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                المملكة المغربية                                          

            األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية
 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 األماوة العامة للحكومة

 للطلبيات العموميةاللجىة الوطىية 
 

 
 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

    92/10/9102 بتاريخ  9102/92 رقم                                       

مالئمة الشروط المتطلبة لقبول عروض المتىافسيه                                                مدى بشأن 

 في إطار طلب عروض مفتوح

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛6102يونيو  62المقدمة بتاريخ  ……شكاية شركة بناء عمى      

وما أرفق بيا من  6102يوليوز  01المؤرخة في  DG 949/19عدد  ……وعمى الرسالة الجوابية      
 وثائق؛   

 المتعمق( 6102سبتمبر  60) 0442ذي الحجة  7 فيالصادر  61041.27المرسوم رقم  عمىو      
 64الصادر في  610.1244كما وقع تغييره وتتميمو بالمرسوم رقم ،العموميةالمجنة الوطنية لمطمبيات ب

 (، 6102أبريل  62) 0441من شعبان 

 وبعد دراسة تقرير المقرر العام بالنيابة؛  

عمى  المغمقتين المنعقدتينجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل جمستيو وبعد مداولة ال 
 ،6102يوليوز  64و 02التوالي بتاريخي 

 المعطيات :أوال

)فرع المغرب( بشكاية تنازع بمقتضاىا في مدى  .……تقدمت شركة  6102يونيو  62بتاريخ  
مالئمة ومشروعية الشروط المتطمبة لقبول عروض المتنافسين المضمنة في نظام االستشارة المتعمق 

ال  ،من أجل إنجاز أشغال خطين لمترامواي بالدار البيضاء ..…المعمن عنو من قبل  العروض بطمب
سيما الشرط المتعمق بوجوب إدالء المتنافس بما يثبت إنجازه خالل العشر سنوات األخيرة لخطين 

 يحدوتمييزيا لمترامواي ال تقل مسافة كل واحد منيا عن عشرة كيمومترات، والذي اعتبرتو شرطا إقصائيا 
 المنافسة1 من
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المجنة  من المرسوم المتعمق بيا المشار اليو أعاله، طالبت 40، وطبقا ألحكام المادة  وبناء عميو 
 ،المشروع ةصاحب رسالتيا الجوابية أوضحت ىوبمقتض عمى موقفيا من ىذه المؤاخذات1 طالعيااب .……

 المنصوص عمييا أنو سبق ليا أن أجابت الشركة المشتكية عن شكايتيا وأن الشروط والمواصفات التقنية
في اإلعالن عن طمب العروض ىي شروط ومواصفات تستوجبيا طبيعة األشغال المراد إنجازىا والتي 

 تتعمق بإنجاز أشغال خط الترامواي في المجال الحضري1

بة ىي المناسبة لصنف األشغال و بأن المراجع التقنية المطم صاحبة المشروع .… وتضيف 
الخاصة بالترامواي الواجب إنجازىا داخل مجال حضري متميز بكثافة حركة السير وبتقاطعات الطرق مع 

 ما تطرحو من إكراىات متنوعة1

المبنية بأن المقارنة التي اعتمدتيا الشركة المشتكية لتبرير شكايتيا و  "……"وبناء عميو، أكدت  
وباألشغال المتعمقة سواء الفائقة السرعة أو العادية  ،عمى مقارنة أشغال الترامواي بأشغال السكك الحديدية

ىي مقارنة خاطئة بحكم أن أشغال السكك الحديدية أو المترو ال تطرح بشأنيا نفس  ،المترو بخطوط
 1يالتراموااإلكراىات المرتبطة بأشغال 

، عيد الجياز التداولي الى لجنة 02/7/6102جمستو المنعقدة بتاريخ وبعد مناقشتو لمممف في  
   1تعميق البحث فيوخاصة شكميا من بين أعضائو ب

 االستنتاجات ا:نيثا

  العامة، من ضمنيا   المبادئ األساسية لمجموعة من يخضعالعمومية  الصفقات إبرام حيث إن  
 معيم؛ل ماعالشفافية في الت مبدأو المساواة بين المتنافسين  العمومية ومبدأحرية الولوج إلى الصفقات مبدأ 

وحيث إن ىذه المبادئ ىي نفسيا الواردة في الفقرة األولى من المادة األولى من نظام الشراءات  
المشار إلييا أدناه "بالشركة" لممبادئ  ..…خضع إبرام صفقات يوالتي نصت عمى أنو  "……"الخاص 

 : التالية

 العمومية؛حرية الولوج إلى الطمبية  -
 المتنافسين؛المساواة في التعامل مع  -
 المشروع؛الشفافية في اختيارات صاحب  -

نجد أنو  ،موضوع ىذه الشكاية ،وحيث بالرجوع إلى نظام االستشارة المتعمق بطمب العروض 
انو سبق لو  لقبول العروض، إدالء كل متنافس بما يثبت ،منو 2بمقتضى البند "ب" من المادة  ،اشترط
 كيمومترات؛ 01 نخطين لمترامواي ال يقل طول كل واحد منيما عاألخيرة، انجاز العشر سنوات  خالل

 : وىيشروط مترابطة لثالثة  استيفاءهيتعين عمى كل متنافس أن يثبت  ،تبعا لذلك انو وحيث 

   ،لمتراموايأشغال خطين كونو انجزا  إثبات -
 األخيرة؛خالل العشر سنوات قد تم إنجاز ىذين الخطين يكون  أن -
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 كيمومترات؛ 01يقل طول كل خط عن  أال -

والذي أعمن عن  ،……من نظام الشراءات الخاص  .0مقتضيات المادة  قراءباستإنو وحيث  
أن تكون معايير قبول المتنافسين  منيا 6بند ال يتبين لنا أنيا تستمزم في ،طمب العروض ىذا في إطاره

سناد الصفقة موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع أىمية ومحتوى األعمال  مرتبطة بشكل  تكونن وأوا 
 الصفقة؛مباشر بموضوع 

، وكما سبقت اإلشارة إلى "..…" أن المشار إلييا أعاله، نجد الجوابية تياوحيث بالرجوع إلى رسال 
أرجعت سبب اشتراطيا ليذه الشروط إلى ما تطرحو أشغال الترامواي داخل المجال الحضري من ، ذلك

جعميا غير قابمة لمقارنتيا بأشغال الخط السككي الفائق السرعة أو العادي أو أشغال يمما  إكراىات
 الميترو؛

غيرىا من و، وبغض النظر عن المناقشة المتعمقة بالمقارنة بين أشغال الترامواي و إنوحيث  
األشغال المشابية أو المماثمة )أشغال السكك الحديدية والميترو( وأي منيما أكثر تعقيدا وأىمية من 

من حيث الخصائص التقنية والمميزات الفنية، فالمالحظ أن جواب صاحب المشروع قد اقتصر  ىخر األ
تقل مسافة  أال طيبرر لماذا اشتر اشتراط إثبات المتنافس إلنجازه ألشغال الترامواي، ولكنو لم ر عمى تبري

 بالمسافة المذكورة؛ إنجاز المتنافس لخطينم اواستمز  كيمومترات، 01الخط المنجز عن 

التي تفيد  ،كانت الغاية من وراء مطالبة المتنافسين باإلدالء بمراجعيم التقنيةلئن  وحيث إنو 
و الصفقة عمى إنجاز األشغال المرغوب مدى قدرة من رست عمين التأكد م في في الميدان، تتمثل تجربتيم

ألشغال مطابقة تماما لألشغال إنجازه  يثبت بما المتنافس إدالءذلك ال يستوجب بالضرورة  فإن، فييا
 باعتبار أن ذلك يمكن أن يتأتى من خالل إثبات إنجازكما وكيفا ونوعا،  ،موضوع الصفقة المعمن عنيا

اختالفا جوىريا من حيث المواصفات والخصائص  المراد إنجازىاال تختمف عن األشغال ألشغال مماثمة ا
 ؛التقنية 

ذا كانت  ،إلى ذلك إنو، وباإلضافةوحيث   صاحبة المشروع قد ركزت في معرض جوابيا  .…وا 
سبب اإلكراىات التي يطرحيا إنجاز ىذه األشغال في بعمى فحوى الشكاية عمى أن إيراد ىذه الشروط كان 

كثافة سكانية وحركة سير مرتفعة فإن نفس ىذه اإلكراىات تطرح بالنسبة إلنجاز مجال حضري يعرف 
سيما المتعمقة باألشغال المتعمقة بالمشاريع الكبرى لمصرف الصحي أو بإعادة تييئة أو ال ،أشغال أخرى

 الحضرية؛توسيع الطرق في نفس المجاالت 

ألشغال المتنافس بما يثبت إنجازه  إدالءن اشتراط نظام االستشارة فإ ذلك،ن ماألكثر  وحيث 
 وقد يؤدي تطبيق مسألة لم يتم تقديم أي مبرر مقنع بشأنيا خطين لمترامواي خالل العشر سنوات األخيرة،

 مقبولة؛إلى نتائج غير  ىذا الشرط
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ذا كانت الغاية من ،وىكذا  عمى تجربة في مجال إنجاز  المتنافس توفر إثباتىذا الشرط ىو  وا 
خط واحد من عشر كيمومترات كاف لبموغ ىذه الغاية باعتبار أن  إنجاز الترامواي فإن اشتراط إثباتوأشغال 

من أنجز خطا بيذا الطول قادر عمى إنجاز خط أطول منو عمما أن طول الخطوط موضوع الحصص 
 تجاوز طول أي منيا عشريال  ،وكما يتضح من رسالة الشركة صاحبة المشروع الجوابية ،الثالثة

 بكثير؛كيمومترات 

إذا كانت الشركة صاحبة المشروع قد حاولت تبرير اشتراط إنجاز خطين بالطول  إنو، وحيث 
لنفس الشركة، فإن ذلك ال  من الخطوط المراد إنجازىاالمذكور بقيام احتمال اسناد حصتين تيمان خطين 

ن كان من الممكن فيمو من زاوية أن  ،تأثير لو عمى جدية ما تم بسطو أعاله، باعتبار أن ىذا التبرير وا 
صاحبة المشروع تحرص عمى التأكد من قدرة الشركة نائمة الحصتين عمى تدبير اإلكراىات التي قد 

ادالء  شترط نجد أنو لم ي نظام االستشارةو باالطالع عمى في نفس الوقت، فإن يماأشغالز يفرضيا إنجا
نما اكتفى  بشكل متزامن، أي في نفس الوقت، كان نالمتنافس بما يثبت  ان إنجازه ليذين الخطي  طاشترابوا 
 ؛يفقد التبرير اعاله أساسوما وىو  ،إنجاز الخطين خالل العشر سنوات األخيرة

في  تتمثل إلى نتيجة غير منطقية ىذا الشرط قد يؤدي تطبيق نفإ ،ذلك عالوة عمى إنو، وحيث     
بتقديم عرضيا بشأن ي يتجاوز طولو عشر كيمومترات لمترامو ىا أشغال خط شركة ثبت انجاز احتمال قيام 
تطبيق مقتضيات نظام  الحالة فإنفي مثل ىذه ف يجيز ذلك،ام االستشارة ظأن ن فقط، طالماحصة واحدة 

إقصاء عرض ىذه الشركة بدعوى أنيا لم تدل بما يفيد إنجازىا لخطين طول كل واحد  يستمزم االستشارة
 ىو األمر غير المنطقي1منيما عشر كيمومترات و 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا:

أن الشروط ، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية المبسطة أعالهبناء عمى االستنتاجات 
من نظام االستشارة موضوع ىذه الشكاية شروط اقصائية  2المنصوص عمييا في البند "ب" من المادة 

المنافسة الحرة وحرية  لمبداغير متناسبة مع طبيعة األشغال المراد إنجازىا مما يجعميا منطوية عمى خرق 
 الولوج إلى الصفقات العمومية1

 


