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 المملكت المغربيت                                                 

 األمانت العامت للحكومت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت

 
 

 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت  

  0202 يوليوز 6بتاريخ  54/0202رقم 

 أداء مستحقاث شركت متعاقدةبشأن 

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت 

، ٔيب أسفق ............................يدهظ  سئٛظ ؽشف يٍ انًقذيخنخ ؽهت االعزشبسح سعبثُبء ػهٗ 

 ؛  ثٓب يٍ ٔثبئق

انًزٕطم ثٓب يٍ ؽشف يدهظ  ٔػهٗ انشعبنخ انًزؼًُخ نزٕػٛسبد ثخظٕص انظفقخ انًؼُٛخ

 ؛ انًزكٕس ...........

( انًزؼهق ثبنهدُخ 2015عجزًجش  21)1436ر٘ انسدخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ؛ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ

( انًزؼهق 2013يبسط  20) 1434خًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ ؛

هدُخ انذائًخ انًكهفخ ثبنقؼبٚب انًزؼهقخ ثظفقبد اندًبػبد انزشاثٛخ ٔانٓٛئبد ٔثؼذ إزبنخ انًهف ػهٗ ان

 الخزًبػٍٛرذأنذ فّٛ خالل ا انزٙانزبثؼخ نٓب ٔيدًٕػبد اندًبػبد انزشاثٛخ ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ اندًبػبد 

 ؛  2021أثشٚم  1يبسط ٔ  11ٍٚ خالل انًُؼقذ

 ؛ 2021يبسط  25 انًُؼقذ ثزبسٚخ، ًًثهٙ اندٓخ انًغزشٛشحنٔثؼذ خهغخ االعزًبع 

زًبع انًشبس إنٛٓب ثُبء ػهٗ يب ساج خالل خهغخ االع ............................انزٕطم ثزٕػٛسبد  ٔثؼذ

 ؛15/4/2021انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ  566ػذد  ............................يدهظ سعبنخ ٔانًؼًُخ فٙ 

 ؛ اندٓبص انزذأنٙ نهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخانًقذو إنٗ انًقشس انؼبو رقشٚش ػُبطش دساعخ ٔثؼذ 

 رٍٛانًُؼقذ زٍٛانًغهق زٍٛٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل اندهغٔثؼذ يذأنخ اندٓبص انزذأنٙ نهدُخ انٕؽُ

 .2021ٕٚنٕٛص  6يبسط ٔ 4 ٙثزبسٚخ

 

 الوقائع:  أوال

إنٗ انهدُخ انٕؽُٛخ  ............................رقذو سئٛظ يدهظ انًشبس إنٛٓب أػالِ،  سعبنزّ ٕاعطخث

 8/2018عجق نٓب أٌ أثشيذ طفقخ رسذ ػذد  ...........ػشع فّٛ أٌ ْزِ  نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، ثطهت اعزشبسح

غٛش أَّ  انًزكٕسح، ...........يٍ أخم رُظٛى ٔرُشٛؾ فؼبنٛبد ثقبفٛخ ٔفُٛخ نفبئذح قبؽُخ  «...........»يغ ششكخ 

رهك سئٛغخ انقغى اإلشٓبد ثظسخ  ذسفؼ خ، ٔرقذيذ ثفبرٕسح،ثؼغ انخذيبد يٍ ؽشف انششك أَدبص ٔثؼذ

      انًزفق ػهٛٓب فٙ انظفقخ.إرًبو األػًبل سفغ انششكخ ْٔزا أدٖ ثذٔسِ انٗ انخذيبد انًُدضح 

 2018دخُجش  27ثزبسٚخ  ...........ٔأػبف ؽهت االعزشبسح أٌ انظفقخ انًؼُٛخ طبدقذ ػهٛٓب خًبػخ 

فبرٕسح ػٍ انخذيبد انزٙ نثؼذ رقذٚى انششكخ انًزؼبقذح ، ٔأَّ، 2018ٔدخُجش  21ثزبسٚخ هٛٓب ثؼذ انزأشٛش ػ
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رهك أَدضرٓب، رقذيذ سئٛغخ انقغى انًغؤٔنخ ػٍ رزجغ ٔرقٛٛى يؤشش َدبذ انخذيبد انًُدضح، ثزقشٚش ٚشٛش إنٗ أٌ 

ًبل انزٙ أَدضد نى ٔأٌ األػ ػشفذ يدًٕػخ يٍ انُٕاقض ٔاالخزالالد ػهٗ يغزٕٖ انكى ٔاندٕدح، انخذيبد

 إنٗ زٍٛ أداء ...........ركٍ يطبثقخ نًب ْٕ يزفق ػهّٛ. ٔػهٗ إثش رنك سفؼذ انششكخ إرًبو األػًبل يغ يدهظ 

  يغزسقبد فبرٕسرٓب األٔنٗ.

فسض انٕثبئق انًزؼهقخ ثٓزِ االعزشبسح ٔدساعزٓب يٍ ؽشف انهدُخ انٕؽُٛخ، ٔنكٙ رغزطٛغ ْزِ  ٔثؼذ

األخٛشح انجذ فٛٓب ثئنًبو كبف ثدًٛغ انًؼطٛبد انًزؼهقخ ثبنًهف، ؽهجذ انهدُخ انٕؽُٛخ يٍ اندٓخ انًغزشٛشح 

 يٕافبرٓب ثٕثبئق إػبفٛخ.

فٙ دساعخ ْزا انطهت خالل خهغزٓب  د انزشاثٛخبػبٔثؼذ أٌ ششػذ انهدُخ انذائًخ انًكهفخ ثقؼبٚب اندً

دػٕح اندٓخ انًغزشٛشح إنٗ اخزًبع رى  ،رنك انٕؽُٛخ، ثؼذ. اسرأد انهدُخ  2021يبسط  11انًُؼقذح ثزبسٚخ 

 ػجش رقُٛخ انًُبظشح انًشئٛخ ػٍ ثؼذ نزٕػٛر ثؼغ اندٕاَت يٍ انًهف 2021يبسط  25ػقذِ ثزبسٚخ 

 .انًؼشٔع ػهٛٓب

يٍ طبزت  2021اثشٚم  15 ثشعبنخ ثزبسٚخ إثش االخزًبع انًزكٕس، رٕطهذ انهدُخ انٕؽُٛخ ٔػهٗ

ًٍ رٕػٛسبد ثخظٕص انظفقخ انًؼُٛخ، ٔانزٙ عدهذ ثؼغ انُٕاقض ػهٗ يغزٕٖ انزقبسٚش انًششٔع رزؼ

 ؽشف سئٛغخ انقغى انًزكٕسح عبثقب. انًُدضح يٍ

 : االستنتاجاث ثانيا

ثكٛفٛخ أداء يغزسقبد انششكخ ٚزجٍٛ يٍ ٔثبئق انًهف أٌ أعبط انخالف ثٍٛ ؽشفٙ انظفقخ ٚزؼهق  زٛث 

 ؛نهخذيبد انًُدضح

رُض ػهٗ اقزشاذ يقذو انخذيبد نذفزش  16، ٚزجٍٛ أٌ انًبدح دفزش انششٔؽ انخبطخإنٗ ٔزٛث ثبنشخٕع  

انششٔع فٙ إَدبص انخذيبد، رسًالد خبص ثكم ثشَبيح ٔػشػّ ػهٗ يٕافقخ طبزت انًششٔع، ٔرنك قجم 

 ٔأٌ انجشَبيح انز٘ رزى انًظبدقخ ػهّٛ ْٕ انز٘ ٚزشرت ػُّ انززجغ ٔانزقٛٛى ٔاألداء نفبئذح انًزؼبقذ؛

ٔانًظبدقخ ػهٛٓب يٍ ؽشف  ٔاألَشطخ زظبْشاداندفبرش رسًالد قجم رُظٛى ٔػغ  يغجقب ٔزٛث نى ٚزى 

ذيبد انًطهٕثخ، ٔنى ٚؼزشع طبزت انًششٔع ػهٗ ششػذ انششكخ انًزؼبقذح فٙ إَدبص انخ ،طبزت انًششٔع

 ؛نهذفبرش انًزكٕسح، ٚكٌٕ قذ ٔافق ػهٗ انخذيبد انًُدضح ششؽ اإلػذاد انقجهٙ

، يًب ركٌٕ نخذيبدٔأقش طبزت انًششٔع ثئَدبص ا انًزؼبقذح خضءا يٍ انظفقخ انششكخ ٔزٛث أَدضد 

 األثًبٌ انًسذدح فٙ اززشاو نششٔؽ انظفقخ؛يؼّ انًزؼبقذح يسقخ فٙ انسظٕل ػهٗ يغزسقبرٓب ثُبء ػهٗ 

اإلداسح نى رزفق  ، يفبدْب أ2021ٌأثشٚم  15ٔزٛث أقش طبزت انًششٔع فٙ سعبنزّ انًزٕطم ثٓب  

يغجقب يغ انًزؼبقذح ػهٗ انًؼبٚٛش أٔ انًؤششاد انًؼزًذح، ٔنى رؼزًذ دفزش رسًالد خبص ثكم َشبؽ أٔ رظبْشح، 

يًب أثش عهجب ػهٗ رقٛٛى انخذيبد انًُدضح، كًب أٌ انزقبسٚش انًُدضح يٍ ؽشف سئٛغخ انقغى نى رزؼًٍ أٚخ 

 ًبدْب نزسذٚذ قظٕس انششكخ فٙ إَدبص انخذيبد انًطهٕثخ؛يؤششاد دقٛقخ ٔيهًٕعخ ٔقبثهخ نهقٛبط ًٚكٍ اػز

ٔزٛث اػزجش طبزت انًششٔع أٌ انززجغ ٔ انزقٛٛى النزضايبد انششكخ ردبِ طبزت انًششٔع يشرجؾ        

 ثٕػغ دفبرش رسًالد خبطخ ثبنُشبؽبد انًزفق ػهٛٓب فٙ انظفقخ؛ 
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ح نى ٚزى ٔػؼٓب ٔال انًظبدقخ ػهٛٓب كًب ْٕ إٌ دفبرش انزسًالد انخبطخ ثكم َشبؽ أٔ رظبْشٔزٛث        

 يُظٕص ػهّٛ فٙ انظفقخ؛   

يشخؼٙ، ط بغٛش يٕػٕػٙ ٔغٛش يجُٙ ػهٗ أع ٔثبنزبنٙ فئٌ انزقشٚش انًُدض يٍ ؽشف سئٛغخ انقغى 

 رزجغ رُفٛز انظفقخ؛ ًب ٚخضفٛ يؼّ يقشا ثًغؤٔنٛزّ ٚكٌٕ

ػٍ  رُفٛز انظفقخ ثسدخ ػذو رٕطهٓب ثًغزسقبرٓبإكًبل ػٍ انًزؼبقذح  انششكخ رٕقفأيب فًٛب ٚخض         

 ؛، فئٌ انًششع نى ٚؼؾ نطشفٙ انؼقذ انزٕقف ػٍ األشغبل إال فٙ زبالد يؼُٛخانخذيبد انًُدضح

دفزش انششٔؽ االداسٚخ  يٍ 28انًبدح  الد انًُظٕص ػهٛٓب فٙبٔزٛث إٌ ْزِ انسبنخ ال رُذسج ػًٍ انس       

بد انًزؼهقخ ثأػًبل انذساعبد ٔاالششاف ػهٗ االشغبل انًجشيخ نسغبة انؼبيخ انًطجقخ ػهٗ طفقبد انخذي

  .2002انذٔنخ نغُخ 

 : رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت ثالثا

أَّ يٍ زق انششكخ انًزؼبقذح انسظٕل ػهٗ  ، رشٖ انهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخثُبء ػهٗ يب عجق 

ٔانزٙ أقشْب طبزت انًششٔع ٔنى ٚؼزشع ػهٛٓب، ٔأَّ فٙ زبنخ  يغزسقبرٓب انًبدٚخ ػٍ انخذيبد انًُدضح

يٍ دفزش انششٔؽ انخبطخ نهزقٛذ ثًزطهجبد إَدبص  16يٕاطهخ رُفٛز انظفقخ ٚدت انزقٛذ ثًقزؼٛبد انًبدح 

 انخذيبد انًطهٕثخ.

 


