غري مربرة، �إلغاء �ل�صفقة...

• نهاية �ل�صفقة : �حل�صول على منتوج ال يلبي معايري �جلودة �ملن�صودة �أو 
عدم �لقدرة على تدبري و�صيانة �مل�رشوع بعد �نتهاء �الأ�صغال...

• �ملر�صوم رقم 2.12.349 �ملوؤرخ يف 20 مار�ص 2013 �خلا�ص بال�صفقات �لعمومية 
• دفاتر �ل�رشوط �الإد�رية �لعامة )�لدر��صات و �الإ�رش�ف على �الأ�صغال – �الأ�صغال(
• �تفاقية �ل�رش�كة �ملتعاقد عليها )يف �مللحق منوذج التفاقية �رش�كة ميكن 
�أق�صام �لعمل �الجتماعي  تعديله للمالءمة مع طبيعة �لربنامج باتفاق مع 

و�تفاقية �لتدبري �ملفو�ص(

دفاتر �لتحمالت �لنموذجية ونظام �ال�صت�صارة �لنموذجي �ملتو�جدون على   •
�ملوقع �الإلكرتوين www.indh.gov.ma �أو لدى �أق�صام �لعمل �الجتماعي

• بو�بة �ل�صفقات �لعمومية : www.marchespublics.gov.ma  و�ملبادرة 
تقارير  �إىل  )�لرجوع   www.indh.gov.ma �لب�رشية  للتنمية  �لوطنية 

�الفتحا�ص �مللخ�صة(

• �ملذكرة �لتوجيهية 2015-2011 للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارةالتعبري عن احلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

ملحوظة : يجب ربط �حلاجات بنوعية بر�مج �ملبادرة ومعايريها )�لرجوع �إىل �مللحقات 1 و2 �ملرفقة �ملذكرة �لتوجيهية 2011-2015 للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية(
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اخلطوات املتبعة

يجب يف بد�ية �ل�صنة �أو يف بد�ية �مل�رشوع :

• در��صة جميع �حلاجات لربجمة �مل�صرتيات ب�صكل ي�صمح بجمع �الأعمال )�الأ�صغال �أو �لتوريد�ت �أو �خلدمات( ذ�ت نف�ص �لطبيعة يف �صفقات 
موحدة )مما ميكن من �القت�صاد يف �لنفقات(

• �إعد�د ون�رش �لربنامج �لتوقعي للم�صرتيات. 

يجب عند كل عملية �قتناء :

• حتديد االإطار العام للحاجة �ملعرب عنها )�الأهد�ف، �حلدود، �الإكر�هات(

• عدم �الإ�صارة �إىل �أية ت�صمية �أو عالمة جتارية خالل حتديد املوا�شفات التقنية 

• �إ�صافة �إكر�هات �لبيئة و�لنجاعة

• �إ�رش�ك و��صت�صارة �مل�صالح �لتقنية �ملعنية �بتد�ء من هذه �ملرحلة 

• �العتماد على دفاتر �ل�رشوط و�لتحمالت �لنموذجية لتهييء �ل�صطر �الإد�ري و�أنظمة �ال�صت�صارة  �لنموذجية )�ملتوفرين على �ملوقع

  www.indh.gov.ma �أو لدى �أق�صام �لعمل �الجتماعي(

• تنظيم نقا�صات جماعية لتجريب نظام �ال�صت�صارة و�لتاأكد من جناعة ��صتعماله يف فح�ص �لعرو�ص

• و�صع تقدير�ت لكلفة �خلدمات �ملطلوب �جنازها

�الأكيد �أنك ل�صت �الأول �ملعرب عن مثل هذه �ملتطلبات و �أن �صفقات مماثلة قد مت �إبر�مها من طرف حاملي م�صاريع �آخرين. ين�صح باالعتماد على دفاتر 

�لتحمالت �خلا�صة بها لال�صتفادة من نقط قوتها و�جتناب نقط �صعفها )اللجوء اإىل هياكل الدعم لتوفر لك دفاتر التحمالت املماثلة( 

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارةالتعبري عن احلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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اختيار طريقة اال�شت�شارة
 االإر�شال اإىل جلنة فتح االأظرفة

الإبداء الراأي

طلب  ملف  �إر�صال   •
جلنة  �إىل  �لعرو�ص 

د�خل  �الأظرفة  فتح 

عليه  �ملن�صو�ص  �الأجل 

�ل�صفقات  مر�صوم  يف 

�لعمومية

�للجنة  ت�رشح   •
�الأقل  على  مبالحظاتها 

يوما قبل �لن�رش

�العتبار  بعني  �الأخذ 

مالحظات �للجنة

• �إعادة �إر�صال �مللف �إىل 
�للجنة

ملف  �إر�صال  ي�صتح�صن 

�مل�صلحة  �إىل  �ال�صت�صارة 

�لتقنية �ملعنية

�ل�صفقات  �لن�رش �ملحددة �صمن مر�صوم  �آجال  �حرت�م 

�الأعمال  وتقدير�ت  طبيعة  ح�صب  وذلك  �لعمومية 

�ملطلوبة )21 �أو 40 يومًا قبل ��صتقبال �لعرو�ص( : �لفقرة 

1 و2 للمادة  20 من �ملر�صوم رقم 2.12.349 �ل�صادر يف 20 

مار�ص 2013 �خلا�ص بال�صفقات �لعمومية

و�صائل �لن�رش: �لن�رش يف جريدتني وطنيتني على �الأقل 

)و�حدة  باللغة �لعربية و�الأخرى بلغة �أجنبية( وبو�بة 

�ل�صفقات �لعمومية

)يف �مللحق منوذج �إعالن عن طلب عرو�ص مفتوح(

�ل�صفقات  مر�صوم  �صمن  �ملحددة  �لن�رش  �آجال  �حرت�م 

�لعمومية )�إر�صال �لدوريات 15 يومًا قبل تاريخ فتح �الأظرفة( 

: �لفقرة 2 للمادة  20 من �ملر�صوم �ل�صابق ذكره

�إ�صعار  مع  م�صمونة  ر�صالة  بو��صطة  دورية  �لن�رش:  و�صائل 

عرو�ص  طلب  عن  �إعالن  منوذج  �مللحق  )يف  بالتو�صل 

ت�صجيع �ملناف�صة )ثالثة مناف�صني على �الأقل(

و�صائل �لن�رش:ر�صائل م�صمونة �أو �إعالن من�صور عن طلب 

مناف�صة : جريدة وطنية )10 �أيام على �الأقل قبل ��صتقبال 

�لعرو�ص(

)يف �مللحق منوذج ر�صالة العتماد م�صطرة تفاو�صية(

�رشورة  �ملناف�صني.  من  ممكن  عدد  �أكرب  ��صتهد�ف 

�حل�صول على ثالثة عرو�ص على �الأقل

و�صائل �لن�رش: ر�صالة ��صت�صارة �أو فاك�ص

)يف �مللحق منوذج طلب معلومات(

�آخر  غاية  �إىل   •
يف  حمدد  �أجل 

طلب  �إعالن 

�لعرو�ص :

كل  -ت�صجيل 
للملفات  �صحب 

)�لتاريخ، �ل�صاعة، 

�لعنو�ن(

من   32 �ملادة 

رقم  �ملر�صوم 

�ل�صادر   2.12.349
 2013 مار�ص   20 يف 

بال�صفقات  �خلا�ص 

�لعمومية

منوذج  �مللحق  )يف 

�صحب  تتبع  جدول 

هذه �مللفات( :

�إىل غاية تاريخ فاحت 

�الأظرفة:

كل  -ت�صجيل 

�ملقدمة  �لعرو�ص 

بتاريخها و�صاعتها

�ملتناف�صون  -يلتزم 

 75 مدة  بعرو�صهم 

يوما �بتد�ء من من 

�الأظرفة  فتح  تاريخ 

من   33 )�ملادة 

�ل�صابق  �ملر�صوم 

ذكره(

)يف �مللحق منوذج 

تقدمي  تتبع  جدول 

�لعرو�ص(

�لتاريخ  غاية  �إىل 

�ملحدد للتفاو�ص 

من   85 )�ملادة 

�ل�صابق  �ملر�صوم 

ذكره(

�لتاريخ  غاية  �إىل 

ر�صالة  يف  �ملحدد 

�ال�صت�صارة

ا�شتقبال العرو�ص االإ�شهار �شحب دفرت التحمالت

�لنمط �الأمثل

�إجباري �إذ� جتاوز

�ملبلغ  2 مليون درهم

مبلغ �أقل من 2

 مليون درهم

عرو�ص  طلب  حالة  يف 

مفتوح �أو حمدود غري مثمر

على  متعاِقد  قدرة  عدم  �أو 

�إمتام �ل�صفقة

�أ�صغال �أو خدمات 

جد م�صتعجلة

مبلغ �أقل من 

» 200000« درهم

تطبيق  جمال  ملعرفة 

�لرجوع  �لطريقة،  هذه 

�إىل �ملادة  88 من �ملر�صوم 

�ل�صادر   2.12.349 رقم 

�خلا�ص   2013 مار�ص   20 يف 

بال�صفقات �لعمومية.

•

•

•

•

طلب 

عرو�ص 

مفتوح

طلب 

عرو�ص 

محدود

�صند�ت 

�لطلب

م�صطرة 

تفاو�صية

مع �إ�صهار 

م�صبق

ملحوظة: �قت�رش هذ� �لدليل على �أمناط �إبر�م �ل�صفقات �الأكرث تد�وال. عند �حلاجة �إىل �أمناط �أخرى، �العتماد  على  �ملر�صوم رقم 2.12.349 
�ل�صادر يف 20 مار�ص 2013 �خلا�ص بال�صفقات �لعمومية.

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقةاال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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طلب 

عرو�ص 

مفتوح

طلب 

عرو�ص 

محدود

�صند�ت 

�لطلب

م�صطرة 

تفاو�صية

هو �لوقت �الأخري ال�صتقبال �لعرو�ص.

تعمل جلنة فتح �الأظرفة على :

• فتح �الأظرفة يف جل�صة عمومية
• در��صة �مللفات �الإد�رية و�لتقنية يف جل�صة مغلقة

يحرتمو��  �لذين مل  للمتناف�صني  �للجنة  �إق�صاء   •
�ل�رشوط �ملطلوبة

• ��صتئناف �جلل�صة �لعمومية 
�ملق�صيني  �ملتناف�صني  �إىل  �مللفات  �إرجاع   •

مقابل �إبر�ء �إذ� كانو� حا�رشين

• �الحتفاظ بالوثائق �ملربرة الإق�صاء �ملتناف�صني 
�ملعنيني

• �إذ� مل يكن هنالك �أي تقييم لعرو�ص تقنية �أو فح�ص 
�إىل  �ملرور  يجب  و�الإ�صعار�ت  و�لن�رش�ت  للعينات 

تقييم �لعرو�ص �ملالية

فتح  جلنة  �أ�صغال  تتبع  جدول  منوذج  �مللحق  )يف 

�الأظرفة(

• حتلل �للجنة �لعرو�ص �ملقدمة وتنظم جل�صات تفاو�صية مع 
كل مر�صح مقبول

�لتحمالت  دفرت  على  تعديل  �أي  �إدخال  يتم  ال  �أن  ينبغي   •
�ملعتمد خالل طلب �لعرو�ص �ملفتوح �أو �ملحدود غري �ملثمر

• �إعد�د حم�رش �أ�صغال �للجنة )�صاحب �مل�رشوع(

ومقارنة  لتحليل  جلنة  ت�صكيل  �مل�رشوع  ل�صاحب  ميكن   •
بيانات �الأثمنة �ملتو�صل بها و�ختيار مر�صح و�حد

• ملحوظة: يجب حتديد �آجال �الإجناز و�رشوط �ل�صمان عند 
�القت�صاء يف جميع �صند�ت �لطلب

فتح  للجنة  ميكن   •
تكليف  �الأظرفة 

�أو  فرعية  جلنة 

و  ��صة  لدر  خبري 

�لعرو�ص  حتليل 

وفح�ص  �لتقنية 

�لعينات و�لن�رش�ت 

�أو  و�الإ�صعار�ت 

�لتقنية  �لوثائق 

�ملقبولة  �الأخرى 

لنظام  طبقا 

�ال�صت�صارة

• تعد �للجنة �لفرعية 
تقرير� حول عملية 

�لتقييم

تعمل جلنة فتح �الأظرفة على :

للمتعهدين  �ملالية  �لعرو�ص  فتح   •
�ملقبولني يف جل�صة عمومية

جل�صة  يف  �ملالية  �لعرو�ص  در��صة   •
�ملحتمل  �لتقرير  �صوء  على  مغلقة 

لتقييم �لعرو�ص �لتقنية

• �لتحقق من �أن �لعرو�ص �ملالية غري 
منخف�صة بكيفية غري عادية �أو غري 

�لو�ردة  �ملادة  �إىل  )�لرجوع  مفرطة 

يف مر�صوم �ل�صفقات �لعمومية(

و��صتخال�ص  مف�صل  حم�رش  �إعد�د   •
يف  ن�رشها  �صيتم  �لتي  �لعنا�رش 

د�خل  �مل�رشوع  �صاحب  ف�صاء�ت 

�أجل 24 �صاعة من �نتهاء �جلل�صة )يف 

حم�رش  م�صتخرج  منوذج  �مللحق 

جلنة فتح �الأظرفة(

�ملقبول  �ملر�صح  مع  �لتعاقد  �قرت�ح 

على �ل�صلطة �ملخت�صة

يف  �لعرو�ص  فح�ص  نتائج  �إعالن 

)على  �مل�رشوع  �صاحب  ف�صاء�ت 

�الأقل 15 يومًا(

�ل�صفقات  ملر�صوم  طبقا  يتعني، 

�لعمومية، �إخبار:

�إ�صعار  مع  بر�صالة  �ملقبول  �ملر�صح   •
بالتو�صل

ذكر  مع  �ملق�صيني  �ملر�صحني   •
�أ�صباب �الإق�صاء و�إرجاع ملفاتهم �إليهم 

مبا فيها �ل�صمان �ملوؤقت

)يف �أجل ال يتعدى 5 �أياٍم(

تقدمي  �ملق�صيني  للمر�صحني  ميكن 

�صكاياتهم �لتي يتعني ت�صجيلها ودر��صتها 

وتتبعها

 2.12.349 رقم  �ملر�صوم  من   22 )�ملادة 

�خلا�ص   2013 مار�ص   20 يف  �ل�صادر 

بال�صفقات �لعمومية(

�ملقبول  �ملر�صح  �إخبار 

بر�صالة مع �إ�صعار بالتو�صل

�إبالغ �ملر�صح �ملقبول

 فتح االأظرفة
 درا�شة و حتليل
اإخبار املر�شحنيدرا�شة و حتليل العرو�ص املاليةالعرو�ص التقنية

ملحوظة  : ت�صكيلة جلنة فتح �الأظرفة و�أمناط فتح �الأظرفة مف�صلة يف �ملادتني 35 و36 من �ملر�صوم رقم 2.12.349 �ل�صادر يف 20 مار�ص 2013 �خلا�ص بال�صفقات 
�لعمومية

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�صرفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�ماختيار نائل ال�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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• �الحتفاظ بجميع وثائق طلب �لعرو�ص �أو �مل�صطرة �لتفاو�صية يف ملف خا�ص بال�صفقة
• �إعد�د ملف �ل�صفقة و�لتحقق من وجود كل �لوثائق ح�صب قائمة �لوثائق و�مل�صتند�ت 

�ملثبتة

• �لتاأكد من :
• تغطية �العتماد�ت �ملتوفرة لتكاليف �ل�صفقة

• �صحة �لتنزيل �ملايل
• �صمولية مبلغ �اللتز�م لتكاليف �ل�صفقة

• دقة مبلغ �اللتز�م )مالءمة �ملبلغ باالأرقام مع �ملبلغ باحلروف(
للتاأكد  �الجتماعي  �لعمل  �أق�صام  على  �مللف  حالة  و�إ  لل�صفقة  تقدميي  تقرير  �إعد�د   •

و�مل�صادقة

• توقيع �ل�صفقة
• �إر�صال �مللف للمحا�صب �ملكلف للتاأ�صري بالن�صبة لالآمرين بال�رشف �مل�صاعدين �لتابعني 

للدولة : يقوم �ملحا�صب، خالل ثالثة �أيام، مبر�قبة �صحة �اللتز�م و�ملر�قبة �ملالية :

• يرف�ص يف حال عدم توفر �العتماد�ت
• و يف حال توفرها مينح تاأ�صريته، �لتي ميكن مر�فقتها مبالحظات ال حتول دون عملية 

�الأد�ء.

• تثمني �ملالحظات �ل�صابقة �ل�صادرة عن �ملحا�صب �ملكلف

• �الحتفاظ بجميع بيانات �الأثمنة )ثالثة على �الأقل(
• �إعد�د ملف �صند �لطلب و�لتحقق من وجود كل �لوثائق ح�صب قائمة �لوثائق و�مل�صتند�ت 

�ملثبتة

• �جتناب تعدد �لنفقات وتف�صيل جتميعها يف طلب عرو�ص بدل م�صطرة �صند�ت �لطلب
• مر�عاة حدود �صند �لطلب �مل�صموح بها يف كل عملية )�لرجوع �إىل �ملادتني 88 و 136 من 

�ملر�صوم رقم 2.12.349 �ل�صادر يف 20 مار�ص 2013 �خلا�ص بال�صفقات �لعمومية

�مل�صادقة  تتم  �أن  يجب 

�أي  قبل  �ل�صفقة  على 

�أو  �الأ�صغال  بتنفيذ  بدء 

�خلدمات

ال  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 

�صفقة  �أي  �عتبار  ميكن 

�صحيحة، نهائية و ملزمة 

عليها  �مل�صادقة  بعد  �إال 

�ل�صلطة  طرف  من 

�ملخت�صة.

تتم �مل�صادقة يف �لظروف 

يف  عليها  �ملن�صو�ص 

�ملر�صوم  152من  �ملادة 

يف  �ل�صادر   2.12.349 رقم 

�خلا�ص   2013 مار�ص   20

بال�صفقات �لعمومية

على  �مل�صادقة  تبليغ 

�ل�صفقة للمناف�ص �ملقبول 

مع �إ�صعار بالتو�صل 75 يوما 

تاريخ  من  �الأكرث  على 

�لتوقيع عليها

يتحرر  �لفرتة،  هذه  بعد 

من  �ل�صفقة  �صاحب  

�إىل  )�لرجوع  �لتز�مه 

�ملر�صوم  من   153 �ملادة 

يف  �ل�صادر   2.12.349 رقم 

�خلا�ص   2013 مار�ص   20

بال�صفقات �لعمومية(

)يف �مللحق منوذج تبليغ 

�مل�صادقة(

تبليغ �شاحب ال�شفقةامل�شادقةااللتزام بالنفقات  

�لطلب  �صند  تبليغ 

�ملقبول  للمناف�ص 

)�صاحب �ل�صفقة(

طلب 

عرو�ص 

مفتوح

طلب 

عرو�ص 

محدود

�صند�ت 

�لطلب

م�صطرة 

تفاو�صية

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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حمكم  بتخطيط  رهينا  م�رشوع  �أي  جناح  يبقى 

وتنظيم جيد ملختلف �ملتدخلني

يجب  فيه،  و�لتحكم  �مل�رشوع  تتبع  �أجل  من   •

تنظيم �لفرق �ملعنية ب�صكل ي�صمح باأن يكون : 

• التن�شيق بينها ب�شيطا.

• التوا�شل بينها �شهال.

�ملخاطر  لتدبري  منهجية  و�صع  �أي�صا  �ملهم  من   •

وتبني  حجمه(  )ح�صب  �مل�رشوع  يف  �ملتوقعة 

�آليات للرقابة �لد�خلية.

• من ناحية �أخرى، من �ل�رشوري �أد�ء �لوظيفتني 

�لتاليتني )�إن توفرت �الإمكانيات( :

• تتبع �الأعمال : تتبع تنفيذ جميع االأعمال.

�لالزمة  �لتحقق  �أن�صطة   : االأعمال  ا�شتالم   •

لعمليات �ال�صتالم. 

وخمتلفة  م�صتقلة  �ملهام  هذه  تكون  �أن  يجب 

و�أد�ء  وت�صفية  �لتعاقد  بنود  تتبع  �خت�صا�ص  عن 

�مل�صتحقات عن �الأعمال �ملنجزة.

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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يبقى جناح �أي م�رشوع رهينا بتخطيط حمكم وتنظيم جيد ملختلف �ملتدخلني

مير كل م�رشوع عرب ثالث مر�حل رئي�صية :

مرحلة اإنهاء امل�شروع و نفقاته
 مرحلة التتبع والتنفيذ ومراقبة

امل�شروع و نفقاته

مرحلة التهيئة وانطالق امل�شروع

و نفقاته 

ال تقل �أهمية عن �ملرحلتني �الأولتني، 

ويتم خاللها:

�ال�صتالم  خالل  من  ال�شفقة  •اإنهاء 
�لنهائي لالأعمال 

�ل�صفقة  تنفيذ  �نتهاء  تقرير  •�إعد�د 
جميع  تر�صيد  من  ميكن  �لذي 

�لدرو�ص �مل�صتفادة من �مل�رشوع

جميع  تنفيذ  �ملرحلة  هذه  يف  يتم 

�الأعمال �ملن�صو�ص عليها يف �ل�صفقة.

يبقى جناح �مل�رشوع رهينا بتتبع جيد 

ومبر�قبة منتظمة :

•لالآجال �ملحددة
•جلودة �الأعمال �ملنجزة

مرحلة حا�صمة لنجاح �مل�رشوع متكن 

�أ�صا�صا من :

• حتديد اجلدولة الزمنية

•تعبئة املوارد الب�شرية الالزمة

•توفري املوارد املادية )جتهيز�ت، مو�د 
�أولية...(

•توفري ال�شروط االأ�شا�شية قبل البدء يف 

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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تتبع البنود التعاقديةتتبع االإجنازاتتتبع االآجال

مرحلة التهيئة وانطالق امل�شروع  

و نفقاته

 مرحلة التتبع والتنفيذ ومراقبة

امل�شروع و نفقاته
مرحلة اإنهاء امل�شروع و نفقاته

�مل�رشوع  نفقات  �لتز�م  •�لتاأكد 
موقعة  �ل�صفقة  كون  ومن 

وم�صادق عليها

•�إعد�د جدول لتتبع �أو�مر �خلدمة 
•تبليغ �صاحب �ل�صفقة �الأمر ببدء 
)مع  م�صمونة  بطريقة  �خلدمة 

�مللحق  )يف  بالتو�صل(  �إ�صعار 

منوذج �الأمر باخلدمة(

مف�صلة  زمنية  جدولة  •�إعد�د 
بتن�صيق مع �صاحب �ل�صفقة

للمو��صفات  دقيقني  وفهم  •قر�ءة 
للتمكن  �ملطلوبة  لالأعمال  �لتقنية 

منها

•�إعد�د قائمة للمخاطر �ملحتملة )يف 
�مللحق منوذج جدول تتبع �ملخاطر(

و�مل�صالح  �لدعم  هياكل  •��صت�صارة 
�لتقنية �ملعنية عند �القت�صاء

موجزة  ورقة  مع  لل�صفقة  ملف  •فتح 
منوذج  �مللحق  )يف  �ملعطيات  لكل 

لهذه �لورقة(

بال�صمان  �ل�صفقة  �صاحب  •مطالبة 
�لنهائي بعد م�صي 30 يوما من تاريخ 

�ل�صمان  )م�صادرة  �مل�صادقة  تبليغ 

�أو  �ملعني  �متثال  عدم  عند  �ملوؤقت 

مبقد�ر  �لتاأخري  عن  غر�مة  تطبيق 

%1 من مبلغ �ل�صفقة(

•�لتاأكد من ت�صجيل �لعقد )�ل�صفقة(

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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تتبع البنود التعاقديةتتبع االإجنازاتتتبع االآجال

لتقييم  دورية  �جتماعات  •عقد 
تقدم �الأعمال )يف �مللحق منوذج 

جدول تتبع تقدم �الأعمال(

�جلدولة  �حرت�م  على  •�حلر�ص 
�لزمنية، ويف حالة وجود تاأخر، 

يتعني �إبالغ �صاحب �ل�صفقة :

• �صفويا

ي�صتجب  مل  �إذ�  كتابيا   •
للمالحظات

عدم  عند  �لكتابي  �الإنذ�ر   •
�ال�صتجابة

)يف  �لتوقيف  �أو�مر  جميع  •تتبع 
بتوقيف  �الأمر  منوذج  �مللحق 

�الأعمال،  ومو��صلة  �خلدمة(، 

و�لتاأجيل

�لوثائق  بجميع  •�الإحتفاظ 
�ملحا�رش،  �خلدمة،  )�أو�مر 

�لتقارير...(

•عقد �جتماعات دورية )وزيار�ت ميد�نية( لر�صد و�قعية وجودة 
حالة  �ملطلوية. ويف  للمو��صفات  �ملنجزة  �الأعمال  ومطابقة 

�لتق�صري يتعني �إبالغ �صاحب �ل�صفقة :

• �صفويا
• كتابيا �إذ� مل ي�صتجب للمالحظات
• �الإنذ�ر �لكتابي عند عدم �ال�صتجابة

�ملحا�رش(  لهذه  منوذج  �مللحق  )يف  �لور�صات  •تتبع حما�رش 
و�لتو�صيات

�أق�صام  �إىل  �الأعمال  بتقدم  �خلا�صة  �لدورية  �لتقارير  •�إر�صال 
�لعمل �الجتماعي طبقا ملقت�صيات �التفاقية، لتحيني �لنظام 

�ملعلوماتي للمبادرة

•تتبع �ملخاطر �لتي مت حتديدها، وحتديث قائمتها
•��صت�صارة هياكل �لدعم و�خلدمات �لتقنية عند �القت�صاء

يف  تغيري  بكل  يتعلق  فيما  �الإد�رية  �مل�صالح  مع  •�لتن�صيق 
طبيعة �أو حجم �الأعمال. وكل تغيري يتعني �أن يكون م�صبوقا 

بتوقيع مع �صاحب �ل�صفقة

�ملر��صالت،  )�ملحا�رش،  �لوثائق  بجميع  •�الحتفاظ 
�لتعديالت...(

�ملحتملة  �لتغيري�ت  •تتبع 
�ل�صفقة  تنفيذ  خالل 

تتبع  فريق  مع  بتن�صيق 

�الأعمال :

�لتقلي�ص يف  �أو  �لزيادة   •
حجم �الأعمال

• �لعقود �مللحقة 

• ف�صخ �ل�صفقة...

تغيري  �أي  تربير  •يجب 
)حم�رش،  كتابيا 

مذكرة...(

بجميع  •�الحتفاظ 
ملف  �صمن  �لوثائق 

)�لعقود  �ل�صفقة 

�لتقارير،  �مللحقة، 

�ملر��صالت،...(

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة

مرحلة التهيئة وانطالق امل�شروع  

و نفقاته

 مرحلة التتبع والتنفيذ ومراقبة

امل�شروع و نفقاته
مرحلة اإنهاء امل�شروع و نفقاته

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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مبا�رشة بعد �ال�صتالم �لنهائي لالأ�صغال، يتم �إطالق �أعمال �ل�صيانة للم�رشوع و تدبريه �لتي من �ملفرو�ص �أن توؤخذ بعني �العتبار يف 

تركيبة �مل�رشوع �لتي توؤمن له �ال�صتمر�رية.

تتبع البنود التعاقديةتتبع االإجنازاتتتبع االآجال

•�إعد�د تقرير عن �الآجال �ملعتمدة
تقرير  �صمن  �الآجال  تقرير  •دمج 

�نتهاء تنفيذ �ل�صفقة

•�لتاأكد من كون �صاحب �ل�صفقة قد �أخذ بعني �العتبار جميع 
)حما�رش،  �لتنفيذ  مرحلة  خالل  له  �ملقدمة  �ملالحظات 

تقارير...( 

نهاية  تقرير  )�لذي يعترب  �ل�صفقة  تنفيذ  �نتهاء  تقرير  •�إعد�د 
�الأ�صغال لل�صفقات �لتي تفوق 1 مليون درهم( و �إر�صال ن�صخة 

منه �إىل �أق�صام �لعمل �الجتماعي.

�إن تقرير �نتهاء �ل�صفقة يحتوي على جمموعة من ورقات تتبع 

�الجناز�ت )يف �ملرفقات : ورقة �لنفقات، ورقة تتبع �ملخاطر 

�لقائمة و �ملرتقبة، ورقة تتبع �لت�صليم، ورقة تتبع و�صعية تقدم 

�الأ�صغال و ورقة تتبع �الأد�ء�ت(. 

�لوثائق  بجميع  •�الحتفاظ 
منذ  بال�صفقة  �ملتعلقة 

بد�يتها

�ل�صيانة،  �أعمال  •�إطالق 
�إذ�  �لنهائي  �ال�صتالم  بعد 

يف  عليها  من�صو�صا  كان 

دفرت �لتحمالت. 

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

مرحلة التهيئة وانطالق امل�شروع  

و نفقاته

 مرحلة التتبع والتنفيذ ومراقبة

امل�شروع و نفقاته
مرحلة اإنهاء امل�شروع و نفقاته

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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مرحلة اإنهاء النفقات
 مرحلة التتبع والتنفيذ ومراقبة

النفقات
مرحلة التهيئة وانطالق النفقات

االأداءا�شتالم االأعمال

•�لتمكن من �ملو��صفات �لتقنية 
لالأعمال

•�إذ� كان دفرت �لتحمالت ين�ص 
�صفقات  )حالة  �لتموين  على 

�الأ�صغال( :

�ملعباأة  و�لو�صائل  �ملو�د  ر�صد   •

�صاحب  طرف  من  ميد�نيا 

�ل�صفقة

• �إعد�د حم�رش �لتموين

بالن�صبة لكل حم�رش متوين )موؤرخ وموقع( :

•�إعد�د ك�صف �لتموينات بناء على �ملح�رش �ملوقع من طرف فريق �ال�صتالم
�خلا�ص  �الأثمان  جدول  �أ�صعار  مع  �لتف�صيلي  �لك�صف  �أ�صعار  مطابقة  من  •�لتاأكد   

بال�صفقة

• �الأمر باأد�ء �ملبالغ �مل�صتحقة
•�لتاأكد من �لوثائق �ملثبتة و�الحتفاظ بها �صمن ملف �ل�صفقة

•�إر�صال �الأمر باالأد�ء �إىل �ملحا�صب �ملكلف
•تر�صيد �ملالحظات �ملحتملة �ل�صادرة عن �ملحا�صب �ملكلف

• تتبع �الأد�ء من طرف �ملحا�صب �ملكلف

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

االأداء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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مرحلة اإنهاء النفقات
 مرحلة التتبع والتنفيذ ومراقبة

النفقات
مرحلة التهيئة وانطالق النفقات

االأداءا�شتالم االأعمال

�الأعمال  وجودة  كمية  من  •�لتاأكد 
للمو��صفات  ومطابقتها  �ملنجزة 

جدول  منوذج  �مللحق  )يف  �ملطلوبة 

تتبع تقدم ��صتالم عينات جدول �الأثمان(

قام  �ل�صفقة  �صاحب  �أن  من  •�لتاأكد 
بالت�صويات �لالزمة لالإجابة على جميع 

تتبع  فريق  عن  �ل�صادرة  �ملالحظات 

�الأعمال )حما�رش...(

•مر�قبة �آجال �لت�صليم
•تتبع جد�ول �ملنجز�ت

•�إعد�د وتوقيع حما�رش �ال�صتالم �ملوؤقت 
�ال�صتالم  حم�رش  منوذج  �مللحق  )يف 

�جلزئي �أو �ملوؤقت( 

)و�صالت  �لوثائق  بجميع  •�الحتفاظ 
�لت�صليم، حما�رش، جد�ول �ملنجز�ت...(

بالن�صبة لكل حم�رش ��صتالم موؤقت )موؤرخ وموقع(:

•�لتاأكد من مطابقة جد�ول �ملنجز�ت �خلا�صة )�لو�صعيات، �لتقارير، �لوثائق( 
•�إعد�د ك�صف تف�صيلي موؤقت وفقا جلد�ول �ملنجز�ت

�خلا�ص  �الأثمان  جدول  �أ�صعار  مع  �لتف�صيلي  �لك�صف  �أ�صعار  مطابقة  من  •�لتاأكد 
بال�صفقة

و�القتطاع  �لتاأخري  و�لغر�مات عن  �الأثمان  مر�جعة  تطيق  مع  �لك�صف  •ت�صفية 
�ل�صامن و�القتطاع من �ملنبع بالن�صبة لل�رشيبة على �لقيمة �مل�صافة...

•ختم �لك�صف �لتف�صيلي بخامت ”خدمة منجزة“
•�إر�صال �الأمر باأد�ء �مل�صتحقات و�القتطاعات �لناجمة عن �لك�صف �لتف�صيلي �إىل 
�مللحق  )يف  �الأد�ء�ت  تقدم  تتبع  جدول  وحتديث  )�خلازن(  �ملكلف  �ملحا�صب 

منوذج لهذ� �جلدول(

•�الأخذ بعني �العتبار توجيهات �ملحا�صب �ملكلف
�لك�صوفات  �ملثبتة،  )�لوثائق  �ل�صفقة  ملف  �صمن  �لوثائق  بجميع  •�الحتفاظ 

�لتف�صيلية، �الأو�مر باالأد�ء، �ملحا�رش...(

•تتبع �الأد�ء من طرف �ملحا�صب �ملكلف

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

االأداء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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مرحلة اإنهاء النفقات
 مرحلة التتبع والتنفيذ ومراقبة

النفقات
مرحلة التهيئة وانطالق النفقات

االأداءا�شتالم االأعمال

•�إعد�د حم�رش �ال�صتالم �ملوؤقت 
�ل�صمانة  كانت  )�إذ�  و�الأخري 

مفرو�صة( : بد�ية �رشيان �أجل 

�ل�صمانة

•�إعد�د حم�رش �ال�صتالم �لنهائي 
�ل�صمانة  �أجل  �نتهاء  عند 

حم�رش  منوذج  �مللحق  )يف 

�ال�صتالم �لنهائي(

�نتهاء  تقرير  على  •�مل�صادقة 
�ل�صفقة

•عند ت�صلم حم�رش �ال�صتالم �ملوؤقت و�الأخري، يجب مر�عاة نف�ص �مل�صطرة �ملتبعة 
يف حما�رش �ال�صتالم �ملوؤقت �ل�صابقة

•عند ت�صلم حم�رش �ال�صتالم �لنهائي، يجب ت�صفية و�الأمر باأد�ء �القتطاع �ل�صامن �أو 
منح رفع �ليد عن �لكفالة �لت�صامنية

�رشوط  على  تعديل  باأي  �ملتعلقة  �لتعاقدية  بالوثائق  �ل�صفقة  �نتهاء  تقرير  •�إمتام 
�ل�صفقة )�لعقود �مللحقة،زيادة �أو نق�صان يف حجم �الأ�صغال، مر�جعة �الأثمان....( 

�أو �ملرتبطة باالإجناز �ملايل لل�صفقة )�الإجمايل �مللتزم به، �الأد�ء�ت...(

•�إر�صال ن�صخة من تقرير �نتهاء �ل�صفقة �إىل �أق�صام �لعمل �الجتماعي
•�إطالق �أعمال �ل�صيانة عند �القت�صاء

يف حالة عدم �رشف �ملبلغ �لكلي لاللتز�مات، يجب �لقيام بتقلي�ص �العتماد�ت   

 �الحتفاظ بجميع �لوثائق �صمن ملف �ل�صفقة )�لوثائق �ملثبتة، �لك�صوفات �لتف�صيلية، 

�الأو�مر باالأد�ء، �لفو�تري، �ملحا�رش...(

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

االأداء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

يتم تقييم بلوغ اأهداف املبادرة اعتمادا على جمموعة 

من موؤ�شرات النتائج املحددة على ال�شعيد الوطني 

باتفاق مع جميع ال�شركاء

�العتماد  يتم  �الأهد�ف،  حتقق  موؤ�رش�ت  لقيا�ص 

على :

املالية  الو�شعيات  تقدم  حالة  و  •م�شتوى 

�مل�صاريع  حاملي  طرف  من  املقدمة  واحل�شيلة 

طبقا ملقت�صيات �تفاقية �ل�رش�كة.

•�لدر��صات �مليد�نية �لتي تقوم بها هياكل �لدعم 

وجمموعة من �خلرب�ء �لوطنيني و�لدوليني.

بعد ذلك، تقوم �لتن�صيقية �لوطنية للمبادرة بجمع 

و�الأقاليم،  �جلماعات،  ح�صب  �ملعطيات  هذه 

و�جلهات، و ذلك الإعد�د تقارير وطنية.

جلنة  طرف  من  للم�صادقة  �لتقارير  هذه  وتقدم 

تقييم  �أجل  من  �ال�صرت�تيجية  و�للجنة  �لقيادة 

برنامج �ملبادرة يف �صموليته ومن �أجل التوا�شل 

مع �شركاء املبادرة الوطنيني و الدوليني.

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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التعبري عن احلاجات

التعبري عن احلاجات

اال�شت�شارة

اال�شت�شارة

 اختيار نائل

 اختيار نائل

االلتزام

االلتزام

 التنفيذ

 التنفيذ

االأداء

االأداء

�لعمل مع جميع �ل�رشكاء على تتبع موؤ�رش�ت رئي�صية لقيا�ص جناعة ت�صيري �ملبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية فيما يخ�ص �إبر�م 

�ل�صفقات و�لت�صيري �ملايل، �أهمها :

�ملبلغ �الإجمايل لطلبات �لعرو�ص �ملمنوحة عدد �ملر�صحني �لذين قدمو� عرو�صهم     

�ملبلغ �الإجمايل لل�صفقات �لتفاو�صية  عدد طلبات �لعرو�ص �لتفاو�صية �ملمنوحة    

�الأجل �مل�صتغرق لتوقيع �لعقد عدد �ل�صفقات �لتفاو�صية       

�الأجل �مل�صتغرق للم�صادقة على �ل�صفقات �الأجل �مل�صتغرق ملنح طلبات �لعرو�ص    

عدد �ل�صفقات �ملنتهية 

�لفو�رق �ملتو�صطة الآجال �لتنفيذ باملقارنة مع �الآجال �لتعاقدية

�آجال �لتنفيذ

املوؤ�شرات الرئي�شية لقيا�ص جناعة الت�شيري املايل

•جودة وتوقيت تقارير �الأن�صطة
•تقرير �الفتحا�ص �ل�صنوي
•عدد تو�صيات �الفتحا�ص

•ن�صبة �اللتز�م
•ن�صبة �الأد�ء

•توفر �الأمو�ل على �مل�صتوى �ملحلي
•جودة وتوقيت تقارير �الفتحا�ص

ملحوظة: تهم �ملوؤ�رش�ت �لو�ردة �أعاله �لتدبري �لعام للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية. ويتم �إيجابيا ح�صاب هذه �ملوؤ�رش�ت �نطالقا من جناعة جميع 

حاملي م�صاريع �ملبادرة  

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

باالإ�صافة �إىل �ملر�قبة �الإعتيادية ملجل�ص �حل�صابات وهيئات 

�لتفتي�ص �لقطاعية، ن�ص �ملر�صوم �ملتعلق مب�صاطر تنفيذ 

وكتيب  لالفتحا�ص  �لدولية  و�ملعايري  �ملبادرة  نفقات 

�ملعايري �ملطبقة على مهام �الفتحا�ص للمفت�صية �لعامة 

للمالية، على �لقيام بعمليات �فتحا�ص م�صرتكة بني هذه 

�الأخرية و�ملفت�صية �لعامة لالإد�رة �لرت�بية.

تاأخذ �ملبادئ �ملرجعية لهذ� �الفتحا�ص �مل�صرتك، بعني 

 )ISA( �ملفرو�صة  �لدولية  �الفتحا�ص  معايري  �العتبار 

وكذ� دليل �ملعايري �ملطبقة يف مهام �فتحا�ص �ملفت�صية 

�لعامة للمالية.   

�إىل جانب مر�قبة و تقييم موؤ�رش�ت �لنتائج و�اللتز�مات 

�لناجمة عن �تفاقيات �ململكة �ملغربية مع �جلهات �ملانحة 

)�ملانحون �لدوليون(، يقوم �ملفتح�صون يف �ملجال �ملايل، 

مبر�قبة �حرت�م جميع م�صاطر تنفيذ �مل�صاريع كما هي 

�لدليل )للمزيد من �ملعلومات، يرجى  و�ردة �صمن هذ� 

�ملذكرة  يف  �لو�ردة  �ملو�كبة  �الإجر�ء�ت  �إىل  �لرجوع 

�ملبادرة  م�صاريع  بتفعيل  �خلا�صة   2011-2015 �لتوجيهية 

�لوطنية للتنمية �لب�رشية(

ي�صتند �ملفت�صون يف هذه �ملهام على :

طبقا  �ملقدمة  �ل�صفقة  و�نتهاء  �الأعمال  تقدم  •تقارير 
ملقت�صيات �تفاقية �ل�رش�كة

•جميع �لوثائق �ملحا�صباتية و�لبيانات، و�لو�صعيات �ملالية 
)�لتمويل و�لنفقات(

باخلدمة،  �الأو�مر  �ل�صفقة،   : �ملثبتة  �لوثائق  •جميع 
تقدم  تقارير  �لبيانات،  �لتف�صيلية،  �لك�صوف  �ملحا�رش، 

�مل�رشوع و�نتهائه،...

لدفاتر  �الإجناز�ت  للتاأكد من مطابقة  ميد�نية  •زيار�ت 
�لتحمالت )موؤ�رش �لنتائج( وتتبع جميع �ل�صكايات �مل�صجلة 

حول �مل�رشوع

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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الئحة امللحقات

اال�شت�شارة

اختيار نائل ال�شفقة

التنفيذ والتتيع

االأداء

رفع التقارير والتقييم االفتحا�ص

منوذج �إعالن عن طلب عرو�ص حمدود منوذج �إعالن عن طلب عرو�ص مفتوح   

منوذج طلب معلومات الأجل �إبر�م �صفقة ح�صب �الأعر�ف �لتجارية منوذج جدول تتبع �صحب دفاتر �ل�رشوط �خلا�صة  

منوذج ر�صالة العتماد م�صطرة تفاو�صية  منوذج جدول تتبع تقدمي �لعرو�ص    

ل ح�صب طبيعة �لربنامج( منوذج �تفاقية �رش�كة )ُيعدًّ منوذج ر�صالة ��صتدعاء �أع�صاء جلنة فتح �الأظرفة  

منوذج حم�رش جلنة فتح �الأظرفة

منوذج جدول تتبع �أ�صغال جلنة فتح �الأظرفة

منوذج تبليغ �مل�صادقة

منوذج جدول تتبع �ملخاطر منوذج ورقة �لنفقة   

منوذج حم�رش �لور�ص منوذج �الأمر باخلدمة   

منوذج جدول تتبع تقدم �الأعمال منوذج �الأمر بتوقيف �خلدمة  

منوذج جدول تتبع تقدم ��صتالم عينات جدول �الأثمان  منوذج حم�رش �ال�صتالم �ملوؤقت  

منوذج جدول تتبع تقدم �الأد�ء�ت منوذج حم�رش �ال�صتالم �لنهائي  

يعتمد �لتقييم، �ملر�قبة و �الفتحا�ص على جمموعة من �لوثائق و �لتقارير و �لوثائق �لتربيرية لكل �الأ�صو�ط �لتي قطعها هذ� �مل�صار.   
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األداءوالتتبع التنفيذااللتزام صفقة

تقييم واالفتحاص

: التالية الوثائق يتضمن الذي اإلداري الملف1.
بالشرف؛ التصريح ـ أ
  إذا يحذف«؛ مقامه تقوم التي والتضامنية الشخصية الكفالة أوشهادة المؤقت الضمان وصل ـ ب
طدفتفطلغآان الخاصةالش » الخاصةالشروطدفترفيمطلوبغيرآان
؛للتجمع لمكونةا التفاقيةا ألصل بمطابقتها دمشهو نسخة ت،للتجمعا بالنسبة ـ ج

: التالية الوثائق يتضمن الذي التقني الملف2.
أطأ  من )أ( المقطع في الواردة البيانات على تحتوي للمتنافس والتقنيةالبشريةالوسائلتبينمذآورةـأ

المذآور؛ المرسوم من 26 المادة من 2 الفقرة
 لمقتضيات طبقا المشاريع أصحاب طرف من أو الفن رجال طرف من المسلمة الشهادات ـ ب

المذآور؛ المرسوم من 26 المادة من 2 الفقرة من )ب( المقطع

: يتضمن الذي اإلضافي لملفا3.
 مطلوب غير آان إذا االقتضاء عند يحذف « العروض طلب ملف يستوجبها التي التكميلية الوثائق

» الخاصة الشروط دفتر في

اختيار نائل الصاالستشارةاالستشارةالحاجاتالتعبير عن 

الترفع التقارير و

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

حإعالن عن طلب عروض مفتوح
ب.ت.و.م /../.. /. .رقم 

الساعة المحددة النعقاد الجلسة العمومية لفتح  «على الساعة »اليوم والشهر والسنة «في 
فتح األظرفة المتعلقة »طلب العروض  المكان المحدد النعقاد جلسة«سيتم في مكاتب »األظرفة 

ل أل ان األث ض ضطل ال طل ع ض .»موضوع طلب العروض«بطلب عروض األثمان ألجل
عنوان مكتب صاحب المشروع الذي يمكن سحب ملف طلب « يمكن سحب ملف طلب العروض بـ

.»العروض منه 
درهم» .......«تقدر التكلفة اإلجمالية لألعمال بـــ 
مبلغ في محدد المؤقت واألرقام(الضمان في«درهما)بالحروف مطلوب غير آان إذا يحذف غ ب ي  ؤ   م.....(ن  ألر رو و ي«ر)ب وب  ير  ن  ا  ي إ

» دفتر الشروط الخاصة
من  29و 27أن يكون محتوى وتقديم آل ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين يجب 

الخاص بالصفقات ) 2013مارس  I  1434  )20جمادى  8الصادر في  2.12.349المرسوم رقم 
.العمومية

:و يمكن للمتنافسين
؛»المكان المحدد إليداع األظرفة  «إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب -
إما إرسالها عن طريق البريد المضمون، مع اإلشعار باالستالم، إلى المكتب المذآور؛-
.إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة-

 2.12.349رقم من المرسوم  25بها هي تلك المقررة في المادة  الوثائق المثبتة الواجب اإلدالءإن 
المذآور وهي العمومية الخاص بالصفقات ) 2013مارس  I  1434  )20جمادى  8الصادر في 

:آما يلي 

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقةاال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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األداءوالتتبع التنفيذااللتزام صفقة

تقييم واالفتحاص

: التالية الوثائق يتضمن الذي اإلداري الملف1.
بالشرف؛ التصريح ـ أ
  إذا يحذف«؛ مقامه تقوم التي والتضامنية الشخصية الكفالة أوشهادة المؤقت الضمان وصل ـ ب
طدفتفطلغآان الخاصةالش » الخاصةالشروطدفترفيمطلوبغيرآان
؛للتجمع لمكونةا التفاقيةا ألصل بمطابقتها دمشهو نسخة ت،للتجمعا بالنسبة ـ ج

: التالية الوثائق يتضمن الذي التقني الملف2.
أطأ  من )أ( المقطع في الواردة البيانات على تحتوي للمتنافس والتقنيةالبشريةالوسائلتبينمذآورةـأ

المذآور؛ المرسوم من 26 المادة من 2 الفقرة
 لمقتضيات طبقا المشاريع أصحاب طرف من أو الفن رجال طرف من المسلمة الشهادات ـ ب

المذآور؛ المرسوم من 26 المادة من 2 الفقرة من )ب( المقطع

: يتضمن الذي اإلضافي لملفا3.
 مطلوب غير آان إذا االقتضاء عند يحذف « العروض طلب ملف يستوجبها التي التكميلية الوثائق

» الخاصة الشروط دفتر في

اختيار نائل الصاالستشارةاالستشارةالحاجاتالتعبير عن 

الترفع التقارير و

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

»السلطة المكلفة بطلب العروض«
إلى

»المتنافس المقرر مراسلته «: السيد 
  

ب.ت.و.م ../../.. رقم محدود عروض طلب : الموضوع
سيدي،

 النعقاد المحددة الساعة « الساعة على » والسنة والشهر اليوم« في أنه، علمكم إلى أنهي أن يشرفني
 فتح » العروض طلب جلسة النعقاد المحدد المكان« مكاتب في سيتم » األظرفة لفتح العمومية الجلسة
.» العروض طلب موضوع « ألجل األثمان عروض بطلب المتعلقة األظرفة
  العروض طلب ملف سحب يمكن الذي المشروع صاحب مكتب عنوان « بـ العروض طلب ملف سحب يمكن
.» منه

درهم» .......«تقدر التكلفة اإلجمالية لألعمال بـــ 
يحذف إذا آان غير مطلوب في دفتر «درهما ) بالحروف واألرقام.....(الضمان المؤقت محدد في مبلغ

» الشروط الخاصة
المادتين لمقتضيات مطابقين المتنافسين ملفات آل وتقديم محتوى يكون أن رقم29و27يجب المرسوم من من المرسوم رقم 29و27يجب أن يكون محتوى وتقديم آل ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين

.الخاص بالصفقات العمومية) 2013مارس  I  1434  )20جمادى  8الصادر في  2.12.349
:يمكنكم و 
؛»المكان المحدد إليداع األظرفة  «إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب -
إما إرسالها عن طريق البريد المضمون، مع اإلشعار باالستالم، إلى المكتب المذآور؛-

أل .إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة-

الصادر  2.12.349من المرسوم رقم  25بها هي تلك المقررة في المادة  إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء
:العمومية المذآور وهي آما يلي الخاص بالصفقات ) 2013مارس  I  1434  )20جمادى  8في 

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقةاال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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تقييم واالفتحاص

: التالية الوثائق يتضمن الذي اإلداري الملف1.
بالشرف؛ التصريح ـ أ
  إذا يحذف«؛ مقامه تقوم التي والتضامنية الشخصية الكفالة أوشهادة المؤقت الضمان وصل ـ ب
طدفتفطلغآان الخاصةالش » الخاصةالشروطدفترفيمطلوبغيرآان
؛للتجمع لمكونةا التفاقيةا ألصل بمطابقتها دمشهو نسخة ت،للتجمعا بالنسبة ـ ج

: التالية الوثائق يتضمن الذي التقني الملف2.
أطأ  من )أ( المقطع في الواردة البيانات على تحتوي للمتنافس والتقنيةالبشريةالوسائلتبينمذآورةـأ

المذآور؛ المرسوم من 26 المادة من 2 الفقرة
 لمقتضيات طبقا المشاريع أصحاب طرف من أو الفن رجال طرف من المسلمة الشهادات ـ ب

المذآور؛ المرسوم من 26 المادة من 2 الفقرة من )ب( المقطع

: يتضمن الذي اإلضافي لملفا3.
 مطلوب غير آان إذا االقتضاء عند يحذف « العروض طلب ملف يستوجبها التي التكميلية الوثائق

» الخاصة الشروط دفتر في

  آخر انقضاء بعد الحقا عنها اإلعالن سيتم للتفاوض، المتنافسين جميع مع جلسات عقد المقرر من
» العروض لتقديم أجل آخر تاريخ« ../../.. يوم العروض لتقديم أجل

  
.واالحترام التقدير عبارات فائق سيدي، وتقبلوا

ضا :اإل : اإلمضاء

اختيار نائل الصاالستشارةاالستشارةالحاجاتالتعبير عن 

الترفع التقارير و

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

»السلطة المكلفة بالمسطرة التفاوضية «
»المتنافس المقرر مراسلته «: السيد 

 المحدود أو المفتوح «المثمر غير العروض بطلب خاصة تفاوضية مسطرة اعتماد  : الموضوع  
ب.ت.و.م ../../.. رقم »

سيدي،
  النعقاد المحددة الساعة « الساعة على » والسنة والشهر اليوم« في أنه، علمكم إلى أنهي أن يشرفني
 فتح » العروض طلب جلسة النعقاد المحدد المكان« مكاتب في سيتم » األظرفة لفتح العمومية الجلسة
.» العروض طلب موضوع « ألجل أعاله المذآور المثمر غير األثمان عروض بطلب المتعلقة األظرفة
  العروض طلب ملف سحب يمكن الذي المشروع صاحب مكتب عنوان « بـ العروض طلب ملف سحب يمكن
.» منه

درهم» .......«تقدر التكلفة اإلجمالية لألعمال بـــ 
يحذف إذا آان غير مطلوب في دفتر «درهما ) بالحروف واألرقام.....(الضمان المؤقت محدد في مبلغ

» الشروط الخاصة
المادتين لمقتضيات مطابقين المتنافسين ملفات آل وتقديم محتوى يكون أن رقم29و27يجب المرسوم من من المرسوم رقم 29و27يجب أن يكون محتوى وتقديم آل ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين

.الخاص بالصفقات العمومية) 2013مارس  I  1434  )20جمادى  8الصادر في  2.12.349
:يمكنكم و 
؛»المكان المحدد إليداع األظرفة  «إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب -
إما إرسالها عن طريق البريد المضمون، مع اإلشعار باالستالم، إلى المكتب المذآور؛-

أل .إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة-

الصادر  2.12.349من المرسوم رقم  25بها هي تلك المقررة في المادة  إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء
:العمومية المذآور وهي آما يلي الخاص بالصفقات ) 2013مارس  I  1434  )20جمادى  8في 

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقةاال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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د ال إل

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

إلى السيد
..…المهنة

ممثل:الموضوع منظمة«استدعاء أو رقمللمشارآة»إدارة العروض طلب لجنة أشغال في   في أشغال لجنة طلب العروض رقمللمشارآة  »... إدارة أو منظمة«استدعاء ممثل:الموضوع
:……

.العروض لجنة أشغال في المشارآة قصد لكم ممثل تعين منكم أطلب أن يشرفني 

:يلي ما في يتلخص األشغال، هذه موضوع العروض، طلب المعطيات إن

التاريخ والساعة المحددين لبدء أشغال فتح األظرفة
 فتح األظرفةساعة «»السنة« »الشهر« »اليوم  «

»)بالضبط(
فتحالعنوان«الجلسةمكان لمكتب »األظرفةالكامل »األظرفةالكامل لمكتب فتح العنوان«الجلسةمكان

»موضوع الصفقة«الصفقة موضوع
*المرفقة الوثائق

*
*
**
*

)أحد البرامج الخمسة للمبادرة(» اسم البرنامج«المبادرة برنامج
»العروضمختصرة حول المشروع موضوع طلب نبذة «البرنامج

.ضروري الجنة هذه ألشغال ممثلكم حضور أن إلى اإلشارة تجدر
السيد

اختيار نائل الصاالستشارةاالستشارةالحاجاتالتعبير عن 

الترفع التقارير و

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

طلب معلومات ألجل إبرام صفقة حسب األعراف التجارية

» التاريخ« في» المدينة«

»اسم المرشح«:إلى السيد

التجارية األعراف حسب صفقة إلبرام معلومات طلب : الموضوع

،سيدي

»الصفقةموضوعتحديد«بـالمتعلقةاألعمالإنجازيعتزم»المشروعصاحب«أنعلمكمإلىأنهيأنيشرفني »الصفقةموضوع تحديد«بـالمتعلقةاألعمالإنجازيعتزم»المشروعصاحب«أنعلمكمإلىأنهيأن يشرفني
: بعده مبينة هي آما

الكمية بيان  األعمال رقم الوحدة

 تنفيذها وآجال  شروط وآذا  المذآورة األعمال أثمان لي تبينوا أن منكم ألتمس الطلب، هذا لتلبية استعداد على آنتم إذا

 تعينونه الذي والبريدي أ والبنكي أ بالخزينة حسابكم إلى التحويل طريق عن األعمال تنفيذ بعد الطلبية مبلغ تسديد وسيتم

كف ا .جوابكم في

.وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير واالحترام

إمضاء  وطابع صاحب المشروع

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقةاال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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Porteur de projet
المشروعحامل 

Registre de suivi 
لشروط الخاصة

N°
N° Appel 
d’offres

رقم طلب العروض

Résumé de l'objet 
ملخص الموضوع

Libellé société
الشرآةاسم 

Date  et
heure retrait
تاريخ وساعة السحب

A

1 ../../INDH
Construire la réussite 
de l'INDH )مثال(

)النجاح( 

2

3

4

C
P
m

…

اختيار نائل الصاالستشارةاالستشارةالحاجاتالتعبير عن 

الترفع التقارير و

 des retraits des CPS 
سجل متابعة سحب دفاتر ا

Adresse exacte     العنوان الكامل Tél   الهاتف Fax   الفاآس Mail
البريد االلكتروني

Cachet de la 
société
طابع الشرآة

هذه المعلومات مهمة للتمكن من تنبيه المرشحين إذا تم أي تغيير في  
دفاتر الشروط الخاصة

C’est très important d’avoir ces informations. 
Pour pouvoir avertir mes candidats en cas de 
modification des CPS

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقةاال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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Porteur de projet
حامل المشروع

Registre de suivi d
لعروض

N°
N° Appel 
d’offres

رقم طلب العروض

Résumé de l'objet 
ملخص الموضوع

Libellé société
الشرآةاسم 

Date  et
heure retrait

وضعالتاريخ وساعة
A

م عخ

1 ../../INDH ....................... ..................

2

3

4

C
P
m

…

اختيار نائل الصاالستشارةاالستشارةالحاجاتالتعبير عن 

الترفع التقارير و

des dépôts des offres 
متابعة وضع اسجل 

Adresse exacte     العنوان الكامل Tél   الهاتف Fax   الفاآس Mail
البريد االلكتروني

Cachet de la 
société
عطابع الشرآة

المعلومات مهمة للتمكن من تنبيه المرشحين إذا تم أي تغيير هذه     
في دفاتر الشروط الخاصة

C’est très important d’avoir ces informations. 
Pour pouvoir avertir mes candidats en cas de 
modification des CPS

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقةاال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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Porteur de projet  
حامل المشروع

TABLEAU D'OUVERT
DU ../ ../ 201

ص 10على الساعة  2013. /

Membres de la Commission 
d'ouverture des plis
أعضاء لجنة فتح األظرفة

AOO N° ../.. /INDH
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية../ ../ مفتوح

Objet :
الموضوع

Commission technique   اللجنة التقنية N° LOT
رقم الحصة

Lot n°1
1حصة رقم 

Lot n°1
1قة 1 رقم حصة

Lot n°2
2حصة رقم 

…

D.Administratif   اإلداريالمدير D.Te

N°
رقم Société  الشرآة Déclaratio

n
sur  

l'Honneur
تصريح بالشرف

Pouvoirs 
Signataire
السلط الموقعة

Attestatio
n 

Fiscale
الشهادة 
الضريبية

Attestatio
n
شهادة

CNSS

Caution 
Provisoire
الضمان المؤقت

Note 
/moyens 
humains

الوسائل/ نقطة 
البشرية

1

2

…

اختيار نائل الصفقةاختيار نائل الصفقةاالستشارة

رفع التقارير والت

الحاجاتالتعبير عن 

TURE DES PLIS               
13 à X H 

.. /.جدول فتح األظرفة بتاريخ 

H  
رقم طلب العروض الم

Journaux (Avis d'appel d'offres)
الجرائد

N° ق Libellé journal D t التا  L ة   °Nالل رقم Libellé journal
الجريدةإسم  Date التاريخ Langue  اللغة

1

2 Arabe 

..
Nombre  Estimatio

n TTC  
تقدير

Caution 
provisoire
الضمان المؤقت

Nombre  
candidats
عدد المرشحين Observations            مالحظات

echnique   التقنيالمدير D.additif Offre financière  
الماليالعرض

Décision   القرار
الماليالعرض

.. Réf Tech   التقنيالمرجع
CPS signé
دفتر الشروط 
الخاصة موقعا

Acte 
d' 

Engagement
عقد االلتزام

Montant de 
l'Offre
 مبلغ العرض

TTC

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

اختيار نائل ال�صفقة
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المتعهدينعقود التزاممبالغ-

القرار مبالغ عقود االلتزام المتعهدون
المقبولين المتنافسين الئحة ينجرد بو ين  جر  

إثر فحص الملفات اإلدارية 
والتقنية

مبعد » مبلغ عقد االلتزام بعد التأآد 
» منه وتصحيحه

»1 شرآة  «

مبعد » مبلغ عقد االلتزام بعد التأآد  »2 شرآة «

»العرض األقل ثمنا، العرض األحسن ثمنا  «: اختيار نائل الصفقةتبرير 

خ نةتا الل أشغال خاختتا التا

» منه وتصحيحه
مقبول » مبلغ عقد االلتزام بعد التأآد 

» منه وتصحيحه
» 3شرآة  «

»التاريخ «:اختتام أشغال اللجنةتاريخ

»التاريخ «في  .»المدينة «بـ حرر 
رئيس لجنة فتح األظرفة: التوقيع

»والتوقيع  ااالسم«

اختيار نائل الصفقةاختيار نائل الصفقةاالستشارة

رفع التقارير والت

الحاجاتالتعبير عن 

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

لمحضر طلب العروضمستخرج 

»رقم طلب العروض «رقم 

اسم صاحب المشروع  «: صاحب المشروع«

 اليوم والساعة(األظرفةالتاريخ المحدد لفتح  «: األظرفةتاريخ فتح( «

 األظرفةالعنوان الكامل لمكتب فتح  «: األظرفةمكان فتح «

 الجرائد التي نشرت اإلعالن:

خ1دة اتا خاإل داتا اإل »اإلصدارتاريخ «اإلصدارتاريخ»1جريدة«

»  اإلصدارتاريخ   «اإلصدار تاريخ  » 2جريدة«

 ونتائج الفحص للملفات اإلدارية والتقنية أظرفتهمالمتنافسين الذين أودعوا الئحة :
ض( ال لطل ة لكل اإلطا هذا ل )ت )يستعمل هذا اإلطار لكل حصة لطلب العرض(

تبرير األبعاد أو التحفظ   نتيجة الفحص المتنافسون
 أودعوا الذين المتنافسين آل إدماج    

أظرفتهم
ا لفاتفاثعلاالق ال دة آة الملفاتفحص اثر علىاالقصاءسبب«1ش

»والتقنية اإلدارية
مبعدة »1 شرآة  «

» بالتحفظ القبول سبب « بتحفظ مقبول »2 شرآة «
» 3شرآة  «  تحفظ بدون مقبول  

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات اختيار نائل ال�صفقة
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األداءوالتتبع التنفيذااللتزام

تقييم واالفتحاص

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

رقماألمر بالخدمة 
» الترتيبي لألمرالرقم   « 

  
 « الشرآة نأمر » التبليغ سلطة له الموآل الشخص صفة « السيد طرف من الممثل» المشروع صاحب «

 أو المرحلة رقم « المرحلة »توريدات أو خدمات أشغال، « تنفيذ في بالشروع ،» الصفقة صاحبة

» السنة/الشهر/اليوم « من ابتداء ،» الصفقة رقم « رقم بالصفقة المتعلقة » المراحل

ةاألهذايبلغ آةإلبالخد انالكائنةالصفقةصاحبةش انبالعن لالعن آةالكا للش  » للشرآة الكامل العنوان « بالعنوان الكائنة الصفقة صاحبةشرآةإلىبالخدمةاألمرهذايبلغ

»تاريخ توقيع األمر « في   .»المدينة « بـحرر 

»والصفة الكامل اإلسم «: التوقيع  

تبليغ األمر بالخدمة

)إشعار بالتوصل(»تاريخ التبليغ  «يوم 

 « من تبلغت أنني أشهد » باألمر تبلغ الذي الشخص وصفة اسم « السيد أسفله الموقع أنا

» الصفقة رقم « رقم بالصفقة المتعلق بالخدمة لألمر آاملة نسخة» المشروع صاحب

»تاريخ توقيع التبليغ « في »المدينة  « بـحرر 

»الكامل والصفة اإلسم «: التوقيع 

»طابع الشرآة  «

اختيار نائل الصفقةاختيار نائل الصفقةاالستشارة

رفع التقارير والت

الحاجاتالتعبير عن 

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

المصادقة تبليغ

 رئيس( التبليغ سلطة له الموآل الشخص صفة « السيد طرف من الممثل» المشروع صاحب «

  المصادقة تاريخ « بتاريخ بالمصادقة » المختارة الشرآة « الشرآة ممثل يخبر» )...الجمعية،

» الصفقة موضوع « بـ المتعلقة » العروض طلب رقم  « رقم الصفقة على»

» للشرآة الكامل العنوان « بـ الكائنة » المختارة الشرآة « الشرآة إلى المصادقة هذه تبلغ

  
»التبليغ تاريخ توقيع « في   .»المدينة « حرر بـ

»اإلسم الكامل والصفة «: التوقيع  

تبليغ
)بالتوصل إشعار(» التبليغ تاريخ « يوم

 صاحب « من تبلغت أنني أشهد »بالمصادقة تبلغ الذي الشخص وصفة اسم « أسفله الموقع أنا

» )...الجمعية، رئيس( التبليغ سلطة له الموآل الشخص صفة « السيد طرف من الممثل» المشروع

» العروض طلب رقم  « رقم بالصفقة المتعلقة المصادقة لتبليغ مطابقة نسخة

  

»تاريخ توقيع التبليغ « في »المدينة  « حرر بـ

»اإلسم الكامل والصفة «: التوقيع 

»طابع الشرآة  «

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ء�لتنفيذ و�لتتبع�اللتز�م�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات اختيار نائل ال�صفقة
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األداءوالتتبعوالتتبع  التنفيذالتنفيذااللتزام

تقييم واالفتحاص

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

الصفقةاألمر باستئناف
»الترتيبي لألمر الرقم « رقم

« الشرآة نأمر» التبليغ سلطة له الموآل الشخص صفة « السيد طرف من الممثل» المشروع صاحب «

  » المراحل أو المرحلة رقم « المرحلة »توريدات أو خدمات ،أشغال« باستئناف ،» الصفقة صاحبة

» السنة/الشهر/اليوم « من ابتداء ،» الصفقة رقم « رقم بالصفقة المتعلقة

ةلفألذلغ فقةةلش ةل لللل ةل للش » للشرآة الكامل العنوان « بالعنوان الكائنة الصفقة صاحبةالشرآةإلىباالستئنافاألمرهذايبلغ

»تاريخ توقيع األمر « في  »المدينة « حرر بـ

»اإلسم الكامل والصفة  «: التوقيع   مع

تبليغ
)بالتوصلإشعار(»التبليغتاريخ«يوم )(غخم

 صاحب « من تبلغت أنني أشهد» باألمر تبلغ الذي الشخص وصفة اسم « السيد أسفله الموقع أنا

  بأمر للتبليغ مطابقة نسخة» التبليغ سلطة له الموآل الشخص صفة « طرف من الممثل» المشروع

» الصفقة رقم «  رقم بالصفقة المتعلقة األشغال استئتاف

قفة

السيد

»تاريخ توقيع التبليغ « في »المدينة  « حرر بـ

»اإلسم الكامل والصفة «: التوقيع 

»طابع الشرآة  «

اختيار نائل الصفقةاالستشارة

الترفع التقارير و

الحاجاتالتعبير عن 

أو بتأجيل الصفقة»توقيف«األمر

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

الصفقة »توقيف «األمر بتأجيل أو
 »الرقم الترتيبي لألمر   « رقم

نأمر»التبليغ سلطة لهالموآلالشخصصفة«السيدطرفمنالممثل»المشروع صاحب « غع
  « المرحلة »توريدات أو خدمات أشغال، « تنفيذ تأجيل أو ،بتوقيف» الصفقة صاحبة« الشرآة

 « من ابتداء ،» الصفقة رقم « رقم بالصفقة المتعلقة » المراحل أو المرحلة رقم
» السنة/الشهر/اليوم

»التأجيلأوبالتوقيفاألمرأسباب«التأجيل تبرير

» للشرآة الكامل العنوان « بالعنوان الكائنة الصفقة صاحبة الشرآة إلى بالتأجيل األمر هذا يبلغ

»تاريخ توقيع األمر « في  .»المدينة « بـحرر 

»  والصفةالكامل اإلسم «: التوقيع 

تبليغ
)بالتوصلإشعار(»التبليغتاريخ«يوم )بالتوصلإشعار(»التبليغتاريخ « يوم

 صاحب « من تبلغت أنني أشهد» باألمر تبلغ الذي الشخص وصفة اسم « السيد أسفله الموقع أنا

 بأمر للتبليغ مطابقة نسخة» التبليغ سلطة له الموآل الشخص صفة « طرف من الممثل» المشروع

» الصفقة رقم « رقم بالصفقة المتعلقة األشغال توقيف

  

»تاريخ توقيع التبليغ « في »المدينة  « حرر بـ

»اإلسم الكامل والصفة «: التوقيع 

»طابع الشرآة  «

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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Porteur de projet  
 

Fiche récapitulative de
  

Mis à jour le, ../../..   
Informations générales sur la 

Objet                                        Objet de la dépense              

Type de dépense                        Bons de 
commande

Numéro       

Nature de prestation               travaux Nature prestatio

Maitre d'ouvrage                 Signé par :        
Mode de passation               Attribué le :      Mode de passation                Attribué le :      

Informations contractan
Raison sociale (libellé)               
Siège social (adresse)                Pays                 

Responsable Qualité             

Références fiscales et sociale     

Forme de société                                  RC                 ville RC
  

Référence bancaire                      

Code banque   Code Ville       Numéro de compte                       

Information pour le suivi des délai

Délai d'exécution                                 

Date d'effet de l'ordre de service de début des 
travaux                                   travaux                                      

Date achèvement des travaux       

Délai de garantie                                 

Informations Financières (date de
Montant  total                                  Forme de prix      Montant  total                                   Forme de prix      

Ferme/révisable
Références caution définitive

    
Références caution retenue de garan

      

  

  

  

 la dépense 

   
 dépense             

Projet                     projet 2

Année                        

on   marché de travaux
Enregistré le       

      signé le :             
     Notifié le :               Notifié le :          
nt                 

Capital                   
               TEL                             

             
e-mail

 

Patente
 IFU                                    CNSS       

Assurance      

 Clé                
N° Police

 Compagnie                                           

is d'exécution              
Ordres de services                Numéro               

date effet 
  

e constatation)     
Total payé  Reste à regler   Total payé   Reste à regler    

ntie % retenue de garantie
    % Pénalités de retard              

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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األداءوالتتبعوالتتبع  التنفيذالتنفيذااللتزام

تقييم واالفتحاص

Porteur de projet   حامل المشروع Etat de suivi
روع

Mis à jour
I f ti  gé é l   l  déInformations générales sur la dépen

Objet           الموضوع 

Maitre d'ouvrage
صاحب المشروع

Signé par :
من طرفموقع  :

Mode de passation
نمط االستشارة AOO/AOR/BC…

Nature 
prestation
طبيعة العمل

Travau

Informations contra
Raison sociale 

(libellé)   الشرآةاسم
Siège social 

(adresse)   الشرآةمقر Pays البلد

Responsable المسؤول Qualité الصفة

Impact  :         

N°
رقم

Date
التاريخ

Description                    
الوصف Type               النوع

p
  •1- mineur      

  •2- moyen       
  •4- important  
  •8- majeur       

Description textuelle du risque
E l  

1

Exemples. 
Non adhésion d'une partie de la 
population
maladie de l'élevage
pluie forte pendant la 
construction…

Exemples : 
Organisationnel 
/ Humain / 
Délais/Financier

2

3

اختيار نائل الصفقةاالستشارة

الترفع التقارير و

الحاجاتالتعبير عن 

i des risques du projet :  
تتبع مخاطر المشرتقرير 

r le, ../../..   تاريخ التحيين
 (N° ات    ( قل النفقة ل ة ......عامة حول النفقة رقممعلومات    nse (N°……)عا

Projet          
المشروع projet 2

signé le :        
موقع بتاريخ

ux/Fourniture/service Notifié le :   بتاريخمبلغ

actant   معلومات حول المتعاقد
Capital           p
رأسمال
TEL              
الهاتف

e-mail     البريد االلكتروني

الوقع      Probabilité :          عاحتمال و
 1 ضعبفـ
2 متوسط ـ
مهمـ 4    
عظيمـ 8  

ل
  •1- faible            1 ضعيفـ
  •2- moyenne     2 متوسطـ
  •4- forte 4 قويـ
  •8- très forte   8 قوي جداـ

Évolution          التطور Actions préventives engagées     
الوقائية المتخذةالتدابير 

Exemples :
stable depuis la 

Exemples
organisation de séances de stable depuis la 

dernière situation
augmente 
légèrement ou 
fortement
diminue légèrement 
ou fortement

organisation de séances de 
communication et sensibilisation
vaccination
arrêter les travaux si dépassement 
de 60ml 
aucune action engagée pour 
l'instant

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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األداءوالتتبعوالتتبع  التنفيذالتنفيذااللتزام

تقييم واالفتحاص

Porteur de projet   حامل المشروع PV de chantier N° ..
Mis à jour le, ../.

Informations générales sur la dépe
Objet                                             الموضوع

Maitre d'ouvrage                     المشروع صاحب Signé par : طرف من وقع

Mode de passation                     االستشارةنمط AOO/AOR/BC… Nature prestation مل

Informations contractant   
Raison sociale (libellé)           الشرآةاسم
Siège social (adresse)           الشرآةمقر Pays                        Siège social (adresse)            الشرآةمقر Pays                        
Responsable                           المسؤول Qualité                    

Identification des participants
Nom et prénom                 اللقب/ االسم Repésente l'entité : يمثل الوحدة

Et t d' t d  lEtat d'avancement des plann
Phase                 الطور Date fin prévue

تاريخ االنتهاء المتوقع
écart constaté
التجاوز المالحظ

explication de l'éca
تبرير التجاوز

Suivi des prestatio
A ti ité               النشاط Et t                    الة ال Ob ti ظة     النشاط               Activitéال Etat                    الحالة Observation    مالحظة

Modifications à approuve
Activité               النشاط Etat                    الحالة Explication de la modification  التعديلشرح

Observations et recommandations gé
Activité                 النشاط Etat                    الحالة O

Principales activités de la prochaines période. Prochain
Activité                 النشاط Etat                    الحالة Tâche   

اختيار نائل الصفقةاالستشارة

الترفع التقارير و

الحاجاتالتعبير عن 

الورش رقم محضر    ..
التحيينتاريخ   ../..
ense (N°……)   معلومات عامة حول النفقة رقم

Projet المشروع projet 2

مو signé le :  بتاريخ موقع

العم طبيعة Travaux/Fourniture/service Notifié le : بتاريخ مبلغ

معلومات حول المتعاقد                    
Capital              رأسمال

البلد      TEL البلد     الهاتف TEL الهاتف
الصفة    e-mail االلكتروني البريد

s                             المشارآينتعريف
Fonction  الوظيفة Coordonnées (mail/téléphonne..) Signature                  توقيع

i تقدتق     لال    العملبرامج حول تقدم تقرير    ningsال
art Mesure à entreprendre                          المزمع اتخاذهاالتدابير Responsable            المسؤول

ons           األعمالتتبع
M  à t d ا                          زالت اال اتخاذ R bl ل             اتخاذهاالمزمعالتدابير                         Mesures à entreprendreال Responsable            المسؤول

er             تعديالت للموافقة عليها
ش Justification de la modification                       التعديلتبرير Responsable            المسؤول

nérales                    عامةوتوصيات مالحظات   
Observation  مالحظة Responsable             المسؤول

ne réunion le ../../.. االجتماع القادم بتاريخ. األنشطة الرئيسة للدورة المقبلة
المهمة                                 Responsable            المسؤول

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات
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األداءوالتتبعوالتتبع  التنفيذالتنفيذااللتزام

تقييم واالفتحاص

Porteur de projet
حامل المشروع

Etat d'avancement ph
ألعمال

Mis à jour le, ../..
Informations générales sur la dépen

Objet                                        الموضوع

Maitre d'ouvrage                 المشروعصاحب Signé par
طرفوقع من

Nature 
Mode de passation              نمط االستشارة AOO/AOR/BC…

Nature 
prestation
طبيعة العمل

Informations contractant   
Raison sociale (libellé)           إسم الشرآة
Siège social (adresse)            الشرآة مقر Pays            Siège social (adresse)            مقر الشرآة Pays            

Responsable                            المسؤول Qualité        

Information pour le suivi des délais d

Délai d'exécution                    از اإلن ل Délai dأ exécution                    أجل اإلنجاز

Date d'effet de l'ordre de service de 
début des travaux        األمر ببدء الخدمةتاريخ
Date achèvement des travaux

األشغال انتهاء لتاريخ ه  ريخ 

Délai de garantie                     الضمانةمدة

Suivi état d'avanceme

Phase (Description sommaire)
الطور

Etape (Description sommair
الطورالمرحلة المرحلة

اختيار نائل الصفقةاالستشارة

الترفع التقارير و

الحاجاتالتعبير عن 

hysique des prestations
تقرير تقدم األ
.. /.. / .. التحيين تاريخ   ../.

nse (N°……) النفقة  رقم      حول معلومات عامة 
Projet المشروع projet 2

r :
مو signé le :   بتاريخموقع

N tifié l  n
ط

Travaux/Fourniture/service Notifié le 
بتاريخالمبلغ 

حول المتعاقدمعلومات                        
Capital         رأسمال

البلد   TEL البلد  الهاتف TEL الهاتف

الصفة e-mail
االالكترونيالبريد 

d'exécution               معلومات لتتبع آجال اإلنجاز

Ordres de services   أوامر الخدمةNuméro            رقم date effet
يان يخ لتا ف مال المفعولتاريخ سريان

Ordre d'arrêt           بالتوقفأمر
Ordre reprise        باالستئنافأمر

…

ent                 تقدم األعمالتتبع

re) Etat           الحالة
Observations (date d'achèvement prévue, risques, 

Reste à faire, observation émise au prestataire
مالحظات

achevée
en cours
non entamée

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص

�الأد�ءالتنفيذ والتتبع�اللتز�م�ختيار نائل �ل�صفقة�ال�صت�صارة�لتعبري عن �حلاجات



45

األداءاألداءوالتتبع التنفيذااللتزام

تقييم واالفتحاص

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

محضر التسليم النهائي
....صفقة رقم 

 
 

 إطار في قمنا اللجنة، أعضاء أسفله، الموقعون نحن » الشهر اليوم، السنة، «
 النهائي بالتسلم » الصفقة موضوع « بـ المتعلقة » الصفقة رقم « رقم الصفقة
....إلى.....من أنجزت التي» التوريدات الخدمات، األشغال، « لـ العام

 » التوريدات الخدمات، األشغال، « يعتبرون المعاينة بعد التسلم لجنة أعضاء إن
.نهائيا تسلم أن يمكنها حيث الصفقة ومواصفات لمقتضيات طبقا أنجزت قد

.النهائي المحضر هذا بإعداد قمنا األساس هذا على

  

» السنة، اليوم، الشهر «في  »المدينة  «حرر بـ 

التسليم  لجنة أعضاء  

التوقيع.............. ممثل ........... السيد 

التوقيع............... ممثل ........... السيد

التوقيع............... ممثل ........... السيد

اختيار نائل الصفقةاالستشارة

الترفع التقارير و

الحاجاتالتعبير عن 

واالسم الشعار
المشروع صاحب
تعاونية جمعية،

الجزئي المؤقتم يالتسلمحضر 
....رقم صفقة 

 في قمنا اللجنة، أعضاء أسفله، الموقعون نحن "......» الشهر اليوم، السنة، «
 بالتسلم »الصفقة موضوع« بـ المتعلقة» الصفقة رقم « رقم الصفقة إطار

....بتاريخ ... شهر في أنجزت التي »التوريدات الخدمات، ،األشغال « لـ الجزئي

الكميات تعيين األعمال  
…

 طبقا أنجزت قد » التوريدات الخدمات، األشغال، « أن يعتبرون المعاينة بعد التسلم لجنة أعضاء إن

»الكميات المنجزة« …

.جزئيا تسلم أن يمكنها حيث الصفقة ومواصفات لمقتضيات

.المحضر هذا بإعداد قمنا األساس هذا على

» السنة، اليوم، الشهر «في  »المدينة  «حرر بـ 

 التسليم لجنةأعضاء

التوقيع.............. ممثل ........... السيد 

التوقيع............... ممثل ........... السيد

التوقيع............... ممثل ........... السيد

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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األداءاألداءوالتتبع التنفيذااللتزام

تقييم واالفتحاص

Porteur de projet         حامل المشروع Etat d'avancement des
bordere

سلع جدول األثمان
Mis à jour le  /Mis à jour le, ../

Informations générales sur la dép

Objet                                       الموضوع

Maitre d'ouvrage            عاحب شر ال Signé paMaitre d ouvrage                المشروعصاحب g p
ع من طرف

Mode de passation               نمط االستشارة AOO/AOR/BC…
Natur

prestati
العمل بيعة

Informations contractanInformations contractan

Raison sociale (libellé)              الشرآةاسم

Siège social (adresse)               الشرآةمقر Pays          

Responsable                             المسؤول Qualité      Responsable                             المسؤول Qualité      

Suivi des réceptions des prestations du 
( سلع جدول األثمان /م خدمات

Prestation/article                  سلعة/خدمة Nature de prix
الث ة

Unité de m
ا /                    Prestation/articleالق صيغة الثمن القياسحدة

Prestation/article 1                1سلعة / خدمة

Prestation/article2                 2سلعة / خدمة

Prestation/article 3                3سلعة / خدمة

Prestation/article 4               4  سلعة/ خدمة

اختيار نائل الصفقةاالستشارة

الترفع التقارير و

الحاجاتالتعبير عن 

s réceptions des articles du 
eau des prix
تقرير حول تقدم استقبال س

/   / / التحيين  تاريخ ../../..  ../..التحيينتاريخ 

pense (N°……)   معلومات عامة حول النقفة رقم

Projet projet 2المشروع

ar : Signé le :
موقع

g
موقع بتاريخ

re 
ion      
طب

خدمات/أدوات/أشغال Notifié le :
مبلغ بتاريخ

nt              المتعاقدمعلومات ول  و              ntحول

Capital   رأسمال

البلد      TEL الهاتف

الصفة   E-mail  الصفة البريد اإللكتروني
bordereau des prix (date de constatation)

تتبع استالم)     تاريخ المالحظة

mesure Quantité 
initiale

Quantité 
réceptionnée

Reste à 
réceptionnerوح initiale

المبدئيةالكمية 
réceptionnée
الكمية المستلمة

réceptionner
الباقي لالستالم

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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Porteur de projet   Etat d'avancement des paieme
Mis à jour le, ../../..               

Informations générales sur la dép
Objet                                                     

Si é  
Maitre d'ouvrage                             Signé par :

  

Mode de passation                            AOO/AOR/BC…
Nature prestat

Informations contractant 
Raison sociale (libellé)                           
Siège social (adresse)                          Pays                 Siège social (adresse)                           Pays                 
Responsable                                          Qualité             

Références fiscales et social

Forme de société                               RC  Ville RC
 

Référence bancaire             

Code banque   Code Ville   Numéro de compte    

Suivi bordereau des prix

Prestation/article Unité de mesure Quantité Initiale
Prix unitaire

Prestation/article
  /

Unité de mesure
 

Quantité Initiale
  

  HT

Prestation/article 1
Prestation/article2
Prestation/article 3

Total  Hors taxes                                                                                             
Montant TVAMontant TVA                                                                                                    
Total  toutes taxes comprises TTC                                                             

Informations Fina
Montant  total                                              Forme de prix                                    

Références caution définitive Références caution retenue de garantie

Informations sur les pa

OP N°              Signée par        Date de signature
 Montant               

  

  

  

ents           
 

pense (N°……)         
Projet  projet 2

signé le :  

tion   
Travaux/Fourniture/service Notifié le :  

              
Capital                   

   TEL   TEL              
 E-mail         

le                

Patente
 

IFU                                                
                                

CNSS      
  

Assurance                                                                        

Clé                 
N° Police

 Compagnie                                                      

x                        

e Quantité Quantité non Montant total réceptionné 
Montant total  non 

réceptionné
Q

réceptionnée
 

Q
encore livrée
   

p
  

HT 

réceptionné
   

HT

                                               
                                       
                                              
ancières    

Total payé  Reste à régler                                               

e Délai de garantie   % Retenue de garantie
  

% Pénalités de retard
   

aiements     

Réglée par
  

Références chèque 
ou virement

   

Date règlement
 

Reste à régler
  

رفع التقارير والتقييم واالفتحا�ص
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الـمملكـة الـمغـربـيـة

وزارة الداخـلـيـة

الكتابة العامة

املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية

دلـيـل الـم�ساطـر الـمـالـيـة

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
2011-2015 مطبعة وزارة الداخلية

م�شاطر تنفيذ نفقات حاملي امل�شاريع : 

 اجلماعات الرتابية وامل�ؤ�ش�شات 

العم�مية


