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                المممكة المغربية                                          
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
 

 المممكة المغربية                                          الرباط، في

 األمانة العامة لمحكومة

المجنة الوطنية لمطمبيات 
 العمومية

 

 9172 جنبرد 71 بتاريخ  2019/48رقم  رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
 عروض  المنافسة في إطار طمبمن ه إقصاء عرض الدراسات بخصوصمكتب شكاية بشأن 

 
 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية،  

الذي أحال بمقتضاىا عمى المجنة  .……بتاريخ  ....كتاب السيد رئيس الحكومة رقم  بناء عمى  
" بخصوص إقصاء عرضو من طمب .........." مكتب الدراساتشكاية الوطنية لمطمبيات العمومية 

 ؛..……وكالة  المعمن عنو من طرف ……العروض رقم 

 ؛2019فبراير  26، بتاريخ ..........المتوصل بيا من وكالة  ..…رقم  وعمى الرسالة الجوابية

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم 
 ؛كما وقع تغييره وتتميمو، بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 ؛..........وعمى نظام الصفقات المتعمق بوكالة  

  ؛2019أبريل  22المتوصل بيا بتاريخ  ..........وعمى مراسمة وكالة 

 ؛لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةإلى الجياز التداولي  المقدموبعد دراسة التقرير 

وبعد عرض ممف الشكاية عمى المجمس التداولي خالل اجتماعيو المنعقدين عمى التوالي في 
 ؛ 2019ماي  14مارس و 26

بتاريخ وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة 
  ؛17/12/2019
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 : المعطيات أوال

 عمييا أحالتوصمت المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بمراسمة من السيد رئيس الحكومة 
أسباب إقصاء عرضو من طمب والتي ينازع بواسطتيا في " ..........شكاية مكتب الدراسات "بمقتضاىا 
 ...........المعمن عنو من طرف وكالة  ..……قم ر  العروض

، 2019فبراير  8بتاريخ  19/40المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم رسالة وفي جوابيا عمى 
جدول األثمان  تغيير إقصاء عرض المكتب المشتكي راجع إلى إقدامو عمىأن  ..........أوضحت وكالة 

من نظام  40من المادة  2الفقرة  يعتبر مخالفة لمشروط طبقا لمقتضياتوىو ما  ،لثمن رابع عبر إضافتو
  .الصفقات الخاص بيا

 االستنتاجات ثانيا:

المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية تنص  2.14.867من المرسوم رقم  30حيث إن المادة  
أسباب في عمى أنو يجوز لكل متنافس المجوء مباشرة إلى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية عندما ينازع 

إقصاء عرضو أو في حالة عدم اقتناعو بالجواب المقدم إليو من طرف صاحب المشروع بخصوص 
 ا.شكايتو أو في حالة عدم اإلجابة عني

في إقصاء  ..........سباب التي اعتمدتيا وكالة ن مكتب الدراسات المذكور يرى أن األوحيث إ 
عرضو غير مبنية عمى أسس قانونية، في حين ترى الوكالة المذكورة أن مكتب الدراسات خالف مقتضيات 

 منافسة.من نظام صفقات الوكالة وىو ما يتوجب معو إقصاء عرضو من ال 40من المادة  2الفقرة 

إن نموذج تحميل المبمغ اإلجمالي ىي وثيقة تعاقدية وجب عمى المتنافسين احتراميا حسب وحيث  
 الشكميات التي حددىا صاحب المشروع.

إعداد حددت طرق ..……من دفتر الشروط الخاصة المتعمق بالصفقة رقم  12وحيث إن المادة  
وثيقة األداء المتعمقة بالصفقة المعنية وبينت الحد األقصى الواجب تأديتو بالنسبة لكل مرحمة من المراحل 

من الثمن اإلجمالي لمصفقة وليس الحد األقصى لمعرض المالي  % 85الثالث لمصفقة بما مجموعو 
 الواجب تقديمو من طرف المتنافسين.

من المبمغ اإلجمالي لمصفقة سيتم تسديده بعد تسمم الوثائق النيائية من  يوحيث إن المبمغ المتبق 
طبقا لمفقرة ما قبل  ،موضوع الصفقة السالفة الذكرلألعمال طرف صاحب المشروع والتسمم النيائي 

 من دفتر الشروط الخاصة السالف الذكر. 12األخيرة من المادة 

الدراسات المعني بإضافة خانة جديدة  وحيث إنو في الحالة موضوع الشكاية، قام مكتب 
، ………من نظام صفقات وكالة  40من المادة  20بخصوص جدول األثمان وىو ما يتناقض مع الفقرة 

 صاحب المشروع.وعميو فإن المكتب المذكور لم يحترم نموذج تحميل المبمغ اإلجمالي الموضوع من طرف 
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 ثالثا : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 :ما يمي، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية المبسوطة اعاله بناء االستنتاجات 

نموذج تحميل المبمغ اإلجمالي الموضوع من طرف صاحب المشروع ىو وثيقة تعاقدية ن إ - 
 بيا؛ علمتنافسين حسب الشكميات التي وضوجب احتراميا من طرف ا

" ..........إضافة خانة جديدة لنموذج تحميل المبمغ اإلجمالي من طرف مكتب الدراسات " نإ - 
 ؛..........وكالة  من نظام صفقات 40مخالف لمقتضيات المادة 

قرار سميم قرار إقصاء عرض مكتب الدراسات المعني من طرف صاحب المشروع إن  - 
 ومشروع.

 

 

 


