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                المملكة المغربية                                          

            األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 األمانة العامة للحكومة

 للطلبيات العموميةاللجنة الوطنية 
 

 
 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

  2012يوليوز  2بتاريخ   2012/45رقم 

 .......بشأن طلبي عروض يتعلقان بالحراسة والنظافة الخاصة ببنايات 

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،   

، المتعمقة باستطالع رأي 9139ماي  13بتاريخ .......رقم  .......السيد مدير رسالة بناء عمى   
المجنة الوطنية بشأن دراسة أجوبة المتنافسين المشاركين في طمبي العروض المتعمقتين بحراسة ونظافة 

 ؛البنايات اإلدارية التابعة ليذه المؤسسة 

( المتعمق 9131مارس  91جمادى األولى ) 8الصادر في  9.39.1.9المرسوم رقم عمى و 
 ؛ العموميةبالصفقات 

( 9132سبتمبر  93) 3.12ذي الحجة  7 فيالصادر  827..9.3المرسوم رقم مقتضيات عمى و 
 ؛ المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةب المتعمق

 ؛ المقدم لمجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةتقرير الوبعد دراسة عناصر 

جياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة وبعد مداولة ال 
 ،9139يوليوز  9بتاريخ 

 المعطيات : أوال 

استطالع رأي المجنة الوطنية  .......التمس السيد مدير المشار إلييا أعاله،  رسالتوبواسطة  
فيما يخص تتضمن لمطمبيات العمومية بشأن كيفية البت في ممفات المتنافسين الذين قدموا عروضا مالية، 

زىيدا ال يتناسب مع حجم التكاليف التحمالت المتغيرة )التأمين وتكاليف التنبر( واليامش الربحي، مبمغا 
 المنافسة.من لعروض الحقيقية وما إذا كان يجوز إقصاء ىذه ا

 اقد نص االستشارة المرتبطين بطمبي العروض المذكورين أوضح طالب االستشارة أن نظاماوقد  
بالنسبة لمتحمالت المتغيرة واليامش الربحي سيتم  1أن كل عرض مالي تضمن مبمغا يساوي  صراحة عمى

 إقصاؤه.
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نو و   أن جميع العروض المالية المقدمة  بعد فتح أظرفة المتنافسين الحظت لجنة فتح األظرفةا 
احترمت مقتضيات قانون الشغل بشأن الحد األدنى لألجر الشيري أو ساعات العمل والعطل المؤدى عنيا 

أغمب ىذه  ومساىمات رب العمل فيما يخص التأمين الصحي اإلجباري والضمان االجتماعي، إال أن
ت المتغيرة وىامش الربح، في إطار البيان العروض اقترحت مبالغ ىزيمة جدا فيما يتعمق بالتحمال

 التفصيمي لجدول األثمنة.

وقد كاتبت لجنة طمب العروض المتنافسين أصحاب العروض المالية التي يقل الثمن المقترح ليذه  
من األثمنة المحددة في الثمن التقديري من أجل توضيح كيفية توزيع الثمن  % 12التحمالت أكثر من 

وىو ما  المقترح عمى مصاريف التأمينات عن حوادث الشغل والمسؤولية المدنية وكذا مصاريف التسيير.
 استجاب لو ىؤالء المتنافسين حيث قدم كل واحد منيم توضيحاتو.

رة بيان الحمول الممكن اعتمادىا بشأن ىذه العروض وبناء عمى ذلك فقد التمس طالب االستشا  
 بعد أن توقفت أشغال لجنة فتح األظرفة.

 االستنتاجات ا:نيثا 

ن كانت مؤىمة قانونا   حيث يتعين في البداية التأكيد عمى أن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، وا 
إلبداء رأييا القانوني في كل مسألة أو نقطة مرتبطة بالطمبيات العمومية، فإن ذلك ال يعني إمكانية حموليا 

باعتبارىا ىي المختصة وحدىا محل لجنة طمب العروض في اتخاذ القرارات المرتبطة بعروض المتنافسين 
ع قد أسند إلى رئيس لجنة طمب العروض الذي تراه األفضل، عمما أن المشر بفتح وتقييم واختيار العرض 

 صالحية اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في حالة وجود اختالف في الرأي بين أعضاء المجنة.

اء الرأي كمما تعمق األمر بتحديد كيفيات غير أنو، في إطار الميام المسندة إلييا والمتعمقة بإبد 
تطبيق النصوص المتعمقة بالصفقات العمومية، فإن المجنة الوطنية ال ترى مانعا من دراسة ىذا الطمب 

  طالما أنو يرمي إلى استطالع رأييا بشأن كيفيات تطبيق مقتضيات محددة تتعمق بطبيعة األثمان.

عمومية في فقرتيا األولى من المرسوم المتعمق بالصفقات ال 39وفي ىذا اإلطار نصت المادة  
الربح وجميع الحقوق والضرائب والرسوم والمصاريف العامة والعرضية  :" يتضمن ثمن الصفقة عمى أنو

جميع النفقات الناتجة بالضرورة وبصفة مباشرة عن العمل موضوع الصفقة إلى حدود مكان بصفة عامة و 
 ."تنفيذ العمل
إن المادة السالفة الذكر واضحة بما يكفي فيما يخص تحديد ثمن الصفقة والعناصر وحيث  

 المعتمدة لحصر ىذا األخير، فميس ىناك ما يوجب تحديد أثمنة لممصاريف أو التحمالت المتغيرة ؛

وحيث إن إقصاء أي عرض من المنافسة، ونظرا لطبيعتو الخطيرة، فإنو ال يمكن أن يطبق إال  
 الحاالت الوارد النص عمييا صراحة وبصفة حصرية دون إمكانية التوسع فييا ؛بشأن 
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من المرسوم المتعمق بالصفقات العمومية في فقرتيا الثامنة ب( نجد  1.وحيث بالرجوع إلى المادة  
 أنيا قد حددت بدقة حاالت إقصاء عروض المتنافسين، وال تنطبق أي منيا عمى واقعة الحال ؛

في  يو، ال يجوز إقصاء عرض متنافس نتيجة أسباب غير منصوص عمييا صراحةوحيث بناء عم 
 .وص المنظمة لمسطرة إبرام طمب العروض المعينالنص

 

 

 

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

بما  المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية تذكربناء عمى المعطيات واالستنتاجات المذكورة أعاله، 
 يمي :

يتعين عمى رئيس لجنة طمب العروض، في حالة اختالف في الرأي بين أعضاء المجنة، أن  – 3
 ؛يتخذ القرار الذي يراه مناسبا وأن يحرص عمى تدوين مالحظات وتحفظات األعضاء في محضر الجمسة 

إقصاء المتنافسين من المنافسة ال يجوز اتخاذه إال في الحاالت المحددة وبناء عمى  إن – 9
 األسباب المنصوص عمييا صراحة والتي يجب عدم التوسع في تفسيرىا.

 

  
 

 

 

 


