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                المملكت المغربيت                                          

            األمانت العامت للحكومت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت

 

 المملكت المغربيت                                          الرباط، في

 األمانت العامت للحكومت

 للطلبياث العموميتاللجنت الوطنيت 
 

 
 

 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت

 9102دجنبر  92بتاريخ   9102/55 رقم

 صالحيت شهادة الجودة في شأن

 
 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

سالمة مسطرة طمب العروض رقم  فيالتي تنازع فييا  « ..... »شكاية شركة بناء عمى   
 ؛ بوجدة .....المعمن عنو من طرف المديرية الجيوية .....

 وما أرفق بيا من وثائق ؛.....وعمى رسالة وزارة 

( المتعمق 2013مارس  20جمادى األولى ) 8الصادر في  2.12.349وعمى المرسوم رقم 
 بالصفقات العمومية ؛

 المتعمق( 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7 فيالصادر  2.14.867عمى المرسوم رقم و 
 ؛كما وقع تغييره وتتميمو  المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةب

 ؛وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم لمجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

جياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة وبعد مداولة ال
 ،2019دجنبر  24بتاريخ 

 المعطيات : أوال 

طمب العروض  في سالمة مسطرة « ..... »شركة  بمقتضى شكايتيا المشار إلييا أعاله، نازعت 
نائل  مدعية أن شيادة الجودة التي تقدم بيا لجية الشرق  .…الذي أعمنت عنو المديرية الجيوية .....رقم 

 لتضمنيا معطيات متناقضة ،المتعمقة باستيراد الشعير من الخارج غير سميمةو الصفقة ضمن وثائق ممفو 
كمية الحمولة التي تم مقة بالبيانات المتعمينائي الشحن والتفريغ وكذا  مع الوثائق الممسوكة لدى مصالح

 شحنيا.
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لمديرية الجيوية المذكورة بمكتب ضبط اأودعت  2019غشت  9بتاريخ أنو المشتكية  وأضافت 
صادرة عن الوكالة  ثائقوأرفقتو بنسخ من فتحاص الوثائق المكونة لمممفات اإلضافية، طمبا يرمي إلى ا

 الوطنية لمموانئ والمكتب الوطني الميني لمحبوب والقطاني لالستدالل عمى ما ذىبت إليو.

 2019دجنبر  5بتاريخ  19/316وفي جوابيا عمى رسالة المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم  
، ..……بواسطة رسالتيا رقم .....التي تم بمقتضاىا إحالة صورة من الشكاية عمييا، أوضحت وزارة 

وىو ما تأكدت منو بعد  أن الشيادة المتعمقة باستيراد الشعير المعني سميمة 2019دجنبر  13المؤرخة في 
 26المؤرخة في ……مكاتبة اإلدارة التي أصدرتيا والتي أكدت صحتيا وسالمتيا بمقتضى رسالتيا رقم 

 وأن لجنة طمب العروض احترمت جميع القواعد المتعمقة بالمسطرة المتبعة في ىذا الشأن. 2019يونيو 

 االستنتاجات ا:نيثا 

تنازع في سالمة شيادة الجودة المدلى بيا من  قد أسست شكايتيا عمى الطعن المشتكية إنحيث  
 ؛مسطرة طمب العروض  وىو ما يعيببدعوى أنيا غير سميمة طرف نائل الصفقة 

 ،ىي وثائق رسميةو  ،وحيث إنو بالرجوع إلى الوثائق الرسمية المتوصل بيا من صاحب المشروع 
في رسالتيا  تمك الوثيقة التي أصدرت الجيةما أكدتو تثبت سالمة الشيادة موضوع الشكاية وفق  نجد أنيا

 المشار إلييا أعاله ؛

عكس ما تضمنتو ىذه الوثائق، مما يتعين معو رفض  بما يثبت وحيث إن المشتكية لم تدل  
 الشكاية.
 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا 

قررت رفض المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  فإن ،المبسوطة أعالهاالستنتاجات استنادا عمى 
 الشكاية لعدم ثبوت االدعاءات الواردة بيا.

 

 

  
 

 

 


