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 المممكة المغربية                                                   
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 
  79/2020 العمومية رقمرأي المجنة الوطنية لمطمبيات 

 المتعــمق بعـدم قـبول شكاية لعـدم  9292شتنبر  92بتاريخ  
 قانوني سميمارتكازها عمى أساس 

 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

والتي  2019المتوصل بيا في فاتح نونبر  « .................... »شركة بناء عمى شكاية 
في إطار طمب  ينتطعن بمقتضاىا في سالمة مسطرة فحص العروض المقدمة من طرف المتنافس

 ؛....................المعمن عنو من قبل المديرية الجيوية  ....................العروض رقم

 9بتاريخ  19/674عدد ....................لممديرية الجيوية وعمى الرسالة الجوابية 
 ؛، وما أرفق بيا من وثائق2019ديسمبر 

( 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349المرسوم رقم  وعمى
 ؛وتتميموالمتعمق بالصفقات العمومية كما وقع تغييره 

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

لمجنة الوطنية لمطمبيات  لمقدم إلى الجياز التداوليا المقرر العام وبعد دراسة عناصر تقرير
 العمومية؛

شتنبر  29 خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخالمذكور  وبعد مداولة الجياز التداولي
2020. 
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 طياتـأوال: المع   

في سالمة  « .................... »بواسطة شكايتيا المشار إلييا أعاله، نازعت شركة 
المعمن عنو من طرف  ....................المتعمقة بطمب العروض رقم مسطرة فتح األظرفة

قد عمدت بعد فتح الممفين طمب العروض  ، بدعوى أن لجنة.................... المديرية الجيوية
اإلداري والتقني إلى رفع الجمسة دون إخبار المتنافسين بتاريخ وساعة استئناف أشغاليا. األمر 

ي أخبرتو أن عرضو إلى االتصال ىاتفيا بمصالح صاحب المشروع الت صاحب الشكايةالذي دفع 
 إقصاؤه؛قد جرى 

في معرض رسالتيا الجوابية المذكورة  ....................وقد أفادت المديرية الجيوية 
أعاله، ردا عمى الرسالة الموجية إلييا بيذا الخصوص من طرف المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

المسطرة  اتباعيا عند إجراءتم  ياإلجراءات التراقبت أنيا  2019نونبر  27بتاريخ  308-19رقم 
لمشك مجاال فتأكد ليا بما ال يدع  ،البحوث الضرورية بشأنيا كلبت قام نياوأ ،بالشكايةالمعنية 

مجموعة من الوثائق التي تثبت سالمة المسطرة يا بتأرفقت رسالمشروعيتيا وسالمتيا، وقد 
 رسالتيا الجوابية. مرفقة بنص المطعون 

 ثانيا : االستنتاجات

نما أسست أسباب إقصاء عرضينازع في ة ال تالمشتكي باستقراء الشكاية يتضح أن حيث  ا وا 
إخبار ارتكبت خرقا مسطريا يتمثل في عدم التزاميا بطمب العروض طعنيا عمى القول بأن لجنة 

التي خصصت لفتح الممفين اإلداري  المتنافسين بتاريخ وساعة استئناف أشغاليا بعد رفع الجمسة
 ؛والتقني

يمكن األخذ بيا وترتيب  واقعة الوحيث إن ما استندت عميو المشتكية في شكايتيا يعتبر 
 البس فيو؛ كاف االثار الواجبة بناء عمييا إال إذا كانت ثابتة بشكل

الشكاية يتبين أن المشتكية لم تدعم أقواليا بأية وسيمة إثبات  ىذه بالرجوع إلى ممفوحيث  
 ة؛مجردمنتجة مما يجعميا أقوال 

لجنة طمب باإلضافة إلى ذلك، فإن صاحب المشروع المشتكى بو أدلى بمحضر وحيث  
 ؛ي تمت اإلشارة فيو صراحة إلى ما يخالف أقوال المشتكيةالذالعروض 
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ىناك  ميقوق بمضمونيا ما لم تعتبر وثائق موثلجنة طمب العروض ث إن محاضر وحي 
  دليل قاطع عمى ما يفيد عكس ما دون فييا؛

وحيث ما دام أن المشتكية لم تقدم، كما سمفت اإلشارة إلى ذلك، أي دليل مقبول عمى 
 لمحقيقة فإن ذلك يجعل شكايتيا غير ذات أساس.لجنة طمب العروض مخالفة مضمون محضر 

 ثالثا : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

 نة الوطنية لمطمبيات العموميةالمجفإن ، المعطيات واالستنتاجات المبسوطة أعالهبناء عمى  
ونظرا لعدم إدالء الشركة المشتكية بما يدعم ادعاءىا بأن مسطرة فتح األظرفة موضوع الشكاية قد 

فقد  ،وثائق رسميةمدعما موقفو ب ،صاحب المشروع الواقعة وبالمقابل نفى ،شابيا عيب مسطري 
 .قانوني سميم الشكاية لعدم ارتكازىا عمى أساس رفضقررت المجنة الوطنية 

 


