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 المملكة المغزبية                                          

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 

 

 

 

 0808 مارس 13صادر في  80/0808رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 

 أثناء تنفيذ الصفقة معدات معلوماتيةبشأن إمكانية تغييز مزجع 

 

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛2020فبراير  25المؤرخة في  167رقم  ......... السيد رسالةبناء عمى  - 

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7 فيالصادر  2.14.867وعمى المرسوم رقم  - 
 ؛منو 26و 17)المقطع الثاني( و  4و 1 المواد بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ال سيما

( 2013مارس  20)  1434 جمادى األولى 8 فيالصادر  2.12.349عمى المرسوم رقم و  -
 ؛( منو3)الفقرة األولى المقطع  13و 5ال سيما المادتين  المتعمق بالصفقات العمومية

المطبق عمى صفقات األشغال المصادق عميو بموجب المرسوم العامة وعمى دفتر الشروط اإلدارية  -
 ؛منو 73 ةاد( ال سيما الم2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر في  2.14.394رقم 

 ؛لمطمبيات العمومية الوطنيةلمجنة الجياز التداولي المقدم إلى التقرير وبعد دراسة عناصر  -

 17يبتاريخ تين عمى التواليالمنعقدتين المغمق تينخالل الجمس لمجنة مداولة الجياز التداولي وبعد -
 ،2020مارس  31 و

 ياتـطـالمع :أوال

أن صاحب الصفقة عدد  ،المشار إلييا أعاله .........يستفاد من رسالة السيد 
، طمب، بواسطة )حصة واحدة( لفائدة الوزارة المذكورة مكتبيةعدات معموماتية و مالمتعمقة باقتناء ..............

نوع من المعدات المطموب توريدىا والتي كانت موضوع الفصل ر ي، تغي2019 نونبر 15رسالتو المؤرخة في 
 PC portable type -1MacBook pro 16واقترح تسميم حواسيب من نوع  الصفقة المعنية،من  2

pouces  ذات المرجع  تمكبدلPC portable type -1MacBook pro 15 pouces  المنصوص
من نفس العالمة  والتي ىي، .........عمييا في دفتر الشروط الخاصة المتعمق بطمب العروض رقم  

المطموبة  المعداتب أعمى مقارنة نجاعةذات عالوة عمى ذلك انيا  ،تسري عمييا نفس مدة الضمان التجارية
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يذه لمن المورد الرئيس مسممة وعزز طمبو بشيادة  ،وحل محميا المرجع األول المذكور أصبحت متجاوزةالتي 
 ؛العالمة التجارية 

 .............. المقترح تغيير مرجعيا يبمغ أن الثمن اإلجمالي لمتوريدات .........وأضاف السيد 
 ؛درىم .............. تبمغ  لمصفقة اإلجمالية الكمفة عمما ان احتساب الرسوم  مع درىم

أييا بالنسبة إبداء ر  لمطمبيات العمومية من المجنة الوطنية طالب االستشارة لتمسا، بناء عميوو 
الحواسيب بدل  PC portable type-1MacBook pro 16 pouces الحواسيب من نوعتسمم مكانية إل

 . PC portable type-1MacBook pro 15 pouces المنصوص عمييا في الصفقة من نوع

 : االستنتاجاتثانيا

 ،عمى صاحب المشروع تأوجب 2.12.349من المرسوم المشار إليو أعاله رقم  5حيث إن المادة 
والمواصفات بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تمبيتيا مفاوضة، أن يحدد  قبل أي دعوة لممنافسة أو أي

 ؛عمال المطموبةيا ومحتوى األالتقنية المرتبطة ب

أن تستند المواصفات  تعينالمذكورة، ي 5عند تحديد الحاجات طبقا لمقتضيات المادة  ،وحيث إنو
التي  (caractéristiques)لممواد المراد اقتناؤىا عمى المميزات  (spécifications techniques)التقنية 

خدمة موضوع الصفقة لكي تستجيب لمعمل المعدة لو، ال سيما  أو  يجب أن تتوفر في كل منتوج أو مادة
 ؛(qualité requise)والجودة المطموبة  (capacité)والقدرة  (performance)بالنسبة لمنجاعة 

من المرسوم سالف الذكر تنص عمى إخضاع الصفقة ألحد دفاتر الشروط  13وحيث إن المادة 
إذا لم يوجد دفتر شروط إدارية عامة خاص باألعمال  ،كثر مالءمةاإلدارية العامة الجاري بيا العمل واأل

 مع إدخال التعديالت الضرورية؛ ع الصفقة المعنية، وذلكموضو 

 ووالمحال عمي من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبق عمى صفقات األشغال 73وحيث إن المادة 
تنص عمى أن يقوم صاحب المشروع، عند تسمم األعمال موضوع  ،بمقتضى الصفقة موضوع ىذه االستشارة

 ؛الصفقة بالتأكد من مطابقة المواصفات التقنية لمتجييزات المسممة لبنود الصفقة المعنية

سريعا من حيث مميزاتيا أن المعدات التقنية وال سيما المعموماتية منيا، تعرف تطورا  وحيث إن الثابت
 ؛ األسواق منأحيانا مما يجعميا تندثر دم خالل مدة وجيزة وبالتالي يصيبيا الق

بالمواصفات التقنية  تقيدصاحب المشروع ال وحيث من الناحية المبدئية، ولئن كان من الواجب عمى
(spécifications techniques)  المحددة في دفتر الشروط الخاصة المتعمقة بالصفقة وال يجوز لو الحيد

اعتبار المميزات  كذلك ، فإنو يتعين عميو ياأو عند تسمممال موضوعيا األععنيا خالل تنفيذ 
(caractéristiques)  المتعمقة بالنجاعة(performance)  والقدرة(capacité)  والجودة المطموبة
(qualité requise)  في  ، والمبينة2.12.349من المرسوم السالف الذكر رقم  5المشار إلييا في المادة

 .يجوز النزول عنوال كحد أدنى دفتر الشروط الخاصة، 
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ىو توفر ىذه االخيرة عمى صاحب المشروع التأكد منو أثناء تسمم المعدات إن ما يتوجب عمى وحيث 
 كحد ادني ال يمكن التساىل بشأنو.المواصفات التقنية المشترطة في دفتر الشروط الخاصة جميع 

قبول فإنو ال شيء يمنع صاحب المشروع من  ،توافر المواصفات التقنية المشار الييا حيث بتحققوب 
شريطة أال يكون تزيد عن الحد األدنى المذكور،  تقنية زاتممي تتوفر عمى مواصفات ومعدات و توريدات 

توقف بباندثارىا، أو و عمى عمم بنفاذ المعدات المطموبة من األسواق  ،بان إرساء الصفقةإ، صاحب المشروع
 .الشركة المصنعة ليا عن إنتاجيا

في نوازل مشابية نذكر منيا  رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةوحيث ان ىذا ما استقر عميو  
الصادر في  07/2020و الرأي رقم  2018ماي  11الصادر في   6/2018عمى سبيل المثال الرأي رقم 

 .2020مارس  17

 الوطنية للطلبيات العمومية: رأي اللجنة ثالثا:

لمطمبيات العمومية المجنة الوطنية واالستنتاجات المذكورة أعاله، فإن  المبسوطة المعطيات بناء عمى
 PC portable type-1MacBook من نوع دون تسمم صاحب المشروع الحواسيب ترى مانعا يحول ال  

pro 16 pouces الحواسيب من نوع بدل  PC portable type-1MacBook pro 15 pouces 
المنصوص عمييا في الصفقة طالما أن تمك الحواسيب المراد تسمميا تتوفر عمى جميع الخصائص 

عمييا أحسن وارفع جودة من تمك المتعاقد والمواصفات التقنية والمطموب توفرىا طبقا لبنود الصفقة وطالما انيا 
 .سيب المشار إلييا في دفتر الشروط الخاصةتوريد الحواشريطة تبوث تعدر وذلك ،

 
 


