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  8288يوليوز  20تاريخ ب 28/8288 رقمرأي ال

  بشأن إقصاء مقاولة بصفة مؤقتة
  

 

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،
 

فثشاٚش  15انًرٕصم تٓا تراسٚخ  765 ػذد ........................انغٛذ ٔصٚش  حسعانتُاء ػهٗ 

 ٔيا أسفك تٓا يٍ ٔثائك؛، 2022

 ؛2022َٕٕٚٛ  02تراسٚخ  22/203ٔػهٗ سعانح انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ػذد 

َٕٕٚٛ  29تراسٚخ انًرٕصم تٓا  3403ػذد  ........................ٔػهٗ انشعانح انجٕاتٛح نهغٛذ ٔصٚش 

 ، ٔيا أسفك تٓا يٍ ٔثائك؛2022

( انًرؼهك 2015عثرًثش  21) 1436ر٘ انذجح  7انصادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ 

رؼهك ( ان2013ًياسط  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انصادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 تانصفماخ انؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

انًمذو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  انًمشس انؼاو ذمشٚشٔتؼذ دساعح ػُاصش 

   انؼًٕيٛح؛

 ذٍٛانًُؼمذ رٍٛانًغهمرٍٛ نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهغ ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح

 .2022 ٕٚنٕٛص 05يا٘ ٔ 17 تراسٚخ

 

 :المعطيات :أوال

 

سأ٘ انهجُح انٕطُٛح  ........................ٔصٚش انغٛذ  اعرطهغسعانرّ انًشاس إنٛٓا أػالِ، تٕاعطح 

فٙ انصفماخ انرٙ  حيٍ انًشاسك «........................» لصاء ششكح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشأٌ ا

، َظشا نهًؤاخزاخ عُٕاخ 5نًذج  ٕصاٚرٓأكزا انًؤعغاخ انؼًٕيٛح انخاضؼح نذطشدٓا انٕصاسج 

ػُذ يشاسكرٓا فٙ طهة انؼشٔض سلى تٕثائك غٛش صذٛذح انًُغٕتح إنٛٓا ٔانًرؼهمح تاإلدالء 

ٔانًًرشٚح فٙ يجال ػًم  انمٛاعاخ انٓٛذسٔنٕجٛحتئَجاص دًالخ ، انًرؼهك ............./21/2021

 شٓادذٍٛاأليش ت، ٔٚرؼهك ٔانًؼهٍ ػُّ يٍ طشف ْزِ األخٛشج ...........ل انذٕض انًائٙ ٔكانح

 .نضًاٌ االجرًاػٙصادسذٍٛ ػٍ صُذٔق ا

ٓادذٍٛ انًشاس إنًٛٓا تؼذ يكاذثح صادة صذح انش ػذو إنٗ أَّ لذ ذى انرذمك ئٍأشاس انغٛذ انٕصٚش 

 .فٙ ْزا انشأٌ هصُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ االجرًاػٙانًششٔع ن

انًؼُٛح لذ ساعهد انششكح  ...........ٔكانح انذٕض انًائٙ لكزنك أٌ  انغٛذ انٕصٚش ٔأضاف

، لصذ يطانثرٓا تئتذاء يالدظاذٓا دٕل يا َغة إنٛٓا يٍ تٕاعطح سعانح يغ إشؼاس تانرٕصم

 .دٌٔ أٌ ذرٕصم يُٓا تأ٘ جٕاب ٕٚيا، 15، داخم أجم يؤاخزاخ

 انغٛذ انٕصٚش اعرطهغك تانصفماخ انؼًٕيٛح، هيٍ انًشعٕو انًرؼ 159ًادج هطثما نّ، ٔٛهٔتُاء ػ

انًؤلد نًذج خًظ عُٕاخ يٍ انًشاسكح فٙ اإللصاء  سأ٘ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشأٌ

ٔكزا انًؤعغاخ انؼًٕيٛح  ........................انصفماخ انًؼهٍ ػُٓا يٍ طشف يصانخ ٔصاسج 

 كح.انًضيغ اذخارِ فٙ دك انششٔ انخاضؼح نٓا

      

 

 

 

         

    

 المـملكة المـغربيـة

 األمانـة العـامة للحكومـة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية    
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نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل ٔتؼذ دساعح طهة انٕصاسج يٍ طشف انجٓاص انرذأنٙ 

تًشاعهح  ، لايد انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح2022يا٘  17انًغهمح انًُؼمذج تراسٚخ  ّجهغر

تغشض إػاليّ تضشٔسج دصش طهة  2022َٕٕٚٛ  02تراسٚخ  ........................انغٛذ ٔصٚش 

ٔكزا يٍ أجم اطالػٓا ػهٗ  ...........اإللصاء فٙ انصفماخ انرٙ ذؼهٍ ػُٓا ٔكانح انذٕض انًائٙ ل

 ٔثائك ذكًٛهٛح ضشٔسٚح يٍ أجم اإلدالء تشأٚٓا فٙ انًٕضٕع؛ 

تشعانح جٕاتٛح يٍ  2022َٕٕٚٛ  29ٔػهّٛ فمذ ذٕصهد انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تراسٚخ 

انغٛذ ٔصٚش انرجٓٛض ٔانُمم يشفمح تًذاضش نجُح طهة انؼشٔض ٔكزا تشعائم ذذمك صادة 

انًخانفاخ انًُغٕتح نهششكح انًؼُٛح، دٌٔ أٌ ٚرطشق يٍ خالل سعانرّ إنٗ طهة  انًششٔع يٍ

 فٙ انصفماخ انًؼهُح يٍ طشف انٕكانح انغانفح انزكش. انهجُح انٕطُٛح انًرؼهك تذصش اإللصاء

 

 :: االستنتاجاتثانيا

 

ك هانًرؼيٍ انًشعٕو  159يمرضٛاخ انًادج دٛث إَّ ٔإٌ كاٌ ٚجٕص نهٕصٚش انًؼُٙ، تُاء ػهٗ 

، أٌ ٚرخز يمشسا تاإللصاء انًؤلد أٔ انُٓائٙ يٍ انًشاسكح فٙ انصفماخ تانصفماخ انؼًٕيٛح

نغهطرّ، فٙ دك كم يرُافظ أٔ صادة صفمح ثثد فٙ دمّ  انًثشيح يٍ طشف انًصانخ انراتؼح

اإلدالء ترصشٚخ تانششف ٚرضًٍ يؼهٕياخ غٛش صذٛذح أٔ ٔثائك يضٔسج، أٔ اسذكاب أػًال غش 

ٕج أٔ يخانفاخ يركشسج نششٔط انؼًم أٔ يخانفاخ خطٛشج تاالنرضاياخ انًٕلؼح، فئٌ اذخار أٔ سش

 .ْزا انًمشس يمٛذ تششٔط

انًرُافظ  ذثهٛغتضشٔسج  ، أٔالاإللصاءانًزكٕسج لٛذخ إيكاَٛح اذخار يمشس  159دٛث إٌ انًادج ٔ

 ال ا فٙ أجمَٓتشأ تًالدظاذّ اإلدالءفا إنٗ هع ٔدػٕذّ إنّٛأٔ صادة انصفمح تانًؤاخزاخ انًُغٕتح 

 ؛سطثٛاخ انؼًٕيٛح لثم اذخار انًمشهجُح انٕطُٛح نهٕٚيا ٔثاَٛا تاعرشاسج ان 15ٚمم ػٍ 

 يمشس ذؼهٛم ٔجٕب أخشٖ يُٓا يثذئٛح ششٔط ،انشكهٍٛٛ انششطٍٛ ْزٍٚ إنٗ ذضاف ٔدٛث

 انمغش٘ اإلجشاء يالءيح ضشٔسج ٔتانخصٕص انًخرصح انغهطح طشف يٍ اإللصاء، ٔاذخارِ

 إنّٛ؛ انًُغٕتح انًؤاخزاخ يغ انًؼُٙ انصفمح صادة أٔ ضذ انًرُافظ اذخارِ انًشاد

« ........................ »انًؤاخزاخ انًغجهح فٙ دك ششكح  أٌ ٔدٛث إٌ انثاتد يٍ ٔثائك انًهف

 ثاترح ٔال َضاع دٕنٓا؛

تٕاعطح انشعانح سلى ششكح انلذ لايد تًكاذثح  ...........ٔكانح انذٕض انًائٙ لٔدٛث إٌ 

 ًخانفاخان دٕلذطانثٓا ترمذٚى ذفغٛشاذٓا  ،2022ُٚاٚش  14تراسٚخ  24/2022 .…/.............

 جٕاب دٕل انًٕضٕع؛ إال أَٓا أدجًد ػٍ ذمذٚى أ٘  انًُغٕتح إنٛٓا

 رّدٛث يطاتم يٍ عهٛى اإللصاء يمشس اذخار لصذ انًششٔع صادة عهكّ انز٘ اإلجشاء إٌ ٔدٛث

 إنٛٓا، انًُغٕتح تانًؤاخزاخ انششكح ذثهٛغ( انزكش انغانفح 159 انًادج فٙ ػهّٛ يُصٕص ْٕ نًا

 ؛)انًمشس اذخار لثم انؼًٕيٛح طثٛاخهن انٕطُٛح انهجُح ٔاعرشاسج تشأَٓا، تًالدظاذٓا نألداء ٔدػٕذٓا

انًرؼهك تانصفماخ انؼًٕيٛح  2.12.349يٍ انًشعٕو سلى  159ٔدٛث إٌ انفمشج انثاَٛح يٍ انًادج 

يمشس نهٕصٚش انًؼُٙ تانُغثح نصفماخ انذٔنح أٔ اإللصاء ذرخز تًمشس  ػمٕتح»لذ َصد ػهٗ أٌ 

انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ تؼذ اعرطالع سأ٘ ٔ، انؼًٕيٛح انًؼُٛح نهٕصٚش انٕصٙ ػهٗ انًؤعغح

ح فٙ انصفماخ انًثشيح يٍ طشف كيٍ انًشاس ، اإللصاء انًؤلد أٔ انُٓائٙ نًرُافظانؼًٕيٛح

 ؛.«نهًؤعغح انؼًٕيٛح انًؼُٛحانًصانخ انراتؼح 

أٌ انًخانفح انًشذكثح ذرؼهك تطهة ػشٔض يؼهٍ ػُّ يٍ طشف ٔكانح انذٕض  يا داؤدٛث 

، ٔأٌ ........................انرٙ ْٙ يؤعغح ػًٕيٛح خاضؼح نٕصاٚح ٔصاسج  ...........انًائٙ ل

يمشس اإللصاء عٛرخز يٍ طشف انٕصٚش انًؼُٙ تانمطاع تُاء ػهٗ يمرشح يٍ يذٚش ْزِ انًؤعغح، 
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أٌ ٚشًم  ّنال ًٚكٍ ٔ فئَّ ال ٚجة أٌ ٚرؼذٖ َطاق انصفماخ انرٙ ذؼهٍ ػُٓا ْزِ انًؤعغح

  ؛نٓا انًؤعغاخ انؼًٕيٛح انراتؼحتالٙ ٕصاسج ٔانانصفماخ انًؼهٍ ػُٓا يٍ طشف يصانخ 
 

 :رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا:

 

انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ فئٌ ، انًثغٕطح ٔاالعرُراجاخ انًزكٕسج أػالِ انًؼطٛاخ تُاء ػهٗ 

 يا ٚهٙ: ذشٖنؼًٕيٛح ا

لذ اعرٕفٗ  فٙ دك انششكح اذخارِ انًؤلد يٍ انًشاسكح فٙ انصفماخ انًضيغأٌ يمشس اإللصاء 

 ؛انششٔط انشكهٛح انًُصٕص ػهٛٓا ٔادرشو انًغطشج انٕاجة اذثاػٓا

إٌ يمشس اإللصاء انًشاس إنّٛ ٚجة أال ٚرؼذٖ َطالّ دذٔد انصفماخ انرٙ ذؼهٍ ػُٓا ٔكانح انذٕض 

 ............انًائٙ ل

 


