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 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 
  9102 شتىبر 92بتاريخ  9102/ 40رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رقم 

 صفقة عمومية إسىاد بشأن الطعه في سالمة

 

 الوطىية للطلبيات العمومية،اللجىة 

ل تجمع يباعتبارىا وك « ........ »شركة المقدمة من طرف الممثل القانوني ل شكايةالبناء عمى  
 ؛2102سبتمبر   2 المتوصل بيا بتاريخ « ......../........ »

رسالة المجنة  جوابا عمى 2102أكتوبر  8المؤرخة في  ........رقم  ........لمكتب اوعمى رسالة  
 ؛2102رسبتمب 22 بتاريخ 02-241الوطنية لمطمبيات العمومية رقم 

( المتعمق 2102سبتمبر  20) .042ذي الحجة  2الصادر في  2.04.8.2المرسوم رقم وعمى  
 ؛العمومية كما تم تغييره وتتميمو بالمجنة الوطنية لمطمبيات

 ؛........نظام المشتريات الخاص بالمكتب وعمى  

 ؛ لمطمبيات العمومية قدم لمجياز التداولي لمجنة الوطنيةتقرير المالوبعد دراسة عناصر 

العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة  لمطمبيات وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية
 ،  2102 شتنبر 24بتاريخ 

 المعـطـيات أوال:

 عن سبق أن أعمن ........المشتكية أن المكتب  أفادت  بمقتضى الشكاية المشار إلييا أعاله، 
من أجل إبرام صفقة تفاوضية تيم الحصة المتعمقة بإنجاز محطة تحمية مياه  .......استشارة تحت رقم 
مدينة العيون بالماء الصالح لمشرب، وأنيا توصمت من صاحب المشروع بدعوة مرفقة البحر بقصد تزويد 

 ؛بممف االستشارة لممشاركة في ىذه األخيرة

وذلك بتاريخ  ىذا التجمع بعرض « ......../........ »وبناء عميو فقد تقدمت باعتبارىا وكيل تجمع 
 .2102ماي  22



من رئيس لجنة  2102غشت  2توصمت بتاريخ  ،األظرفةوتضيف المشتكية أنو بعد فتح 
وأنو خالل  2102غشت  2بتاريخ  التي ستعقداالستشارة بدعوة لحضور جمسة التفاوض حول العروض 

 في ظرف مغمق. ما الماليينىذه الجمسة طمب من المتنافسين المقبولين تقديم تخفيض من عروضي

ىو صاحب أقل عرض  المشتكية مع الذي تمثموتبين أن التج ،وبعد فحص التخفيضين المقدمين
 مالي وفق ما ىو مدون في المحضر الموقع من جميع األطراف.

ا من متمت دعوتي ،غير أنو وبعد رفع الجمسة واستعداد المتنافسين لمغادرة مقر صاحب المشروع
لمتفاوض بمبرر أن ا بقرار المجوء إلى جمسات أخرى مقبل المجنة لاللتحاق بنفس القاعة لتتم مفاجئتي

 المجنة سيدة نفسيا.

غشت  . أي بتاريخوتبعا لذلك، أكدت المشتكية أنيا راسمت صاحب المشروع في اليوم الموالي 
 من أجل المنازعة في سالمة ومشروعية قرار لجنة االستشارة بشأن إجراء مفاوضة جديدة. 2102

 2102غشت  2د عقدت جمسة بتاريخ وتضيف المشتكية أنيا عممت بعد ذلك أن المجنة المذكورة ق
 أجرت فييا تفاوض مع المتنافس اآلخر.

ينطوي و وبناء عميو اعتبرت المشتكية أن ما أقدمت عميو لجنة االستشارة غير مرتكز عمى أساس 
يب العروض واختيار العرض تمنو المتعمقة بتر  28عمى خرق لمقتضيات نظام االستشارة سيما المادة 

نظام االستشارة لم يحدد عدد جمسات التفاوض التي سيتم المجوء إلييا وأن المجنة  وأن األفضل، سيما
 نفسيا أكدت أن التفاوض سيتم في جمسة واحدة الختيار العرض األفضل.

التمست المشتكية األمر بإيقاف مسطرة إبرام ىذه الصفقة إلى حين  ،ا عمى كل ما سبقسوتأسي
جمسة التفاوض الثانية التي عقدتيا لجنة االستشارة مع المتنافس البت في مآل الشكاية واألمر بإلغاء 

 .الثاني وعند االقتضاء إلغاء المسطرة برمتيا

وفي معرض جوابو عمى ما جاء في ىذه الشكاية التي أحيمت صورة منيا عميو من طرف المجنة 
أنو في إطار االستشارة موضوع ىذه الشكاية تقدم  ........الوطنية لمطمبيات العمومية، أوضح المكتب 

بعرضييما وأنو بعد فتح الممفات اإلدارية والتقنية ........وتجمع  « ......../........ »ن ىما تجمع اتجمع
وفتح العروض المالية، عمدت لجنة االستشارة، نظرا لطبيعة ىذه االستشارة، إلى إجراء حوار بشكل فردي 

 ع المتنافسين بغرض توضيح وتنقيح عروضيما الفنية من أجل صياغة عقد يالئم متطمبات المشروع.م



ىو صاحب العرض المالي األدنى وبالتالي ........تبين أن تجمع  ،وأنو بعد فتح العروض المالية
مى األثمنة من نظام المشتريات الخاص بالمكتب التي تسمح بالتفاوض ع 84وتطبيقا لمقتضيات المادة 

ل جيد مالي لخفض ذلمتداول حيث دعتيما إلى ب 2102غشت  2سة فقد دعت المجنة المتنافسين إلى جم
عروضيا وتقديم كل منيما اقتراحو في ظرف مغمق، وىما الظرفان المذين تم فتحيما فورا وتم تسجيل 

 العروض في محضر موقع من طرف المتنافسين.

 تبين أنيما الزاال ،تقييم العرضين المقدمين في ذات الجمسةعد بويضيف صاحب المشروع أنو 
 .%11,81العرض األدنى بنسبة  هتجاوز  الذي لممشروع،مرتفعين مقارنة بالثمن التقديري 

فقد قررت المجنة إعادة دعوة المتنافسين لحضور جمسة تفاوض ثانية لمحصول عمى عروض  لذلك
أن التجمع  إلى أن قدمت أي معمومات مكتوبة أو شفوية تشير مالية أفضل، عمما بأن المجنة لم يسبق ليا

 التفاوض سيتم في جمسة واحدة. أنكما لم يسبق ان صرحت المشتكي ىو من نال الصفقة، 

 2جمسة تفاوض ثانية ستنعقد بتاريخ  الرسمية لحضورلذلك فقد أبمغت المجنة المتنافسين دعوتيا 
 .........فقط تجمع  التجمع المشتكي وحضر اوىي الدعوة التي لم يستجب لي 2102غشت 

ات المتبعة في جمستي التفاوض و كل الخطوخالل ىذه الجمسة تم تحرير محضر يمخص 
لحاضر، عمما أن التجمع المشتكي وبحكم والخصومات المقدمة وتوقيعو من قبل أعضاء المجنة والتجمع ا

المبمغ  وىو ما يجعلفي ىذه الجمسة ىو صفر و تخفيضغيابو عن ىذه الجمسة فقد تم اعتبار أن مقدار 
 النيائي لعرضو ىو ذلك المقدم خالل جمسة التفاوض األولى.

اقترحت المجنة عمى السمطة المختصة اختيار العرض  ،وبناء عمى ما أسفرت عميو ىذه الجمسة
 .........األفضل الذي قدمو تجمع 

مالي لفائدة  حربلمجنة قد أفضت إلى وأضاف صاحب المشروع أن المفاوضات التي أجرتيا ا
 مميون درىم. 22صاحب المشروع يقدر بأكثر من 

وأن  لشكاية الموجية ضده غير ذات أساسأن ا ........اعتبر المكتب  ،واعتبارا لما سبق
   بو. الصفقات الخاص وفقا لمقتضيات نظامالمسطرة قد أجريت 

 

 



 االستنتاجات  ثانيا :

باستقراء المعطيات أعاله، يتضح أن موضوع ىذه المنازعة ينحصر في نقطة واحدة، وىي  حيث
 تمك المتعمقة بمدى أحقية لجنة التفاوض في إجراء جمسة تفاوض ثانية لتقديم تخفيض آخر في الثمن.

بصفتيا وكيل التجمع أن لجنة التفاوض ليس ليا أن تأمر  «........»فمن جيتيا اعتبرت شركة 
أي لجنة  ،سيما وأنيا التفاوض األولىبإجراء جمسة تفاوض ثانية وكان عمييا االقتصار عمى نتائج جمسة 

 سبق ليا أن أكدت في مستيل جمسة التفاوض األولى أن التفاوض سيتم في جمسة واحدة فقط. ،التفاوض

أكد في رسالتو الجوابية المشار إلييا أعاله والتي أورد فييا ممخصا  أما صاحب المشروع، فقد 
لوقائع مسطرة إبرام الصفقة موضوع الشكاية، أن لجنة التفاوض لم يسبق ليا أن صرحت ال كتابة وال 

لمقتضيات نظام  شفاىيا أن التفاوض سيتم في جمسة واحدة، معتبرا أن مسطرة إبرام الصفقة تمت طبقا
 مبادئ األساسية لمصفقات العمومية.وتم فييا احترام ال ،بواص الصفقات الخ

تتعمق بإنشاء محطة لتحمية مياه البحر في إطار مشروع  شكايةىذه ال موضوعوحيث إن الصفقة  
من أجل إبرام صفقة  ........تزويد مدينة العيون بالماء الصالح لمشرب والتي كانت موضوع االستشارة رقم 

 بدون إعالن مسبق وبعد إجراء المنافسة.تفاوضية 

وحيث إن الثابت من وثائق الممف أن صاحب المشروع قد وضع ليذه االستشارة نظام استشارة  
 (Règlement de consultation) بيا.خاص 

نجد أنو عرف نظام  ........من نظام المشتريات الخاص بالمكتب  08وحيث بالرجوع إلى المادة  
 le règlement de »االستشارة بأنو ىو الوثيقة التي تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقة 

consultation est un document qui détermine les conditions de présentation des offres et les 
modalités d’attribution des marchés ».  

وحيث إنو يتضح من ذلك أن نظام االستشارة ىو المرجع األساسي الواجب اعتماده من قبل لجنة  
 فتح األظرفة أو التفاوض إلسناد الصفقة وعمييا التقيد بالمساطر والمعايير واإلجراءات الواردة فيو.

أنو لم ينص  دنظام االستشارة المتعمق بالصفقة موضوع ىذه المنازعة نجوحيث إنو بالرجوع إلى  
 لى أن التفاوض حول الثمن يمكن إعادتو مرات متعددة.إولم يشر في أي مقتضى من مقتضياتو 



وحيث إن من مستمزمات ضمان مبدأي المساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقيم  
نما تمكينيم من أن يكونوا عمى عمم  تام وبشكل مسبق ليس فقط بالشروط المتطمبة لقبول عروضيم، وا 

 كذلك بالمساطر والمراحل والكيفيات التي سيتم بيا فحص ىذه العروض واختيار الفائز.

احتمال إذا كان احتمال المجوء إلى أكثر من جمسة تفاوض حول األثمنة حتى وحيث بناء عميو، و  
ميو اإلشارة إلى ذلك والتنصيص عميو صراحة في نظام االستشارة قائم لدى صاحب المشروع فإنو كان ع

ليتسنى ليم تحديد حجم التخفيضات التي سيتقدمون بيا  األمرحتى يكون جميع المتنافسين عمى عمم ب
 خالل كل جمسة.

من نظام المشتريات التي حددت  84وحيث إن ما يزكي ىذا الطرح ىو أنو بالرجوع إلى المادة  
في الموضوع يجيز صراحة إجراء أكثر من  اات التفاوضية نجد أنيا لم تتضمن حكما خاصمبادئ الصفق

 جمسة تفاوض حول الثمن لوحده.

ن كانت أوردت عبارة "مفاوضات"  الى وحيث تجدر اإلشارة    «négociations»أن ىذه المادة وا 
عمييا المفاوضات حيث تعدد الموضوعات التي يمكن أن تنصب  راجع الى الجمع فإن ذلك  بصيغة

اإلنجاز وتاريخ االنتياء أو التسميم  وأجل حددتيا الفقرة الثانية من ىذه المادة بصفة خاصة في الثمن
كما ان  وشروط اإلنجاز أو التسميم ومنعت فقط أن تنصب المفاوضات عمى موضوع ومحتوى الصفقة.

 .المفاوضات تعدد المتنافسين الذين قد يكونوا مؤىمين إلجراءب ذلك مرتبط

ن تضمنت تفصيال  82من جية أخرى، فإن المادة وحيث  من نظام المشتريات المشار إليو، وا 
خاص بشأن النقطة  أي مقتضى لمسطرة إسناد الصفقة التفاوضية، فالمالحظ أنيا لم تتضمن بدورىا 

أحكاميا خاصة المشار بشأنيا ىذا النزاع فإنيا غير قابمة لمتطبيق عمى نازلة الحال، باعتبار ان 
جراء منافسة في حين أن  بالصفقات التي تكون موضوع مسطرة تفاوضية بناء عمى إشيار مسبق وا 

من الصفقة الحالية ىي صفقة تفاوضية دون إشيار مسبق وبعد إجراء منافسة وىو بالمناسبة نوع 
 في نظام المشتريات الخاص بالمكتب صاحب المشروع. عميو يصنصتالصفقات التفاوضية التي لم يتم ال

ال يمكن أن ينال من جديتو ما أدلى بو المكتب صاحب المشروع وما تمسك بو  ىذا وحيث إن  
لتبرير قرار لجنة التفاوض والمتمثل في االستدالل بدليل المساطر المتعمقة بالمشتريات عمى الصعيد 

شير إلى إمكانية إجراء أكثر يي ذ( ال42و 42 )صفحتين C-4-4د ( سيما البن.210المركزي )صيغة يناير 
من جمسة تفاوض حول الثمن، وذلك باعتبار أن األمر ىنا يتعمق بدليل مساطر داخمي ال يفترض العمم 
بو وبمحتوياتو من قبل الغير )المتنافسين( وليس في نظام االستشارة الخاص بيذه الصفقة والموجو إلى 

يد اإلحالة عميو أو التنصيص عمى كونو قابال لمتطبيق أثناء فحص العروض واختيار المتنافسين ما يف



جميع النصوص المرجعية منو لتحديد  .صص المادة خعمما أن نظام االستشارة ىذا قد  العرض األفضل
يشير ليس من بينيا ما ىي النصوص التي الواجب تطبيق أحكاميا والمفروض من المتنافسين العمم بيا و 

 دليل المساطر.ى إل

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

ترى المجنة الوطنية  وعمى الوثائق التي تم التوصل بيا  بناء عمى االستنتاجات المبسوطة أعاله
ى إجراء جمسة تفاوض ثانية حول الثمن بعد استنفاد عملمطمبيات العمومية أن إقدام لجنة التفاوض 

مع ما االلغاء ا يقتضي يطر إجراء ال يستند عمى أساس ويشكل عيبا مس التفاوض األولىإجراءات جمسة 
 من نتائج. ترتب عن ذلكي

 

 

 

 


