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 9102يوويو  18بتاريخ  9102/92رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رقم 

 بشأن إقصاء شركتيه مه المشاركة في الصفقات

 

 العمومية، اللجىة الوطىية للطلبيات

 ؛9108َٕٕٚٛ  3ثزبسٚخ  9108/9232ى سق……… ثُبء ػهٗ سعبنخ انغٛذ 

( 9104عجزًجش  90) 0325ر٘ انحجخ  6انظبدس فٙ  94034756ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 يُّ؛ 95ٔ 2عًٛب انًبدرٍٛ ٔال  ،انًزؼهق ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ

 ٔثؼذ دساعخ رقشٚش انًقشس انؼبو نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛  

َٕٕٚٛ  07انًُؼقذح ثزبسٚخ  انًغهقخ جهغزّٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ خالل 

9108 ، 

 المعـطـيات أوال:

اعزطالع سأ٘ انهجُخ انٕطُٛخ انشعبنخ انًشبس إنٛٓب أػالِ،  ٕاعطخ، ث.……انغٛذ طهت 

نزجًغ فٙ اب ػضٍٕٚ ًثظفزٓ، « ..… »ٔ « .… » ششكزٙشأٌ إقظبء فٙ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

انًؼهٍ يٍ انًشبسكخ فٙ انظفقبد  ،AG/M.03.AO.03/9106ثبنششاكخ طبحت انظفقخ سقى 

 4إخالنًٓب ثبنزضايبرًٓب انزؼبقذٚخثؼهخ ، انًزكٕسح ..… ػُٓب يٍ قجم

 االستىتاجات  :ثاويا

 ؛.……ربثؼخ يقبٔنخ ػًٕيٛخ ْٙ  ……حٛث إٌ 

اعزثُذ انًقبٔالد  94034756سقى يٍ انًشعٕو انًشبس إنّٛ أػالِ  95حٛث إٌ انًبدح ٔ

 ،انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخنٓب اعزشبسح  جٕصٚانزٙ ٔانٓٛئبد  انؼًٕيٛخ يٍ قبئًخ انًؤعغبد

اعزطالع سأ٘  طالحٛخنٛغذ نٓى  نهًقبٔالد انؼًٕيٛخنًذٚشٍٚ انؼبيٍٛ انشٙء انز٘ ٚغزفبد يُّ أٌ ا

 ؛فٙ انقضبٚب انزٙ رذخم فٙ يجبل اخزظبطٓبانٕطُٛخ انهجُخ 

نشئٛظ ػهٗ أَّ ٚجٕص يُّ  59َض فٙ انًبدح  .……َظبو انظفقبد انخبص ٔحٛث إٌ 

، ثؼذ اعزطالع سأ٘ انهجُخ surveillance) (Le Président du Conseil deانشقبثخ يجهظ 

، ثظفخ يؤقزخ أٔ َٓبئٛخ، يزُبفظ أٔ طبحت طفقخارخبر يقشس ثئقظبء  انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ،
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نششٔط انؼًم أٔ يخبنفبد يخبنفبد يزكشسح سشٕح أٔ فٙ حقّ اسركبة أػًبل غش أٔ  إرا ثجذ

 ؛انششكخ انًزكٕسح رؼهٍ ػُٓبيٍ انًشبسكخ فٙ انظفقبد انزٙ  ،انًٕقؼخ نالنزضايبد انزؼبقذٚخخطٛشح 

يغزٕحٗ يٍ  ..……َظبو انظفقبد انخبص ثششكخ يٍ 59انًبدح يضًٌٕ ٔحٛث إٌ 

 91) 0323جًبدٖ األٔنٗ  7انظبدس فٙ  94094238يٍ انًشعٕو سقى  048انًبدح يقزضٛبد 

 ( انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ؛9102يبسط 

ضشٔسح  يُّ ػهٗ 59َض فٙ انًبدح  ……نئٍ كبٌ َظبو انظفقبد انخبص إَّ ٔحٛث 

خهذ أشأٌ ششكخ فٙ اعزطالع سأ٘ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ قجم ارخبر قشاس اإلقظبء 

طبنًب أٌ  ،ْزِ انُبصنخثئثذاء سأٚٓب فٙ انهجُخ انٕطُٛخ ْزا انًقزضٗ ال ٚهضو ، فئٌ ثبنزضايبرٓب انزؼبقذٚخ

ًٕجت ثانحظش،  ػهٗ عجٛم ،يحذدحانزٙ نٓب انظالحٛخ فٙ اعزشبسرٓب  انًؤعغبد ٔانٓٛئبد

 ؛94034756 انزكش سقىانغبنف انًشعٕو 

انًقبٔالد انؼًٕيٛخ يغزثُبح يٍ قبئًخ انًؤعغبد ٔانٓٛئبد انزٙ  ٌأٔحٛث إَّ، ثبنشغى يٍ  

اعزشبسح انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد طالحٛخ  94034756انغبنف انزكش سقى  نٓب انًشعٕوخٕل 

ٔانقٕاػذ  اإلجشاءادانشأٌ ثجؼض فٙ ْزا ال رشٖ ضٛشا فٙ انززكٛش انهجُخ انٕطُٛخ فئٌ  ،انؼًٕيٛخ

، ثظفخ يزُبفظ أٔ طبحت طفقخئقظبء أ٘ ث يقشسقجم ارخبر ثٓب،  انزقٛذ ..……ػهٗ  نزٙ ٚزؼٍٛا

 9يٍ قجهٓب انًؼهٍ ػُٓبيٍ انًشبسكخ فٙ انظفقبد  يؤقزخ أٔ َٓبئٛخ،

ثبنًؤاخزاد انًُغٕثخ إنّٛ ٔدػٕرّ عهفب إنٗ أٔ طبحت انظفقخ رجهٛغ انًزُبفظ ٚجت  -

 ؛ًحذدانجم األاإلدالء ثًالحظبرّ فٙ شأَٓب داخم 

 ؛رؼهٛم يقشس اإلقظبء  -

إنٗ انًزُبفظ أٔ طبحت ٔرجهٛغّ  سئٛظ يجهظ انشقبثخاإلقظبء يٍ قجم يقشس ارخبر   -

  ؛، حغت انحبنخانظفقخ انًؼُٙ

ثٍٛ اإلجشاء انقغش٘   (Principe de proportionnalité)يشاػبح يجذأ انزُبعت -

 .أٔ طبحت انظفقخ ٗ انًزُبفظانًشاد ارخبرِ ٔخطٕسح األفؼبل انًُغٕثخ إن

 ثالثا : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 9نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ رزكش، فئٌ اثُبء ػهٗ يب عجق ركشِ 

انًقبٔالد انؼًٕيٛخ ال رُذسج ضًٍ قبئًخ انًؤعغبد ٔانٓٛئبد انزٙ ٚجٕص نٓب أٌ ث -0

 ؛انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ فٙ انقضبٚب انزٙ رُذسج ضًٍ يجبل اخزظبطٓباعزشبسح انهجُخ 

َظبو يٍ  59انًبدح فٙ ششٔط انًُظٕص ػهٛٓب انبإلجشاءاد ٔث انزقٛذٚزؼٍٛ َّ أ -9

 يزٗانًزُبفظ أٔ طبحت انظفقخ  حقفٙ اإلجشاءاد انقغشٚخ  ػُذ رطجٛق .……انظفقبد انخبص 

 4فؼم يٍ األفؼبل انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انًزكٕسح فٙ حقّ اسركبة  ثجذ


