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                                      0002 أكتوبر 05خ بتارٌ 63 رأي اللجنة الوطنٍة للطلبٍات العمومٍة رقم

 فً التوصٍف التقنً على تسوٌة المستحقات المالٍةأثر الخطأ المادي بخصوص 

 

 اللجنة الوطنٍة للطلبٍات العمومٍة، 

 

ثزبسٚخ انًزٕصم ثٓب  431 ػذد ...........................سئٛس انًجهس اإلقهًٛٙ سسبنخ ثُبء ػهٗ  

 ؛، ٔيب أسفق ثٓب يٍ ٔثبئق2020 َٕٕٛٚ 19

ٔيب ، 2021أثشٚم  30ٔ 2021فجشاٚش  3ثزبسٚخٙ  234ٔ 75ٔػهٗ انشسبنزٍٛ انجٕاثٛزٍٛ ػذد 

 ؛أسفق ثٓب يٍ ٔثبئق

( انًزؼهق 2013يبسس  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8انصبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشسٕو سقى 

 ثبنصفقبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛

( انًزؼهق 2015سجزًجش  21) 1436ر٘ انحجخ  7انصبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشسٕو سقى 

 ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ 

انجًبػبد انزشاثٛخ انًزؼهقخ ثصفقبد ٔثؼذ ػشض انًهف ػهٗ أَظبس انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثقضبٚب 

 زٍٛانجهس ٍ انجًبػبد فٙٔيؤسسبد انزؼبٌٔ ثٛ ٔانٓٛئبد انزبثؼخ نٓب ٔيجًٕػبد انجًبػبد انزشاثٛخ

   ؛2021يبسس  25ٔ 2020غطذ  06 ٙثزبسٚخ رٍٛانًُؼقذ زٍٛانًغهق

انًقذو إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد  انًقشس انؼبو رقشٚشٔثؼذ دساسخ ػُبصش 

 انؼًٕيٛخ؛

 انًُؼقذح خانًغهق نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهسخ ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ

 .2021أكزٕثش 12ثزبسٚخ 

 المعطٍات أوال:

سأ٘  ...........................سئٛس انًجهس اإلقهًٛٙ اسزطهغ سسبنزّ انًطبس إنٛٓب أػالِ، ثٕاسطخ  

 سقىخ فٙ إطبس انصفق انًزجقٛخانًسزحقبد انًبنٛخ رسٕٚخ إيكبَٛخ حٕل  نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخا

      

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 ملكة المـغربٍـةـالم    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهحكٕيـخ

 انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    
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2017/BP/4  انًزؼهقخ  1/2017ٔانصفقخ سقى  ...........................يذُٚخ ثأضغبل رٓٛئخ يذاخم انًزؼهقخ

فٙ ٔرنك ثؼذ أٌ رُجّ انًجهس الخزالف  ،...........................ثًذُٚخ  ..……ثأضغبل رٓٛئخ كٕسَٛص 

فٙ انٕسضٍٛ يٍ  ٓبٔضؼانزٙ رى ٔرهك ، يقبسبد األسصفخ انًُصٕظ ػهٛٓب فٙ دفزش٘ انطشٔط انخبصخ

  .طشف انًقبٔنزٍٛ صبحجزٙ انصفقزٍٛ

فٙ انًٕضٕع،  صبحت انًطشٔع كال يٍ يكزت انذساسبد ٔانًُٓذس انًؼًبس٘ ساسمٔثؼذ أٌ        

أثُبء  يبد٘ خطأاألسصفخ َبرج ػٍ  حجىأٌ سجت االخزالف انًالحظ ػهٗ يسزٕٖ  اٌٌ األخٛشاأٔضح ْز

ٔٚضٛفبٌ أٌ قٛبسبد األسصفخ انًؼًٕل ثٓب حبنٛب ْٙ رهك انزٙ رى . انطشٔط انخبصخ ٘دفزشصٛبغخ 

 .(Flexion)ٔاإلَحُبء  (Résistance)اسزؼًبنٓب فٙ انٕسش ْٔٙ يطبثقخ نًؼبٚٛش انًقبٔيخ 

 : االستنتاجاتثانٍا

 ثٍٛ اخزالفإٌ األيش ٚزؼهق ثطهت اسزطبسح ثطأٌ رسٕٚخ يسزحقبد يبنٛخ ثؼذ يالحظخ  حٛث

ٔرهك انزٙ رى ٔضؼٓب  انطشٔط انخبصخ ٘نقٛبسبد األسصفخ انًُصٕظ ػهٛٓب فٙ دفزش انًٕاصفبد انزقُٛخ 

 ؛فٙ انٕسضٍٛ يٕضٕػٙ انصفقزٍٛ انسبنفزٙ انزكش

، كًب أكذِ يكزت انذساسبد ٔانًُٓذس انًؼًبس٘ فٙ األيش ٚزؼهق ثخطأ يطجؼٙٔثًب أٌ  ،ٔحٛث

 بس حجى األسصفخ انٕاجت اسزؼًبنّ ْٕقٛ ثأٌ رقشٚشًٚٓب انًٕجٍٓٛ نصبحت انًطشٔع،

(1.00x0.30x0.22) ٍٛثذل انقٛبس (1.00x0.35x0.20) ٔ (1.00x0.30x0.22)ٓٛب ًانًُصٕظ ػه

 فٙ دفزش٘ انطشٔط انخبصخ؛

، فئٌ انًٕاصفبد انزقُٛخ نألسصفخ انًسزؼًهخ فٙ انٕسضٍٛ يٕضٕع ٔحٛث، ٔحست َفس انزقشٚشٍٚ

 انزقُٛخ يٍ حٛث يؼبٚٛش انًقبٔيخ ٔاإلَحُبء؛انصفقزٍٛ، ال رزُبفٗ ٔانقٕاػذ 

ٔكزا ثؼذ أٌ قبو  ،انخطأ انًبد٘ قذ رًذ يؼبُٚزّ ثؼذ اَجبص يشاحم يزقذيخ يٍ انٕسضٍٛ ٔحٛث إٌ

ألسصفخ انًزؼبقذ ن األحبدٚخ ثًبٌاألة بسزحثب خصبحت انًطشٔع ثأداء يجًٕػخ يٍ انكطٕفبد انًؤقز

 ثطأَٓب فٙ جذٔنٙ األثًبٌ نكم صفقخ؛

ٔحٛث، ٔنئٍ كبٌ حجى األسصفخ انًٕضٕػخ فٙ انٕسضٍٛ أقم يٍ رهك انًُصٕظ ػهٛٓب، ٔثثجٕد 

حسبة انجٛبٌ  ثؼذانخطأ انًبد٘ فٙ إحذٖ ٔثبئق انصفقزٍٛ، فئٌ رنك ال ٚجت أٌ ٚزشرت ػُّ أ٘ أثش يبد٘ 

 زش٘ ػهٗ أسبس األحجبو انًؼبُٚخ؛ًان

دفزش انطشٔط اإلداسٚخ انؼبيخ انًطجقخ ػهٗ يٍ  12نهفقشح انثبَٛخ يٍ انًبدح  ٔػهّٛ فئَّ، ٔطجقب

صفقبد األضغبل، فئَّ ٚجٕص نصبحت انًطشٔع ٔانًقبٔل إثشاو ػقذ يهحق ٚٓذف إنٗ رصحٛح انًٕاصفبد 

 انزقُٛخ انًغهٕطخ.
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 أي اللجنة الوطنٍة للطلبٍات العمومٍةر ثالثا:

انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد فئٌ ، انًجسٕطخ ٔاالسزُزبجبد انًزكٕسح أػالِ انًؼطٛبد ثُبء ػهٗ 

ٚزى  ٍٛ ثٍٛ صبحت انًطشٔع ٔانًقبٔنزٍٛ صبحجزٙ انصفقزٍٛ،يهحق ٍٚجٕاص إثشاو ػقذ رشٖانؼًٕيٛخ 

 ،ٛخ انزٙ فٙ ريخ صبحت انًطشٔعنٔكزا أداء انًسزحقبد انًب ،انخطأ انًبد٘ انًالحظحٛح رص ًٓبثًٕجج

 .االسزطبسحنألسصفخ يٕضٕع حبدٚخ دٌٔ أ٘ رغٛٛش فٙ األثًبٌ األ


