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 2022بتارخي فاحت فرباير  22/2022رمق  اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأ ي

قصاء العرض التقين   عىل عقد امتياز نافست واملايل مل بشأ ن ا 
 

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،
 

الواثئق  عىل، و  2020يوليوز  17املتوصل هبا بتارخي  «......................... »بناء عىل شاكية رشكة 

 املرفقة هبا؛

 14بتارخي املتضمنة للمعطيات التفصيلية والتمكيلية املتوصل هبا من نفس اجلهة املش تكية وعىل الرساةل 

 ؛2022فرباير 

 6املتوصل هبا يف  264/2020/……" رمق ......................................وعىل الرساةل اجلوابية لرشكة " 

 ؛2020غشت 

( املتعلق ابللجنة الوطنية 2015سبمترب  21) 1436ذي احلجة  7الصادر يف  2.14.867وعىل املرسوم رمق  

 للطلبيات العمومية كام وقع تغريه وتمتميه؛

 ………( لتطبيق القانون رمق1993فرباير  2) 1413شعبان  10الصادر يف ……………م رمقوعىل املرسو 

 ، س امي املادة ال وىل منه؛………املتعلق ب

ىل املش تىك هبا املصادق علهيا بواسطة املرسوم  وعىل اتفاقية الامتياز املمنوحة من طرف ادلوةل املغربية ا 

 ( ؛2019ديسمرب  17)  1441ربيع الآخر من  20الصادر يف ..………………رمق

لهيا اللجنة ادلامئة امللكفة بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص وعقود  وعىل اخلالصات اليت انهتت ا 

 ؛ 2021ماي  10فرباير و 19التدبري املفوض خالل جلستهيا املنعقدتني عىل التوايل بتارخي 

ىل اجلهاز التداويل للجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛وبعد دراسة عنارص تقرير املقرر العام    املقدم ا 

 13يونيو و 29 بتوارخياملنعقدة عىل التوايل  املغلقة جلساتهاجلهاز التداويل املذكور خالل  التوبعد مداو

 ، 2022و فاحت فرباير  2021يوليوز  27و 15و 

 أ وال: املعـطـيات

لهيا أ عاله، تنازع  شاكي قتىضب  قصاء عرضها يف مرش  «.........................»رشكة هتا املشار ا  وعية قرار ا 

بناء واس تغالل حمطة الاسرتاحة بقطع الطريق ب املتعلق   19/34/…………املايل من طلب العروض رمق التقين و 

  

 

 

 

 اململكة املغربية

 ال مانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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ليت '' معتربة أ ن ال س باب ا......................................، املعلن عنه من طرف رشكة '' وجدة –الس يار الرابط 

 تقدمت ابلعرض املايل ال فضل فامي ارتكز علهيا هذا القرار غري سلمية من الناحية القانونية، بدعوى أ هنا يه اليت

ماكن  صاحب يتعلق ببالغ العائدات املالية اليت اقرتحهتا الرشكة وكذكل ابلنس بة حلجم الاستامثرات كام أ نه اكن اب 

جراء التفاوض  من نظام 5.2قتضيات املادة ة عرضها مع ملف طلب العروض طبقا مل مع املش تكية ملالءم املرشوع ا 

 .وذكل قبل اختاذ قرار اال قصاء طلب العروض

يوليوز  23بتارخي  20222/وبعد ماكتبهتا من طرف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بواسطة رسالهتا رمق 

أ عاله، جبواب أ اثرت فيه من حيث  ةرذكو امل هتارسالبواسطة  ...................................... . تقدمت، 2020

درج ال تنأ ن عقود الامتياز  بدعوىللبت يف هذه الشاكية ادلفع بعدم الاختصاص النوعي للجنة الوطنية الشلك 

 ة القرار املطعون فيه وأ وحضت أ ني، أ ما من حيث املوضوع فقد متسكت برشوع مضن مفهوم الطلبيات العمومية

ىل قصاء ع الس ببني املؤداين ا   يف الس ببني التاليني: نمتثالرض املش تكية ي ا 

ذ حالاسرتاحةجناز وهتيئة حمطة ا  ابل جل املطلوب التعاقد بشأ نه بغية  عدم الزتام املش تكية - ددته ، ا 

 ماحن( أ شهر احملددة من طرف 6( شهرا بدل أ جل س تة )12عرش) الرشكة املش تكية يف مدة اثين

 الامتياز؛

أ لف مرت املنصوص  6ال نشاء احملطة عوض  مربع أ لف مرت 12مساحة مطالبة املش تكية ابحلصول عىل  -

 علهيا يف نظام طلب العروض.

ىل مسطرة التفاوض وفق مقتضيات املادة  من نظام طلب العروض فقد  5.2أ ما فامي يتعلق بسأ ةل اللجوء ا 

ليه من عدمه. '' أ نه......................................أ وحضت رشكة ''   مقرر لفائدهتا ولها اخليار يف اللجوء ا 

 اثنيا: الاس تنتاجات 

(  حول ادلفع بعدم الاختصاص النوعي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت يف القضااي 1

 املتعلقة بعقود الامتياز:

العمومية '' بعدم اختصاص اللجنة الوطنية للطلبيات ......................................حيث دفعت رشكة ''

 النظر يف القضااي املتعلقة بعقود الامتياز؛

ن املادة  املتعلق ابللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  حددت  2.14.867من املرسوم رمق  2وحيث ا 

ويه الصفقات العمومية وعقود التدبري املفوض وعقود الرشاكة بني أ نواع من العقود ، 3العمومية يف الطلبيات 

 واخلاص؛القطاعني العام  
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ن البت يف ذا اكن عقد الامتياز يندرج مضن أ حد هذه العقود  هذا وحيث ا  ادلفع يتوقف عىل حتديد ما ا 

 من عدمه؛

ىل أ حد ال فراد أ و الرشاكت   داري تعهد اال دارة بقتضاه ا  ن عقد الامتياز يعرف عىل أ نه ترصف ا  وحيث ا 

د زتم وعىل أ موال يقدهما امللو  مس تخدمني طريق ملدة حمدودة، وذكل عنارة مرفق عام اقتصادي واس تغالهل اب 

س ناده للمنافسة بغية احلصول عىل و من املنتفعني هبذا املرفق العام. يس تخلصها  مسؤوليته يف مقابل رسوم خيضع ا 

 ؛ضمن رشوطا تعاقدية وأ خرى تنظمييةال دارة املرفق العام، ويت ض من الناحية املالية واخلدماتيةأ حسن عر 

ومت العمل  عقود الامتياز تشلك أ حد أ قدم أ نواع التعاقد اال داري مع اخلواص ابملغرب لنئ اكنتحيث و 

طارها قبل صدور القانون  ن خصائص عقود الامتياز املتعلق بعقود التدبري املفوض  54.05رمق هبا والتعاقد يف ا  فا 

حول الوطين ال داري املقارن أ و مقارنة بعقد التدبري املفوض أ اثرت نقاشا فقهيا معيقا، سواء عىل مس توى الفقه ا

ذا اكن عقد الامتياز يعترب عقدا ممتزيا عن  التساؤل حول حيث أ ثري ،د االتصال والانفصال بني العقدينحدو  ما ا 

عىل أ ساس عقد التدبري املفوض حيتفظ بذاتيته املس تقةل أ م أ نه ال يعدو أ ن يكون جمرد نوع من أ نواع التدبري املفوض 

منا جاء لتنظمي ال حاكم العامة اليت ختضع له أ ن القانون املتعلق املتعلقة بتدبري  مجيع أ نواع التعاقدات اابلتدبري املفوض ا 

 ؛املرافق العامة

ن اكن يشرتك مع عقد  ىل القول بأ ن عقد الامتياز وا  ذا اكن بعض فقهاء القانون اال داري قد مالوا ا  وحيث ا 

آ التدبري املفوض يف كثري من خصائصه و  نه أ فا ن التوجه الغالب خيتلف معه يف جزء مهنا مما جيعهل ممتزيا عنه، اثره فا 

ىل القول بأ ن عقد الامتياز ليس سوى أ حد تطبيقات التدبري املفوض؛  فقها يذهب ا 

 املصادق عليه املوضوعايتكذكل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ يف تقريره  أ كدهن هذا ما ا  وحيث 

ابلتفصيل الاكيف التطور التارخيي ، واذلي بعد أ ن تناول 18/2015اال حاةل رمق بناء عىل  2015ديسمرب  17بتارخي 

ىل حني صدور القانون رمق  ىل أ ن تسمية  54.05لعقود الامتياز ابملغرب منذ مرحةل امحلاية ا  "التدبري ذهب ا 

هذه " معتربا أ و الامتياز صيغ عقود اخلدمة أ و التدبري أ و الاجيارخطاطات تعاقدية خمتلفة، يف " تشمل "املفوض

  (؛26ال نواع الرئيس ية للعقود اليت يشملها تفويض املرافق العمومية )الصفحة ال خرية يه 

ن ما يزيك الطرح برام اأ نه ابس تقراء التطورات  أ كرث وحيث ا  لصفقات اليت حلقت املرسوم املنظم ملساطر ا 

ىل  ،العمومية ببالدان ذكل  اعتبار عقود الامتياز مندرجة مضن عقود التدبري املفوض،جند أ ن هذا ال خري قد اجته ا 

ن اكن املرسوم رمق  هأ ن وكذا املرسوم اذلي  (1998ديسمرب  30) 1419من رمضان  11الصادر يف  2.98.482وا 

ىل عقود الامتياز مضن العقود اكن  ىل اال شارة رصاحة ا  قبهل قد معدا عند حتديدهام لنطاق تطبيق مقتضياهتام ا 

ن ،املقتضيات هذه  املس تثناة من تطبيق ، جاء 2006بعد صدور القانون املنظم لعقود التدبري املفوض س نة  هفا 

واذلي عند حتديده للعقود املس تثناة من نطاق تطبيقه ظهرت  2007فرباير  5مرسوم الصفقات العمومية الصادر يف 

ىل عبارة "عقود الامتياز" اليت استب آت  لها بعبارة "عقود التدبري املفوضدل ول مرة عدم اال شارة ا  للمرافق واملنشأ
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جليا عىل أ ن  وهو ما يعد تعبريا. 2013س نة  الصادر يف 2.12.349رمق  املرسوم وهو ما سار عليه كذكل "العامة

اكن بقدوره ذكرها ليعتربها مندرجة مضهنا  واضع النصعقود التدبري املفوض تشمل عقود الامتياز، ولو مل يكن 

 ؛بدل عقود التدبري املفوض اذلي أ فرد لها قانوان خاصا هبا لها منفصةل ويه اليت ال ختضع لنص خاص منظم

حداث اللجنة الوطنية يه ف ،عالوة عىل ما س بق وحيث رادة املرشع املعلنة من وراء ا  آلية ا ن ا  وضع أ

ومية املتعلقة أ ساسا الطلبيات العممؤسساتية تراقب احرتام مبادئ وقواعد ال خالق واحلاكمة اجليدة يف جمال 

ىل الطلبية العمومية واملساواة يف التعامل مع املتنافسني وضامن حقوقهمابلشفافية و  ويه املبادئ  ،حرية الولوج ا 

ذ لو اكنت نية املرشع جعل عقود الامتياز التعاقدات اال داريةوالقواعد الواجب احرتاهما يف اكفة أ نواع وأ شاكل  ، ا 

رصاحة مضن  تندرجأ هنا اكنت  علام ،بشلك رصحي ذكل لنص عىلختصاص اللجنة الوطنية مس تثناة من ا

نه ابلرجوعاختصاصات جلنة الصفقات، اليت حلت حملها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ىل املرسوم  ، حيث ا  ا 

قات جنده قد نص ( املتعلق بلجنة الصف1975دجنرب  30)1395من ذي احلجة   27الصادر بتارخي  2.75.840رمق 

جعل النظر يف مشاريع االتفاقيات أ و الامتيازات أ و العقود اال دارية املتعلقة بتنفيذ خدمة معومية  عىل 7يف فصهل 

دخالها عىل االتفاقيات أ و الامتيازات أ و ا اختصاص جلنة  لعقود املذكورة....؛" مضنوكذا التغيريات الواجب ا 

 الصفقات؛

ن املادة   2021يوليوز  22بتارخي بثابة ميثاق املرافق العمومية الصادر  54.19من القانون رمق  11وحيث ا 

س ناد القيام ببعض اخلدمات اليت  املرافق عند: " كام تعمل هذه ما ييلنصت يف فقرهتا الثالثة عىل  الاقتضاء، عىل ا 

"، مما النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل مات وفقدال تدخل مضن هماهما الاسرتاتيجية، ملتعهدي اخل

 الطلبيات العمومية وحاكمهتا كام هو ةتؤطر منظومالتنظميية اليت قتضيات امل حاكم الترشيعية و ل  يس تتبع التقيد اب

 معمول هبا؛منصوص علهيا و 

 ؛دبري املفوضن عقود الامتياز ال تعدو أ ن تكون نوعا من أ نواع عقود التوحيث يس تنتج مما س بق أ  

وحيث بناء عليه فا ن البت يف الشاكية وابلشلك اذلي وردت به يندرج مضن اختصاص اللجنة الوطنية 

 للطلبيات العمومية.

 :املش تكية من طرف ية قرار اال قصاء املثارةـ اثنيا: حول أ وجه الطعن املرتبطة برشوع 

أ س باب يف مرشوعية تنازع  ،«.........................»رشكة  ،حيث يتبني من واثئق امللف أ ن املش تكية 

ايه غري مرتكز عىل أ ساس قانوين سلمي؛ قصاء عرضها التقين واملايل، معتربة ا   ا 

حسب '' أ كدت سالمة قرارها اذلي استند ...................................... .ن املش تىك هبا " ا  وحيث   

ىلرأ هيا  " وابلتايل .........................عدم احرتام معايري ورشوط تقيمي وتصنيف العروض من طرف املش تكية " ا 

قصاء عرضها حبسب جلنة طلب العروض؛ خاللها بنظام طلب العروض وهو ما اس توجب ا   ا 
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وحيث تتشبث املش تكية حبقها يف مناقشة عرضها مع صاحبة الامتياز ال صيل عىل أ ساس مسطرة 

ىل حني بلوغ االتفاق من عدمه؛  التفاوض ا 

ذا حق لها تس تعمهل لتفاوض هو ن ا'' بكو......................................وحيث تدفع املش تىك هبا " ا 

لزام، وتعيب عىل املش تكية اقتضت الرضورة ذكل منا مت التنصيص عليه عىل سبيل اال ماكن ال اال  ، وأ نه ا 

مرة أ خرى بطريقة " رغبهتا املزدوجة يف أ ن يس ند لها العقد مرة بطريقة تنافس ية معيارية و ........................."

حري هبا أ ن تسلكها مع اكفة املتنافسني وليس مع الرشكة لاكن  التفاوض، وأ هنا لو أ معلت مسطرة مبارشة وتفاوضية

 ؛بفردهااملش تكية 

املتعلقة بتقيمي العروض وترتيهبا  5.2خاصة نظام طلب العروض يف مادته  ،وحيث يتبني من واثئق امللف

طابقة بني العرض أ ن عروض املتنافسني س يجري حتليلها، وذكل بعد فتح امللف اال داري والتقين، وأ ن عدم امل

قصاء العرض اخملالف، وأ نه  ىل ا  املقدم من قبل املتنافس مع ما هو منصوص عليه يف ملف طلب العروض يؤدي ا 

قمية ري جتمع بني جودة العرض التقين و بعد اجتياز هذه املرحةل جيري حتليل العروض وفق مهنجية متعددة املعاي

ن الواثئق كل اليت ال حترتم الرشوط واملعايري ادلنيا املنصوص علهيا مضالعرض املايل، وأ ن العروض غري املناس بة أ و ت

قصاؤها. وأ نه بعد هناية هذا الفحص، فا ن املطلوبة بوجب نظام  الاستشارة س يجري ا 

 ؛التفاوض مع أ حد أ و عدة متنافسنيحتتفظ ابحلق يف تنظمي  .......................................

ن املش تكية تقر اختالف وتباين ذ  وحيث ا  عرضها مع ما جاءت به مقتضيات نظام طلب العروض، ا 

جنجعلت أ جل  ( أ شهر، كام 6( شهرا بدل أ جل س تة )12)عرش  ينيف مدة اث ااز وهتيئة احملطة الطرقية حمددا 

آالف مرت 6نشاء احملطة عوض ال   مربع أ لف مرت 12طلبت احلصول عىل مساحة  ملا هو مران خمالفان أ   مربع وهام أ

 يف نظام طلب العروض؛ منصوص عليه

جراء التفاوض هو حق لصاحبة الامتياز ال صيل ن ا  ليه  وحيث ا  لها صالحية تقدير مدى حاجة اللجوء ا 

قصاء عرض غري متناسب مع مقتضيات نظام طلب العروض مرتكز عىل من عدهما نه واحلاةل هاته، يكون قرار ا  ، فا 

 أ ساس قانوين سلمي.

 بيات العمومية: رأ ي اللجنة الوطنية للطل اثلثا 

ىل لك املعطيات والاس تنتاجات املبسوطة أ عاله، ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أ نه:  استنادا ا 

 فامي يتعلق ابدلفع بعدم الاختصاص النوعي؛( 1

الاستشارات والشاكايت وطلبات النظر يف  النوعي تعلن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اختصاصها

 املتعلقة بعقود الامتياز؛الرأ ي 
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 من املنافسة؛ اال قصاءرشوعية قرار ابلنس بة مل ( 2

قصاء عروضهم  قد با أ ن نظام طلب العروض حدد املعايري اليت سيمت عىل أ ساسها اختيار املتنافسني أ و ا 

ىل التفاوض وفق حاجياهتا وتقديرها، وملا اكن العرض ال فضل هو  واحتفظ لصاحبة الامتياز ال صيل حبق اللجوء ا 

نه  العرض اذلي حيرتم رشوط نظام طلب العروض ويقدم أ حسن عرض تقين ومايل معا وليس ماليا حفسب، فا 

قصاء العرض التقين واملايل للمش تكية مرشوع والشاكية غري مرتكزة عىل أ ساس.ولهذه ال    س باب يكون ا 

 

 


