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 المملكة المغربية                                                  

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 

 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية  

  0208ماي  81بتاريخ  94رقم 

 فسخ صفـقــة عـمـومـيةأن ـبش

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

ٔيب  ،..............................انًذسعخ ثُبء عهٗ سعبنخ غهت انشأ٘ انًزٕصم ثٓب يٍ غشؾ 

 أسـك ثٓب يٍ ٔصبئك؛ 

( انًزعهك 2015عجزًجش  21)1436ر٘ انحجخ  7انصبدس ـٙ  2.14.867ٔعهٗ انًشعٕو سلى 

 انعًٕيٛخ كًب ٔلع رؽٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ثبنهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد 

( انًزعهك 2013يبسط  20)1434جًبدٖ األٔنٗ  8انصبدس ـٙ  2.12.349ٔعهٗ انًشعٕو سلى 

 ثبنصفمبد انعًٕيٛخ كًب ٔلع رؽٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛

ٔثعذ دساعخ عُبصش رمشٚش انًمشس انعبو انًمذو إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد 

 انعًٕيٛخ؛

أنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ خالل انجهغخ انًؽهمخ انًُعمذح ٔثعذ يذ

   .  2021يب٘  18ثزبسٚخ 

 أوال: الوقائع

ثأَٓب أثشيذ، يع  ..............................انًذسعخ عشظذ ثٕاعطخ سعبنزٓب انًشبس إنٛٓب أعالِ، 

خ ثأشؽبل رٓٛئخ ٔرغمٛؿ يشآة انغٛبساد انًزعهم 2018/....../03سلى  انصفمخ "،..............ششكخ " 

(Abri parking) ثبنًذسعخ انًزكٕسح .  

، ٔـمب نزٕصٛؿ األشؽبل انخبصخ ثبنجُذ انغبثع انًزعهك ثبنزٓٛئخ ٔانزغمٛؿ َّأ غبنجخ انشأ٘ٔأظبـذ 

 ٔرُفٛز جضء يٍ األشؽبل، ـٙ إَجبص انخشعبَخ ٔرضجٛذ انٓٛكم انحذٚذ٘ انًزعبلذح انششكخ ذعانًعُٛخ، شش

صبحت انًششٔع أٌ ٚذخم رؽٛٛشا عهٗ رٕصٛؿ األشؽبل انًعُٛخ ثٓذؾ يالءيخ انغمؿ  ٖاسرأ ٔثعذ رنك

يع خصٕصٛخ انًذسعخ ٔانزصٕس انًعًبس٘ انًُذسط ـٙ إغبس االعزشارٛجٛخ انٕغُٛخ نهُجبعخ انطبلٛخ عهٗ 

 يغزٕٖ انًؤعغبد انجبيعٛخ.

انعشض انًبنٙ ٔؼٛبة ثٛبٌ  ٔحذح وب، ٔأيانًزكٕس انغمؿ ؼٛشيٍ ٔنزأدٚخ األشؽبل انًُجضح  

ثبعزجبسْب  ،......………………انًذسعخ  اعزطهعذ رفصٛهٙ ألصًُخ انجُذ انغبثع ثبنصفمخ انًزكٕسح،

انٕاجت ارجبعٓب ـٙ ْزا  انكٛفٛخ ثخصٕص سأ٘ انهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخصبحت انًششٔع، 

 .انشأٌ
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 ثانيا: االستنتاجات

ٚطشح صبحت انًششٔع عذو ٔجٕد جذٔل أصًبٌ ٚزعهك ثبنجُذ انغبثع ثزٓٛئخ ٔرغمٛؿ يشآة حٛش  

 ؛انغٛبساد

لبو صبحت انًششٔع ثزٕلٛؿ األشؽبل انًزعهمخ ثزضجٛذ انغمؿ يٍ عُٛخ ٔحٛش  

« NEVERSO »  ٗ؛ثذٚم ٚزالءو يع غجٛعخ انًؤعغخ  ٔانهجٕء إن 

يٍ دـزش انششٔغ اإلداسٚخ انعبيخ انًطجمخ عهٗ صفمبد  49يٍ انًبدح  3ٔ 2حغت انفمشرٍٛ ٔحٛش 

فغخ انصفمخ ـٙ انحٍٛ، ٔٚحك نهًمبٔل انحصٕل رإرا أيش صبحت انًششٔع ثزٕلٛؿ األشؽبل األشؽبل "

ٔال ٚمجم غهت انًمبٔل إال إرا لذو  ،ََٕٛخعهٗ رعٕٚط ثطهت يُّ إرا رًذ يعبُٚخ حصٕل ظشس نّ ثصفخ لب

 ؛( ٕٚيب يٍ ربسٚخ رجهٛػ األيش ثبنخذيخ انمبظٙ ثزٕلٛؿ األشؽبل40كزبثخ داخم أجم أسثعٍٛ )

ى صإرا رى انششٔع ـٙ رُفٛز األشؽبل، رى ـٙ انحٍٛ انزغهى انًؤلذ نألشؽبل انًُفزح أٔ جضء يُٓب، 

 ؛انزغهى انُٓبئٙ نٓب ثعذ اَزٓبء أجم انعًبٌ"

انًزكٕسح، ًٚكٍ نصبحت انًششٔع  49ٔحٛش ـٙ حبنخ رٕلٛؿ األشؽبل كًب ْٕ يحذد ـٙ انًبدح 

يٍ انذـزش  69ٔـك انكٛفٛخ انًُصٕص عهٛٓب ـٙ انًبدح  انهجٕء إنٗ ـغخ انصفمخ انزٙ أثشيٓب يع انًمبٔل،

 انًزكٕس؛

ٔحٛش ـٙ حبنخ لٛبو انغهطخ انًخزصخ ثفغخ انصفمخ، ثغجت رٕلٛؿ األشؽبل ٚصٛش يٍ حك انًمبٔل 

انحصٕل عهٗ رعٕٚط رجعب نٓزا انفغخ، ٔرنك ثعذ رمذًّٚ غهجب كزبثٛب يشـك ثبنزجشٚشاد انعشٔسٚخ، 

نفخ انغب 69ظًٍ حبالد انفغخ يع انزعٕٚط انًُصٕص عهٛٓب ـٙ انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح نٕجٕدْب 

 انزكش؛

األٔساػ ٔانًخبصٌ ٔاأليبكٍ انُبـعخ نزُفٛز األشؽبل ٔثغحت  انًمبٔل ثئخالء ىٔحٛش "إرا نى ٚم

( يٍ انًجهػ األصهٙ 5/10000)يعذارّ ٔرجٓٛضارّ، رطجك عهّٛ ؼشايخ ٕٚيٛخ ثخًغخ عهٗ عششح آالؾ 

األشؽبل عٍ كم ٕٚو رأخٛش نهصفمخ رعبؾ إنّٛ، عُذ االلزعبء، يجبنػ األشؽبل اإلظبـٛخ ٔانضٚبدح ـٙ حجى 

 إنٗ ؼبٚخ انٕٛو انز٘ رى ـّٛ اإلـشاغ انكبيم نأليبكٍ انًزكٕسح؛

ٔٚزى اعزخالص يجهػ ْزِ انؽشايخ ٔـك َفظ انششٔغ انًُصٕص عهٛٓب ثبنُغجخ نؽشايبد انزأخٛش 

 ـٙ رُفٛز األشؽبل.

ٚط نهًمبٔل ٚزى رى ارخبر يمشس ثفغخ انصفمخ، ـئَّ ٚزشرت عهّٛ أداء رعٕ يب إرا ٔحٛش ـٙ حبنخ

زى رغٕٚخ ر ،رحذٚذِ ثٕاعطخ ارفبق ثٍٛ غشـٙ انعمذ يٕظٕع انفغخ، ٔـٙ حبنخ عذو االرفبق ـٙ ْزا انشأٌ

 يٍ دـزش انششٔغ اإلداسٚخ انعبيخ. 81ٔـك انًبدح  ثًُٛٓب أ٘ خالؾ أٔ َضاع

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

انًجغٕغخ أعالِ، رشٖ انهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ أَّ ثُبء عهٗ انًعطٛبد ٔاالعزُزبجبد  

ثأيش يٍ صبحت انًششٔع ثزُفٛز األشؽبل، ٔـك يمزعٛبد  2018/....../03ـٙ حبنخ، ـغخ انصفمخ سلى 
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يٍ دـزش انششٔغ اإلداسٚخ انعبيخ انًطجمخ عهٗ صفمبد األشؽبل، ٚحك نهًمبٔل انًطبنجخ  69انًبدح 

أ٘ َضاع أٔ خالؾ ثُّٛ ٔثٍٛ س انًزطهجخ ـٙ ْزا اإلغبس، ٔـٙ حبنخ حذٔ ثبنزعٕٚط ٔـك اإلجشاءاد

 يٍ انذـزش انًزكٕس. 81صبحت انًششٔع ًٚكٍ رغٕٚزّ ٔـك انًبدح 

 


