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  2022هوهرب  فاحتبتارخي  62/2022رأي رمق 

 وجيلة إداريةجحية بشأن امطؼن يف كرار إكطاء غرض رشكة من املنافسة بسبب 

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية، 

 ؛ 2022يوهيو  13املتوضل هبا بتارخي  «...............................»بناء ػىل رساةل رشكة 

وػىل رساةل انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية املوهجة إىل املدير امؼام 

 ؛22..20حتت ػدد  2022يوهيو  00املؤرخة يف  «.......» .......................................

يوميو  1.املتوضل هبا يف  D/.163ػدد  .......................................وػىل امرساةل اجلوابية 

امنظام اخلاص ابمطفلات امؼمومية هبا من واثئق والس امي أرفق  وما 2022

 امواكةل؛وحمارض جلنة امطفلات هبذه  20.2أبريل  0املؤرخ يف  .......................................

( املتؼوق 20.2سبمترب  .2)103.ذي احلجة  4امطادر يف  1.534..2وػىل املرسوم رمق 

 ابنوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية كام وكع ثغيريه وتمتميو؛

نوجنة اموطنية وبؼد دراسة غنارص امتلرير امللدم من طرف امللرر امؼام إىل اجلياز امتداويل 

 نوطوبيات امؼمومية؛

وبؼد مداوةل اجلياز امتداويل نوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية خالل اجلوسة املغولة املنؼلدة 

    .2022 فاحت هوهرببتارخي 

 

 : املؼطيات أوال

اىل انوجنة  « ............................... »ثلدمت رشكة مبوجب رساههتا املشار إههيا أػاله، 

املؼون  202/22.امؼروض رمق  وبأس باب إكطاء غرضيا من طاموطنية بشاكية ثنازع من خالميا يف 

 .......................................غنو من طرف امواكةل 

 المملكة المغربية                                                 

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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راسوت انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية امس يد املدير امؼام نوواكةل بواسطة امرساةل  ،إثر ذكل

 .من مضمون امشاكيةمؤسس تو اله، مطامبة إايه موافاهتا مبوكف املذكورة أػ

نوواكةل أن كرار اإلكطاء سومي  مويف مؼرض جوابو املومأ إميو أػاله، أوحض امس يد املدير امؼا

 بوجيلة خمامفة ملا ىو منطوص ػويوومرشوع ألن جلنة طوب امؼروض اختذثو بناء ػىل إدالء املش تكية 

 15إىل املابظ خالل  واميت ينبغي إػادثو "بطوب شيادة اموضؼية اجلبائية املاهوهية"، إذ أدمت كاهوان

"شيادة ثثبت اموضؼية اجلبائية املاهوهية مسومة من طرف اإلدارة ساػة بدل اموجيلة املطووبة املمتثةل يف 

اترخي  جحيهتا ابهرصام س نة منثنليض  اميت اخملتطة يف حمل فرض امرضيبة مسومة يف أكل من س نة"

 .احلطول ػوهيا

امرشكة  وأن .202هوهرب  3.اموضؼية اجلبائية املاهوهية" ضدر يف  طوب"وكد أضاف أن 

اهاكيف إلمتام إجراءات احلطول ػىل "شيادة مسومة من طرف اإلدارة  اموكت أماهمااكن املش تكية 

 .2022ماي  1 بتارخياخملتطة يف حمل فرض امرضيبة" كبل إيداع واثئق موفيا اإلداري 

 : الاس تنتاجاتاثهيا 

سبب إكطاء غرض املش تكية رشكة  أرجؼتإن جلنة فتح األظرفة كد حيث  

املاهوهية املسومة  "شيادة اموضؼية اجلبائية ػدم إدالهئا ابموجيلة املطووبةإىل  «...............................»

بطوب شيادة اموضؼية "، وإمنا اكترصت ػىل اإلدالء "من طرف اإلدارة اخملتطة يف حمل فرض امرضيبة

 ؛"اجلبائية املاهوهية

 ؛إن طوب شيادة اموضؼية اجلبائية املاهوهية يؼد وجيلة حتضريية وميس وجيلة هنائيةوحيث  

، ما يؼد إكرارا إن امرشكة املؼنية أدمت مضن امواثئق املرفلة بشاكيهتا ابمطوب املذكوروحيث  

 ؛اإلدارةمهنا بطحة جواب 

إن امرشكة املؼنية أكرت يف شاكيهتا بأن املطووب ىو امشيادة اجلبائية املسومة من وحيث 

 ؛طرف اإلدارة اخملتطة يف حمل امرضيبة
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ذكل من خالل ما جاء يف شاكيهتا وما أدمت بو من واثئق، بيتبني أن امرشكة ويه ثلر وحيث 

يلتني "طوب شيادة اموضؼية اجلبائية املاهوهية" و"امشيادة مل ثتبني امفرق بني اموج وإمنا امتبس ػوهيا األمر 

 املسومة من طرف اإلدارة اخملتطة يف حمل فرض امرضيبة"؛

 1.وحيث إن هظام الاستشارة املتؼوق بطوب امؼروض املؼين هص يف امبند )ب( من املادة  

طرف اإلدارة اخملتطة اإلدالء بشيادة أو وسخة مطابلة مألضل مسومة يف أكل من س نة من " منو ػىل 

مبحل فرض امرضيبة ثثبت بأن املتنافس يوجد يف وضؼية جبائية كاهوهية أو غند ػدم اإلدالء بأهو كدم 

 ؛«.......»" .......................................من هظام امطفلات امؼمومية  21امضامانت امللررة يف املادة 

جلنة فتح األظرفة أن كرار اإلكطاء مت اختاذه وفق  وحيث يتبني من واثئق املوف س امي حمارض 

 مرتكز كاهوين سومي، مما تكون مؼو امشاكية غري مرتكزة ػىل أساس.

 : رأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية اثمثا

كرار إكطاء غرض ترى انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية أن ، ما ثلدم بسطواستنادا ػىل       

  وأن امشاكية غري مرتكزة ػىل أساس.  سومياملش تكية 

 

 

 

 

 

 


