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 المممكة المغربية                                                 
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 
 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  

 2021مارس  12بتاريخ  11/2021رقم 
 وثائق طمب عروضقانونية بعض بنود  مدى بشأن

 
 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

وما أرفق بيا من  2020يونيو  16المؤرخة في  « .............. » بناء عمى شكاية شركة 
 وثائق؛ 

 

 

وما أرفق  2020 وليوزي 24 بتاريخ 20/189رقم  ..............وعمى الرسالة الجوابية لموكالة 
 ؛بيا من وثائق

 

( المتعمق 2015سبتمبر  21)1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم 
 تتميمو؛تغييره و  وقعبالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما 

 

 وعمى نظام صفقات الوكاالت الحضرية؛
 

 العمومية؛إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات المقدم المقرر العام وبعد دراسة تقرير 
 

تين المغمقتين وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمس
   .  2021مارس  12و 2020 دجنبر 11بتاريخ تين لمنعقدا

 

 أوال: المعطيات

بنود  مدى قانونية بعض في " ..............شركة " نازعطة شكايتيا المشار إلييا أعاله، تبواس
المعمن عنو من طرف  01/2020دفتر الشروط الخاصة ونظام االستشارة المتعمقين بطمب العروض رقم 

، برسم سنوات ليذه الوكالة بالتدقيق المحاسبي والماليوالمتعمق  ............................الوكالة 
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من  9اعتبرت الشكاية أن معايير القبول، المنصوص عمييا في المادة ، حيث 2022و 2021و 2020
  الخدمات المطموبة.دفتر الشروط الخاصة، تمييزية وغير متناسبة مع 

 :يمي فيمايا تمييزية تالشروط التي اعتبر  ةالمشتكي الشركة تقد حددو 

أن يضم الفريق المقترح لمقيام بميمة التدقيق المحاسبي، خبيرا الشرط األول الذي يستمزم  -
 ؛%75تابعين لممكتب بنسبة  مأجورينوثالث مدققين،  امحاسب

عمى تجربة مينية لمدة سنتين عمى  ن يتوفر المدققون الثالثالشرط الثاني ويتعمق بوجوب أ -
 األقل؛

 .نظام داخمي لمراقبة الجودة عمىبالتوفر  مكتب المحاسبة المتنافسوالشرط الثالث يمزم  -

اعتبرت المشتكية أن ىذا الشرط، باعتباره معيار قبول الممف التقني، ورد في  ،لمشرط األول فبالنسبة
ميو في نظام االستشارة، وأنو بالنظر لمعايير القبول التنصيص ع أن يتمدفتر الشروط الخاصة بدل 

من المرسوم  18)المقطع ج( من المادة  2الفقرة الخاصة بصفقات الخدمات المنصوص عمييا في 
المتعمق بالصفقات العمومية لم يتم اشتراط، بالنسبة لفريق العمل المقترح، إال بيان الموارد البشرية الواجب 

  .توفيرىا والتجربة الخاصة ومؤىالت المستخدمين بالنظر لطبيعة الخدمات المعنية

 محاسبخبير ن اشتراط أن يكون الفريق المقترح مكونا من باإلضافة الى ذلك، اعتبرت المشتكية أ
أن المرسوم رقم غير مبرر بدعوى  المحاسبتربطيم عالقة تبعية بمكتب التدقيق  مأجورينوثالث مدققين 
بتطبيق مدونة الواجبات المينية لييأة الخبراء المحاسبين  2019دجنبر  20الصادر بتاريخ  2.18.454

 .المينيين مكونا من أجراء تابعين لممكتب لم يشترط أن يكون فريق

 شرط مفرط وغير موضوعي خاصة بالنسبةفقد ذىبت المشتكية الى أنو  ،أما بالنسبة لمشرط الثاني
لحساب بعض بدعوى أن المشتكية سبق ليا أن أنجزت صفقات مماثمة ، ......لوكاالت لصفقات تدقيق ا

 سنتين من التجربة. توفرىم عمى مدققين واشتراط  ةد ثالثاعتمالم يتم فييا اشتراط ..............الوكاالت 

وبخصوص الشرط الثالث، فقد اعتبرتو المشتكية غير موضوعي لالستحالة المادية لموكالة 
من التأكد من جودة نظام المراقبة الداخمي لمكتب التدقيق اال في حالة زيارة الوكالة لممكتب ..............

 والقيام بمراقبة مباشرة.

ضحت الوكالة من طرف المجنة الوطنية، أو  عمى الرسالة الموجية إلييايا معرض جوابوفي 
ما جاء من بنود في دفتر الشروط الخاصة ونظام االستشارة المتعمقين أن "  ........................
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، التابعة توصيات مديرية المنشآت العامة والخوصصة تم تحديده  بناء عمى بطمب العروض المذكور
عدد  2017دجنبر  19رسالتيا بتاريخ  لوزارة االقتصاد والمالية وا صالح اإلدارة ، التي دعت، في

، إلى تبني نموذج دفتر الشروط الخاصة ونظام االستشارة المرفق بالرسالة المذكورة وذلك من ........
 ." أجل ضمان خدمة تدقيق محاسباتي ذات جودة عالية

 ثانيا: االستنتاجات

إنو وبغض النظر عما جاء في جواب صاحب المشروع والذي اكتفى فيو باإلشارة إلى أنو  حيث
دجنبر  19بتاريخ  ......جاء في الرسالة عدد اعتمد فيما يخص طمب العروض موضوع الشكاية عمى ما 

، فالثابت أنو ولئن كان صاحب المشروع يتمتع بسمطة تقديرية بشأن تحديد المشار الييا أعاله 2017
سناد الصفقة، فإن ذلك  بأن تكون تمك المقاييس موضوعية وغير  امشروطيبقى مقاييس قبول المتنافسين وا 

 األعمال؛تمييزية ومتناسبة مع محتوى 

المشار إلييا  .....قم ر  اوحيث أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة أكدت في معرض رسالتي
أعاله عمى ضرورة األخذ بعين االعتبار خصوصيات الوكالة قبل تبني نموذج دفتر الشروط الخاصة 

 ونظام االستشارة؛ 

والشروط المشار ضوابط المعايير و الالتاسعة في مادتو  قد حدد دفتر الشروط الخاصةإن وحيث 
 ؛المقترح، بيدف إنجاز الخدمات المتطمبةتتعمق بكيفية تشكيل فريق العمل الييا أعاله التي 

ن كان تحديد المواصفات التقنية ومحتوى األعمال موضوع  وحيث باإلضافة إلى ذلك، فإنو وا 
كفولة لصاحب المشروع وحده، فإن عمى ىذا الميعتبر من صميم االختصاصات  الصفقة المراد إبراميا

أن ييدف الى التقنية ولكيفية تنفيذ األعمال،  عام، أن يراعي عند تحديده لممواصفات وكمبدأاألخير، 
 ؛المنافسة الولوج الى تشجيع وتوسيع

 المحاسباتي والمالي لموكالة بالتدقيقبالرجوع إلى الصفقة المعمن عنيا نجد أنيا تتعمق إنو وحيث 
تدخل ضمن ، التي تعتبر من ضمن المؤسسات التي تتوفر عمى حسابات وميزانية ...................

 هىامة، وىذا ما يفسر لتي ال تستمزم بالضرورة تسخير إمكانيات مالية وبشرية عمميات التدقيق العادية ا
 ؛درىم( ..........) كذلك مبمغ الثمن التقديري لمصفقة
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الثمن التقديري لمصفقة يؤكد أن عمميات التدقيق موضوع طمب العروض تبقى وحيث إن مبمغ 
عادية وال تتطمب كل الشروط المالية والبشرية المنصوص عمييا من خالل دفتر الشروط الخاصة ونظام 

 االستشارة؛

مدققين مأجورين تابعين  3وحيث إن اشتراط أن يكون فريق العمل مكون من خبير محاسب و
وأن يتم إلثبات توفرىم عمى سنتين عمى األقل من  % 75ي سيعيد إليو بتنفيذ الصفقة نسبة لممكتب الذ

وكذا اشتراط توفر المكتب عمى نظام داخمي لمراقبة الجودة، وذلك كمو من أجل إنجاز  ،التجربة المينية
ؤدي ىالت يمؤسسة ليست من الحجم الذي يستدعي كل تمك الموارد والمؤ محاسباتي ومالي لعممية تدقيق 

بين أىمية المعايير ومقاييس قبول المتنافسين وبين محتوى األعمال موضوع الصفقة الى عدم التناسب 
 .المراد إبراميا

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية :ثالثا

بيانو، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن طمب العروض موضوع ىذه  بناء عمى ما سبق 
  .محتوى األعمال المراد إنجازىا والحاجيات المراد تمبيتياشروط غير متناسبة مع معايير و يتضمن الشكاية 

 

 

 

 

 


