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                المملكت المغربيت                                          

            األماوت العامت للحكومت

 اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميت
 

 المملكت المغربيت                                          الرباط، في

 األماوت العامت للحكومت

 للطلبياث العموميتاللجىت الوطىيت 
 

 
 

 رأي اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميت

 9102أكتوبر  8بتاريخ   51/9102 رقم

المعله عىه مه طرف  9102/12المتعلقت بطلب العروضرقم  « …… »شكايت شركت  بشأن

 .…… وزارة مىدوبيت
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

تطعن بمقتضاىا في ، التي 6109يونيو  62بتاريخ  « .…… »شركة شكاية بناء عمى   
 ؛ ……المعمن عنو من طرف مندوبية وزارة ، 6109/19 رقم طمب العروض مشروعية

( المتعمق 6101مارس  61جمادى األولى ) 8الصادر في  620621.9المرسوم رقم عمى و 
 ، كما وقع تغييره وتتميمو ؛بالصفقات العمومية

 المتعمق( 6102سبتمبر  60) 0.12ذي الحجة  7 فيالصادر  620.2827عمى المرسوم رقم و 
 ؛، كما وقع تغييره وتتميمو المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةب

 وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛

تين المغمقتين العمومية خالل الجمسجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات وبعد مداولة ال
 ،6109 فاتح وثامن أكتوبربتاريخ  المنعقدتين عمى التوالي

 المعطيات : أوال        

بعمالة  ..…بواسطة رسالتيا المشار إلييا أعاله، من عدم احترام مندوبية  « …… »اشتكت شركة  
لنظام االستشارة النموذجي المعتمد من طرف وزارة  6109/19 رقم مراكش عند إعالنيا عن طمب العروض

اعتبرتيا تمييزية تحد من حرية  اومن احتواء شبكة التقييم المطبقة عمى طمب العروض المذكور بنود ..…
 المنافسة2

 وزارة عمى إحالة صورة من ىذه الشكايةقامت المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ب وبناء عميو، 
قصد إبداء موقفيا من المؤاخذات الواردة ب 6109غشت  2بتاريخ  091-09 بمقتضى الرسالة رقم ……

  يا2في
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الوزارة  ندوبية، بأن م6109سبتمبر  07بتاريخ  78.في رسالتيا رقم  ..…، أفادت وزارة وجوابا 
جديد سيتم تييئ ممف طمب عروض بمراكش قد قامت بإلغاء طمب العروض موضوع الشكاية وأنيا بصدد 

 2..…وفقا لدفتر التحمالت النموذجي المعتمد من قبل وزارة  إعداده
 االستنتاجات ا:نيثا

في رسالتيا المشار إلييا أعاله، إلغاء طمب العروض موضوع ىذه  ……وزارة  أكدتحيث  
 ؛ الشكاية

وحيث إن استمرار المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية في البت في شكاية معينة رىين باستمرار  
ىذه الشكاية، إذ ال يكفي توافر ىذه الشروط عند تقديم  لقبولتوافر الشروط الشكمية والموضوعية المتطمبة 

نما ال بد من استمرار قياميا إلى حين الفصل فييا ؛  الشكاية وا 

أىم الشروط المتطمبة لقبول الشكاية ىي ثبوت قيام مصمحة مشروعة لممشتكي في وحيث إن من  
 تقديم الشكاية ؛

وحيث إن إقدام صاحب المشروع عمى إلغاء طمب العروض المطعون فيو يجعل الغاية المتوخاة  
 من الشكاية قد تحققت األمر الذي يجعل الشكاية الحالية غير ذات موضوع2

 الوطنية للطلبيات العموميةثالثا : رأي اللجنة  

أصبحت  « …… »شكاية شركة ، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن بناء عمى ما تقدم
 غير ذات موضوع نتيجة إلغاء صاحب المشروع لطمب العروض المعني بالشكاية2

 

 

  
 


