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 رأي اللجنت الوطنٍت للطلبٍاث العـمومٍت  

 0402ٌونٍو  21بتارٌخ  04/0402 رقم
 

 

  المبلغ اإلجمالً للصفقتعلى تجاوز مراجعت االثمان  أثر بخصوص استشارة

 

 اللجنت الوطنٍت للطلبٍاث العمومٍت  

ٔصٚش انهزٍٛ رًذ إحبنزًٓب يٍ ؽشف  ..................................سئٛظ  انغٛذ يشاعهزٙثُبء ػهٗ 

 ؛ ب يٍ ٔثبئكًيب أسفك ثٓٔ  25/01/2021ٔ 14/01/2021انًزٕطم ثًٓب ثزبسٚخٙ ٔ .................

( انًزؼهك 2015عجزًجش  21)1436ر٘ انحدخ  7فٙ انظبدس  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ؛، كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛثبنهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ

( ثبنًظبدلخ ػهٗ 2016 يب٘ 13) 1437 شؼجبٌ 06انظبدس فٙ  2.14.394ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ؛األشغبلدفزش انششٔؽ اإلداسٚخ انؼبيخ انًطجمخ ػهٗ طفمبد 

انهدُخ انذائًخ انًكهفخ ثبنمؼبٚب انًزؼهمخ ثظفمبد اندًبػبد انزشاثٛخ ػشع انًهف ػهٗ ٔثؼذ 

فٙ خهغزٓب انًُؼمذح  ٔانٓٛئبد انزبثؼخ نٓب ٔيدًٕػبد اندًبػبد انزشاثٛخ ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ اندًبػبد

 ؛2021أثشٚم  22 ثزبسٚخ

ؽُٛخ نهطهجٛبد نهدُخ انٕانًمذو إنٗ اندٓبص انزذأنٙ  انًمشس انؼبو ٔثؼذ دساعخ ػُبطش رمشٚش

 ؛انؼًٕيٛخ

ٔثؼذ يذأنخ اندٓبص انزذأنٙ نهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل اندهغخ انًغهمخ انًُؼمذح 

 .  2021 َٕٕٚٛ 15ثزبسٚخ 
 

 المعـطـٍـاث :أوال

ػهٗ أَظبس انهدُخ انٕؽُٛخ  .................ٔصاسح ب أػالِ، أحبنذ ًإنٛٓانًشبس  ًشاعهزٍٛثٕاعطخ ان

ُغجخ خًغخ ن يجهغ رغطٛخ يشاخؼخ األثًبٌدبٔص إشكبنٛخ رثخظٕص  اعزشبسحنهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ؽهت 

 ..…/..…/7/2018فٙ إؽبس انظفمخ سلى  ( يٍ انًجهغ األطهٙ نهظفمخ ٔػمذْب انًهحك5ثبنًبئخ )%

ثشايٓب ثٍٛ إ، ٔانزٙ رى -ٔانشطٛف انطشٚكحظخ  – ...........انًزؼهمخ ثزٓٛئخ انًذخم انغشثٙ نًذُٚخ 

 ؛  2018ٕٚنٕٛص 8 ثزبسٚخ « ........... »ٔششكخ  ...........دهظ االلهًٛٙ نًذُٚخ ًان

ٔثبػزجبس انًجهغ االخًبنٙ انز٘ رشرت ػٍ يشاخؼخ االثًبٌ ٔفك انظٛغخ انٕاسدح فٙ انظفمخ 

ٓب اإلخًبنٙ، ٔثبػزجبس كزنك أٌ يدًٕػخ يٍ األثًُخ غٛش يؼُٛخ ثزطجٛك يٍ يجهغ %5انًزكٕسح ٚفٕق 

، فمذ انزًغذ اندٓخ TR5bis »أشغبل انزشطٛف  «طٛغخ يشاخؼخ األثًبٌ ثبالػزًبد ػهٗ يؤشش

نحم اإلشكبنٛخ انًطشٔحخ انًغزشٛشح اعزطالع سأ٘ انهدُخ انٕؽُٛخ ثخظٕص انًغطشح انٕاخت ارجبػٓب 

 ٔرغٕٚخ انظفمخ.

 

 المملكت المغربٍت                                                  

 األمانت العامت للحكومت

 اللجنت الوطنٍت للطلبٍاث العمومٍت
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  االستنتاجاث :ثانٍا

انًٕاد انًذسخخ فٙ خذٔل  جؼغًشاخؼخ األثًبٌ ثبنُغجخ نث لبولذ ع طبحت انًششٔ حٛث إٌ 

ٔانزٙ رجٍٛ نّ، فًٛب ثؼذ، ػذو ٔخٕة  ،يٍ دفزش انششٔؽ انخبطخ 40كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ انًبدح  األثًبٌ

 ؛ TR5bis »أشغبل انزشطٛف  «ػهٗ يؤششثبالػزًبد  ٓبزيشاخؼ

يب كبٌ ُٚجغٙ نّ إدساج ثؼغ األثًبٌ فٙ خبَخ  نظبحت انًششٔع أَّ كبٌ لذ رجٍٛٔحٛث إَّ، ٔنئٍ 

األثًبٌ انٕاخت يشاخؼزٓب فٙ انظفمخ، فٓزا ال ٚؼفّٛ يٍ االنزضاو ثٓب يب داو لذ رى انزؼبلذ ثشأَٓب يٍ ؽشف 

 األؽشاف انًزؼبلذح فٙ انظفمخ ؛

َخ يشاخؼخ األثًبٌ َبرح ػٍ خطأ ٔحٛث إرا رجٍٛ نظبحت انًششٔع أٌ إدساج ثؼغ األثًبٌ فٙ خب

 يبد٘ فٙ انظفمخ، فبألحشٖ ثّ فٙ ْزِ انحبنخ إثشاو ػمذ يهحك ثبنزٕافك يغ انششكخ طبحجخ انظفمخ ؛

ثئثشاو ػمذ يهحك ٚزؼهك ثئدساج أشغبل إػبفٛخ  طبحت انًششٔع لبو ّ يٍ خٓخ أخشٖ، فمذٔحٛث إَ

ثٓب  ثبنًجهغ اإلخًبنٙ نهظفمخ ٔانؼمذ انًهحك انؼًٕيٙ،، نذٖ انًحبعت انغبنفخ انزكش، يغ االنزضاونهظفمخ 

 انًششٔع؛فٙ إؽبس االػزًبداد انًشطذح إلَدبص  األثًبٌ ٔكزا انًجبنغ انًزشرجخ ػٍ يشاخؼخ

ٔحٛث ٔثبنشخٕع إنٗ انٕثبئك انًشفمخ ثشعبنخ ؽهت االعزشبسح، ٚزجٍٛ أٌ طبحت انًششٔع لذ لبو 

ب فٛٓب يجبنغ يشاخؼخ األثًبٌ انًشرجطخ ثٓب حغت انظٛغ كشف حغبة يؤلذ ثً (12)ثزغٕٚخ اثُٙ ػشش 

 انًشبس إنٛٓب فٙ دفزش انششٔؽ انخبطخ؛

 57ٔيٍ  37إنٗ  33ٔيٍ  27انٗ  21ٔيٍ  19إنٗ  10ٔحٛث إٌ احزغبة يجبنغ األثًبٌ نهًٕاد يٍ 

فٙ انًئخ يٍ  (5) خًغخ لذ أدٖ إنٗ ردبٔص َغجخ TR5bis»أشغبل انزشطٛف  «انًؤششحغت  63إنٗ 

 نًجهغ األطهٙ نهظفمخ ٔػمذْب انًهحك؛ا

حم اإلشكبنٛخ انُبردخ يٍ أخم انٕاخت ارجبػٓب ٌ ؽهت االعزشبسح ٚزؼهك ثًؼشفخ انًغطشح إٔحٛث  

انظفمخ  خشاء انظٛغخ انًؼزًذح فٙ يشاخؼخ ثؼغ أثًبٌ( %5) خ خًغخ ثبنًبئخػٍ ردبٔص عمف َغج

 ؛االعزشبسحيٕػٕع 

حذد لٕاػذ ٔششٔؽ يشاخؼخ أثًبٌ انز٘  ،3.302.15مشاس سئٛظ انحكٕيخ سلى ثبنشخٕع نٔحٛث 

أَّ ٚزى االنزضاو ثًجبنغ انمشاس َظذ ػهٗ يٍ ْزا  17يٍ انًبدح األٔنٗ انفمشح ، ٚزجٍٛ أٌ انظفمبد انؼًٕيٛخ

انظفمبد ٔػمٕدْب انًهحمخ ػُذ االلزؼبء، نذٖ انًحبعت انؼًٕيٙ أٔ نذٖ يشالت انذٔنخ ػهٗ أعبط 

 يجهغٓب يغ صٚبدح يجهغ إػبفٙ نزغطٛخ يشاخؼخ األثًبٌ؛

يٍ انُبحٛخ ػهٗ أَّ  ٚزؼحيٍ انمشاس انغبنف انزكش  17يٍ انًبدح  ثبَٛخانفمشح انثبعزمشاء ٔحٛث 

ٚزؼذٖ انًجهغ اإلػبفٙ َغجخ خًغخ ثبنًبئخ يٍ انًجهغ األطهٙ نهظفمخ ٔػمٕدْب انًهحمخ  أالٚدت انًجذئٛخ 

 ػُذ االلزؼبء؛ 
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يٍ انمشاس انغبنف انزكش َظذ ػهٗ أَّ إرا رجٍٛ خالل رُفٛز  17ٌ انفمشح انثبنثخ يٍ انًبدح ٔحٛث إ

انظفمخ ػذو كفبٚخ ْزِ انًجبنغ االػبفٛخ، ًٚكٍ انشفغ يٍ لًٛزٓب ثٕاعطخ انزضايبد اػبفٛخ يغ اإلدالء 

 ثًغزُذاد إثجبد؛ 

ٚزٕخت ػهٗ طبحت  نهظفمخ،يٍ انًجهغ اإلخًبنٙ  %5فٙ حبنخ ردبٔص َغجخ  أَّ ٚزجٍٛ يًب عجك،

ثزحذٚذ  3.302.15ٛظ انحكٕيخ سلى ئيٍ لشاس س 17انًبدح  انفمشح انثبنثخ يٍ انًششٔع رطجٛك يمزؼٛبد

  ؽ يشاخؼخ أثًبٌ انظفمبد انؼًٕيٛخــ ٔرنك ثبنشفغ يٍ لًٛزٓب ثٕاعطخ انزضايبد إػبفٛخ.لٕاػذ ٔششٔ

 : رأي اللجنت الوطنٍت للطلبٍاث العمومٍتثالثا 

 : نهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخػهٗ انًؼطٛبد ٔاالعزُزبخبد انًشبس إنٛٓب أػالِ، رشٖ اثُبء 

فٛزؼٍٛ ػهٗ األؽشاف انًزؼبلذح االنزضاو ثزطجٛك  يب دايذ انظفمخ رُض ػهٗ يشاخؼخ األثًبٌَّ أ -

ْزِ انًشاخؼخ، ٔإرا رجٍٛ نظبحت انًششٔع أٌ إدساج ثؼغ األثًبٌ َبرح ػٍ خطأ يبد٘ فٙ انظفمخ، 

 فبألحشٖ ثّ فٙ ْزِ انحبنخ إثشاو ػمذ يهحك ثبنزٕافك يغ انششكخ طبحجخ انظفمخ ؛

ًٚكٍ  يشاخؼخ األثًبٌ،خًبنٙ نهظفمخ خالل ػُذ ردبٔص عمف خًغخ فٙ انًبئخ يٍ انًجهغ االأَّ  - 

 يٍ لًٛزٓب ثٕاعطخ انزضايبد اػبفٛخ يغ اإلدالء ثًغزُذاد إثجبد. انًششٔع انشفغنظبحت 

 


