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                                   2017أكتوبر    26بتاريخ   502/17رأي رقم  
 طلب اإلقصاء المؤقت لشركةبخصوص  

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 سـالم تـام بوجـود موالنـا اإلمـام       

 

استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن مشروع مقرر بإقصاء شركة  لقد مت   
بسبب  وذلك ،الصفقات اليت تعلن عنها وزارة.........املشاركة يف  ملدة سنتني من ....................

  ،.....................توح رقم فخالل مشاركتها يف طلب العروض امل مزورة اعتمادتقدميها لشهادة 
 .وطنية للصناعة التقليدية باملغرباملساعدة التقنية بالنسبة لشهادة العالمة الاملتعلق بالدراسة و 

 

يت عقدهتا اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بدراسة الطلب املذكور خالل اجللسة القامت  وقد
 وأبدت بشأنه الرأي التايل :، 2017سبتمرب  20بتاريخ 

  

 2.12.349من املرسوم رقم  159( جيوز لصاحب املشروع، بناء على مقتضيات املادة 1
( املتعلق بالصفقات العمومية، أن يتخذ مقررا 2013مارس  20) 1434مجادى األوىل  8الصادر يف 

، حسب متنافس أو صاحب صفقة مواجهةيف باإلقصاء املؤقت أو النهائي من املشاركة يف الصفقات 
ثبت إذا  أو ،ثبت يف حقه اإلدالء بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غري صحيحة أو وثائق مزورة احلالة،

يف حقه ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو خمالفات متكررة لشروط العمل أو خمالفات خطرية بااللتزامات 
 املوقعة.

اإلقصاء بضرورة تبليغ املتنافس أو صاحب الصفقة  مقرروقد قيدت املادة املذكورة إمكانية اختاذ 
يوما  15يف أجل ال يقل عن دعوته سلفا إىل اإلدالء مبالحظاته بشأهنا ، و باملؤاخذات املنسوبة إليه

 واستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قبل اختاذ املقرر.
 

تعليل مقرر اإلقصاء ويضاف إىل هذه الشروط، شروط مبدئية وشكلية أخرى، منها وجوب 
وضرورة مالءمة اجلزاء املزمع اختاذه ضد املتنافس أو صاحب الصفقة مع  ،واختاذه من طرف الوزير املختص

 املؤاخذات املنسوبة إليه.
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 ( يستنتج من الوثائق املرفقة بطلب االستشارة ما يلي :2
 

قد الحظت أن شهادة االعتماد املدىل هبا  – ....................أن املصاحل التابعة لوزارة  –أ 
 .............عدد حتت بتوجيه رسالة مشكوك يف صحتها، فقامت  ..............من طرف شركة 

التأكد من صحة الشهادة تطلب منها  ،.....................مصاحل وزارة إىل  ...........بتاريخ 
 املذكورة ؛

 

الرسالة رقم بواسطة  ،املذكورةوزارة الأجابت مصاحل  –ب 
املدىل هبا من طرف شركة  االعتماد أن شهادة ،.........................../...........

كون تاريخ صالحيتها ورقمها التسلسلي قد مت تغيريمها وأن الشركة لغري صحيحة،  .................
 ؛ 2015 ديسمرب 3تاريخ منذ سبق أن حصلت على شهادة مماثلة انتهت صالحيتها 

 

بواسطة  ..............عذار شركة بعد ذلك بإ ...................قامت مصاحل وزارة  – ج
تبلغها فيها باملؤاخذات املنسوبة  ،....................حتت عدد  رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

يوما من تاريخ توصلها  15أجل  داخل إليها وتطلب منها تقدمي األجوبة والتوضيحات الالزمة بشأهنا
 بالرسالة املذكورة ؛

 

غري أهنا مل تدل ، 2017يوليوز  13بتاريخ  برسالة اإلعذار ............... شركة توصلت  -د 
 تاريخالوارد يف الرسالة كما أهنا مل تقدم أي جواب إىل غاية يوما بأي جواب داخل أجل اخلمسة عشر 

 استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
 

 بناء على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية : - 3
 

من صفقات وزارة  ..............ترى، فيما يتعلق بإقصاء شركة ( أ
قرر اإلقصاء، أن لشكل دون فحص األسباب اجلوهرية ملعلى مستوى ا ...........................

قات اليت ستعلن عنها بسبب إدالء املسطرة اليت اتبعتها الوزارة إلقصاء الشركة املذكورة من املشاركة يف الصف
من املرسوم  159مستوفية للشروط الواردة يف املادة  ،مزورةثبت أهنا بشهادة اعتماد  الشركة املذكورة

باإلدالء بالتفسريات حوهلا  باملؤاخذات ومطالبتها)تبليغ الشركة  2.12.349السالف الذكر رقم 
 ؛ واستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية(
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( ..................( توصي بضرورة اختاذ مقرر اإلقصاء من طرف السلطة املختصة )وزير ب
ركة وبيان املراجع اليت بين عليها وتعليله باملسببات الضرورية الختاذه واإلشارة إىل املؤاخذات املنسوبة إىل ش

 ؛ واحلرص على مالءمة مدة اإلقصاء مع هذه املؤاخذات .............
 

مشاركة يف الصفقات العمومية للتزوير الوثائق اإلدارية قيام املتنافس بأنه يف حالة إىل  تشري (ج  
بصرف و  ،من املرسوم السالف الذكر 159مبوجب املادة  للوزير املعين،جيوز  ة،غري مشروعصفة ب

إىل متديد هذا اإلقصاء  ، أن يقرتح على رئيس احلكومةاحملاكم النظر عن املتابعات اجلنائية أمام 
هذا مبوجب مقرر يتخذه وذلك إدارات الدولة واملؤسسات العمومية  اليت تطرحهاجمموع الصفقات 

 ؛ األخري
 

ها مناسبة ااإلجراءات اليت تر  ذقصد اختا ....................مراسلة وزارة  تذكر بإمكانية( د
املرسوم رقم يف حق كل متنافس قام بتزوير شهادة االعتماد، طبقا ملقتضيات  ،يف هذا الصدد
( بإحداث نظام العتماد 1999مارس  22)  1419من ذي احلجة  4الصادر يف  2.98.984

ملشاريع ألجل إبرام األشخاص الطبيعيني أو املعنويني القائمني بأعمال الدراسات واإلشراف على ا
  ؛ صفقات اخلدمات حلساب الدولة

 
 

من  147نشر مقرر اإلقصاء يف بوابة الصفقات العمومية تطبيقا ألحكام املادة  تدعو إىل( ه 
 .2.12.349لف الذكر رقم ااملرسوم الس

 
 
 

 
  

 
 

                    
 


