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  2022ماي  10بتارخي  39رمق  اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأ ي          

قصاء مكتبني  املربمةلدلراسات من املشاركة يف الصفقات العمومية  يف شأ ن ا 

 .…………من دلن املصاحل التابعة  

بتارخي  .……/233 عدد ...................................................بناء عىل رساةل الس يد 

 والواثئق املرفقة هبا؛ 2022أ بريل  28

( 2013مارس  20) 1434جامدى ال وىل  8الصادر يف  2.12.349وعىل املرسوم رمق 

 كام وقع تغيريه وتمتميه؛ ،املتعلق ابلصفقات العمومية

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

 ابللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كام وقع تغيريه وتمتميه؛ 

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

 العمومية؛

املغلقة  جلس ته وبعد مداوةل اجلهاز التداويل للجنة الوطنية للطلبيات العمومية خالل

 .2022ماي  10بتارخي املنعقدة 

 املعطيات أ وال:

وطلب، بواسطة رسالته  ...................................................الس يد لقد تفضل 

لهيا أ عاله، اس تطالع رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات  العمومية يف شأ ن اال قصاء الهنايئ املشار ا 

 ...................................................   ملكتيب ادلراسات

التابعة صاحل امل من دلن ربمةاملمن املشاركة يف الصفقات ....................................................و

ىل ا، ......................... لهيام وامل  ملؤاخذاتابلنظر ا  املفتش ية اليت أ جنزهتا تقارير يف ال  ثبتةاملنسوبة ا 

 ..........................التابعة  .………………

      

 

 

 

  

  

  

  

      

 

 ملكة المـغربيـةـالم    
 األمانـة العـامة للحكومـة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية     
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، وفق ما ورد يف رساةل الس يد ملؤاخذاتوتتجىل هذه ا

ارتاكهبام جملموعة من ال فعال  يف والواثئق املرفقة هبا، ...................................................

اخلاضعة للقانون  عقودالس ندات الطلب و موضوع واخملالفات املتكررة واخلطرية لاللزتامات التعاقدية 

 . املربمة معهامالعادي 

علام اللجنة  ...................................................أ حاط الس يد يف هذا اال طار، و

قلميية اخملتصة ……الوطنية للطلبيات العمومية بأ ن  ق اال   سالفي اذلكرال غت املكتبني بل   .……لمي اب 

داخل ، ، قصد مطالبهتام2022فرباير  22بتارخي  ،لهيام عرب الربيد املضمونا  ابملؤاخذات املنسوبة 

لهيام ،يوما( 20عرشين ) أ جل بداء مالحظاهتام يف شأ ن املؤاخذات املنسوبة ا   .اب 

 : الاس تنتاجاتاثنيا

ن حيث  أ ن للوزير املعين  همن 159املادة  يف زييُ  العموميةاملرسوم املتعلق ابلصفقات ا 

 املربمةمن املشاركة يف الصفقات أ و صاحب صفقة مقرر اال قصاء املؤقت أ و الهنايئ ملتنافس  يتخذ

من دلن املصاحل اخلاضعة لسلطته، مىت ثبت دليه أ نه أ دىل بترصحي ابلرشف يتضمن معلومات غري 

حصيحة أ و واثئق مزورة، أ و ارتكب أ عامل غش أ و رشوة أ و خمالفات متكررة لرشوط العمل أ و 

 ؛التعاقديةاللزتامات لخمالفات خطرية 

نو  ايئ من املشاركة يف الصفقات قبل اختاذ مقرر اال قصاء املؤقت أ و الهن، ه، يتعنيحيث ا 

ليه، حسب احلاةل، تبليغ املتنافس أ و صاحب الصفقة ،العمومية ىل  ،ابملؤاخذات املنسوبة ا  ودعوته ا 

، واس تطالع رأ ي ( يوما15)عرش اال دالء مبالحظاته يف شأ هنا داخل أ جل ال يقل عن مخسة 

 ؛للطلبيات العموميةة اللجنة الوطني

نه من املشاركة  اال قصاء املؤقت أ و الهنايئ، فضال عن ذكل، أ ن يكون مقرر يب وحيث ا 

ىل املتنافس أ و صاحب الصفقة املعين،وأ ن يُ  معل ال،العمومية يف الصفقات  وأ ن  حسب احلاةل، بلغ ا 

 نرش يف بوابة الصفقات العمومية؛ يُ 

نه يُ  د يف مما س بق أ ن  نتجس ت وحيث ا   159املادة املرسوم املتعلق ابلصفقات العمومية قد حد 

ملتنافس أ و صاحب صفقة من  عقوبة اال قصاء املؤقت أ و الهنايئاليت تس تدعي تطبيق ال فعال  منه

  ؛يف هذا الشأ ن التقيد هبااليت يتعني  جراءاتواال   املشاركة يف الصفقات العمومية
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ن ىل وحيث ا  لهيا أ عاله وما  امل 159 املادةأ حاكم ه ابلرجوع ا   تطبيقها يشمل نطاقأ ن ، يتبني ا 

 ،املتنافس أ و صاحب الصفقة اذلي ارتكب فعال من ال فعال املوجبة لتطبيق اال جراءات القرسية

برام أ ثناء مشاركته يف  امللقاة عىل  تنفيذه لاللزتامات التعاقديةخالل أ و الصفقات العمومية مساطر ا 

 ؛حسب احلاةل، مبوجب الصفقة املربمة عاتقه

ن  فت  من املرسوم 4املادة وحيث ا  الصفقات بأ هنا عقود املتعلق ابلصفقات العمومية عر 

من أ جل تنفيذ أ شغال أ و تسلمي  ربم بني صاحب املرشوع ولك خشص ذايت أ و اعتباريبعوض تُ 

 توريدات أ و القيام خبدمات؛

ن هذا التعريف يرسي عىل   ؛"س ندات الطلب"وحيث ا 

نه لنئ اكن املرسوم املتعلق ابلصفقات العمومية قد  وحيث أ حاكما  س ندات الطلبل  أ فردا 

برام الصفقات من املرسوم نفسه، 16، معال بأ حاكم املادة عتربا تُ ، فا هنخاصة  طريقة من طرق ا 

 ؛العمومية

ن نوحيث ا   من املرسوم املتعلق ابلصفقات العمومية مل تس تنث 3املادة  ه، فضال عن ذكل، فا 

 ؛ أ حاكمه "س ندات الطلب" من نطاق تطبيق

نه يس تنتج مما س بق أ ن لهيا أ عاله وما  امل 159 أ حاكم املادة وحيث ا  س ندات  ترسي عىل ا 

 ؛ابعتبارها صفقات معومية خاضعة ل حاكم خاصة الطلب

ن املادة   تطبيق نطاققد اس تثنت من  املتعلق ابلصفقات العموميةمن املرسوم  3وحيث ا 

 لقانون العادي؛ل اخلاضعةو االتفاقات أ  العقود  أ حاكمه

ن اس تثناء  املرسوم من جمال تطبيق  العاديلقانون ل اخلاضعةو االتفاقات أ  العقود وحيث ا 

ماكنية  عامل أ حاكم املادة املتعلق ابلصفقات العمومية حيول دون ا   ؛همن 159ا 

ن  دارية، و االتفاقات أ  العقود هذه وحيث ا  أ ن  تبعا ذلكل،، فا هنا ال ميكنليست عقودا ا 

 املربمة طبقا لقواعد القانون العادي؛غري مأ لوفة يف العقود  ةاس تثنائيبنودا  تتضمن، حبمك طبيعهتا،

نه يس تنتج مما س بق أ ن  من املرسوم املتعلق ابلصفقات العمومية 159أ حاكم املادة  وحيث ا 

   العادي؛ لقانونل اخلاضعةو االتفاقات أ  العقود ال ترسي عىل 
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ىل رساةل الس يد  وحيث نه ابلرجوع ا  والواثئق  ...................................................ا 

خمالفات خطرية لاللزتامات التعاقدية املرفقة هبا، يتبني أ ن مكتيب ادلراسات السالفي اذلكر ارتكبا 

 لقانون العادي؛ل اخلاضعةس ندات الطلب والعقود ل  أ ثناء تنفيذهام

ن وحيث قلميية اخملتصة  ..… ا   سالفيال  ادلراسات مكتيب بتبليغ قامت طانطان قلمياب  اال 

 ،2022 فرباير 24 يف املؤرختني 0422/22 ورمق 0421/22 رمق الرسالتني بواسطة ،اذلكر

لهي املنسوبة ؤاخذاتابمل دالء مبالحظاهتام يف ( 20)، وحددت هلام أ جال أ قصاه عرشون اما  يوما لال 

 ؛هذا الشأ ن

نه لنئ قام ابال دالء مبالحظاته يف شأ ن املؤاخذات  (..........) ادلراسات مكتب وحيث ا 

ليه،  الواثئق املرفقة برساةل الس يد اكتست، وفق ما ورد يف هذه املالحظات ن فا  املنسوبة ا 

ليه املنسوبة املؤاخذات فندتُ  ملو ،، طابع العمومية....................................   ؛ا 

نه تبني   ،لكنو  جنازها مل   للجنة الوطنية للطلبيات العمومية أ ن ال عاملحيث ا  كتب املعهود اب 

، يف حني أ ن وعقود خاضعة للقانون العادي اكنت موضوع س ندات طلب (..........) ادلراسات

جنازها عامل ال    ؛فقط موضوع عقود خاضعة للقانون العادي نتاك( .....) ملكتب ادلراساتاملعهود اب 

ن يس تفاد من الواثئق املرفقة برساةل الس يد  هوحيث ا 

، أ ثناء تنفيذه ارتكب (..........ادلراسات )مكتب  أ ن ...................................................

 159املادة  تطبيق اال جراءات القرسية املنصوص علهيا يفأ فعاال تقع حتت طائةل  لس ندات الطلب،

لهيا أ عاله  ؛املوما  ا 

نه لنئ اكن وحيث  لهيا  وما  امل 159أ حاكم املادة تطبيق  نطاقا  أ عاله يشمل س ندات ا 

نه ال يشمل، ، الطلب  السالفة اذلكر، العقود أ و االتفاقات اخلاضعة للقانون العادي؛لالعتبارات فا 

ن مكتب يف حق  املزمع اختاذهمن املشاركة يف الصفقات مقرر اال قصاء الهنايئ  وحيث ا 

لهيا  159يس متد س نده القانوين من أ حاكم املادة  (..........)ادلراسات  وهو ما ال ، أ عالهاملوما  ا 

 مكتب ادلراساتاملزمع اختاذه يف حق من املشاركة يف الصفقات الهنايئ  مقرر اال قصاء ينطبق عىل

 ؛(.....)

نه ال بنص رصحي؛ ، فضال عن ذكل،وحيث ا   ال عقوبة ا 
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نه وحيث  لهيا أ عاله، اختاذ مقرر اال قصاء  159لنئ اكن يوز، معال بأ حاكم املادة ا  املوما  ا 

من املشاركة يف الصفقات املربمة من دلن املصاحل  (..........)ملكتب ادلراسات الهنايئ املؤقت أ و 

ن .........................التابعة   مكتب ادلراساتيف حق  مماثلمقرر اختاذ  ال يشء يُسو غ، فا 

 (؛.....)

نه، مع مراعاة ما س بق،  ىل القضاء............................ تفظحت وحيث ا  ، حبقها يف اللجوء ا 

ىل مكتيب ادلراسات ) امىت ثبت له  ؛   تكتيس صبغة جنائية( .....( و)..........أ ن ال فعال املنسوبة ا 

نهوحيث  ىل السلطة التقديرية للوزير املعين  يعودلنئ اكن  ا  حتديد اال جراءات صالحية ا 

، ويه صالحية ليس للجنة الوطنية (..........) مكتب ادلراساتاملزمع اختاذها يف حق القرسية 

ممارس هتا تس تويف الرشوط واال جراءات املنصوص علهيا  نطاملا أ  ، التعقيب علهياللطلبيات العمومية 

لهيا  159ة يف املاد نه عالهأ  املوما  ا  عامل يتعني، ، فا  ، مراعاة مبدأ  التناسب بني خطورة ال فعال هاعند ا 

 املرتكبة والعقوبة املقررة لها؛

 أ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةر  اثلثا:

اللجنة الوطنية للطلبيات  ترى، املعطيات املبسوطة والاس تنتاجات املذكورة أ عالهبناء عىل 

 :العمومية

املربمة من دلن املصاحل التابعة من املشاركة يف الصفقات الهنايئ ن مقرر اال قصاء أ   -

اختاذه  ...................................................اذلي يعزتم الس يد  .........................

يف املنصوص علهيا واال جراءات اس توىف الرشوط  (..........) يف حق مكتب ادلراسات

 ؛من املرسوم املتعلق ابلصفقات العمومية 159املادة 

ىل هذا املأ ن  - (، وأ ن ..........) مكتب ادلراساتقرر يب أ ن يكون معلال، وأ ن يبلغ ا 

 نرش يف بوابة الصفقات العمومية؛ي 

لهيا أ عاله ال يشمل  159تطبيق أ حاكم املادة  نطاقأ ن   - و االتفاقات أ  العقود املوما  ا 

 .العادي لقانونل اخلاضعة

 

 


