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 مقدمة

تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها اإلدارة العمومية لممارسة نشاطاتها،    

كانت الصفقات العمومية تعتمد في تمويلها على  ولما. كما تعد وسيلة هامة الستغالل وتسيير المال العام

المال العام، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد إلبرامها وتنفيذها حماية لهذا المال 

 .العام

تكامل لفض النزاعات الناشئة ولعل من بين أهم الضمانات التي تم إقرارها تتجلى في وضع نظام م   

في مرحلة إبرام الصفقة العمومية أو في مرحلة تنفيذها، وذلك تحسبا لظهور سواء أكان ذلك  ،عنها

نزاعات تحدث عراقيل تحول دون إبرام الصفقات العمومية أو تنفيذها، ما ينعكس سلبا على المشاريع 

  .العمومية محل الصفقات، ويؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية المراد تحقيقها، ما لم يتم تسوية هذه النزاعات

 231.مارس  2.الصادر بتاريخ  1.2..3..رقم  في هذا اإلطار، نص مرسوم الصفقات العمومية   

هاته تتمثل و ،لصفقة العمومية أو مرحلة تنفيذهاعلى طرق تسوية النزاعات الناشئة في مرحلة إبرام ا

التسوية الودية لنزاعات الصفقات العمومية عن طريق المسطرة :همافي طريقتين أساسيتين الطرق 

إحداهما داخلية أي أنها تتم داخل اإلدارة وبين طرفي العقد، وثانيهما :اإلدارية والتي تتم عبر طريقتين

وفي هذا الصدد  يبرز  ،1خارجية تتدخل فيها أطراف أخرى قصد التوصل بحلول قانونية وعملية للنزاع

التي عوضت فيما بعد باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بموجب المرسوم رقم  قاتلجنة الصف دور

 .؛7182دجنبر  78الصادر بتاريخ  1.2..7.8

بهدف  3211/21/21هذا و يرجع تاريخ إنشاء لجنة الصفقات إلى القرار المقيمي المؤرخ بتاريخ    

انونية والتنظيمية، غير أنها لم تلعب تلك وإعطاء رأيها في األمور القرقابة تحضير و تنفيذ الصفقات 

يونيو  50المؤرخ في  5.20.72.2 مرسوم رقمالاألدوار المرجوة منها، فتم إعادة تنظيمها بموجب 

والذي هدف إلى جعل لجنة ، 7.02دجنبر  07، ليتم إصالحها وإعادة تنظيمها بموجب مرسوم 7.20

منها لجنة مراقبة ومعاقبة لكل إخالل في مجال الصفقات خلية تفكير ودراسة وإبداء لآلراء أكثر 

 . 2الصفقات

غير أن الواقع العملي سرعان ما أبان عن محدودية الدور الذي تقوم به لجنة الصفقات، على غرار    

، الشيء الذي دفع المشرع إلى إنشاء اللجنة الوطنية 231.مارس  2.عدم مواكبتها لمستجدات مرسوم 

صالح في إطار التزام السلطات العمومية بتخليق الحياة اإل هذا ويندرج. محلها للطلبيات العمومية لتحل

العامة ومحاربة الغش والفساد وترجمة عزمها على إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية للدولة 

والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بشكل ال رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى 

 .طلبيات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطرال

 

                                                           
1
العمومية على ضوء النص القانوني وواقع االجتهاد القضائي  العلمي هناء و أمين كوثر و العروسي اإلدريسي الحسني، منازعات الصفقات 

 .4.، ص232.األولى ، الرباط، الطبعة المغربي، طوب بريس،
2
 22.سابق، صالمرجع الهناء و أمين كوثر و العروسي اإلدريسي الحسني أمين،  
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 كيف نظم المشرع اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: ومن خالل ما سبق نطرح اإلشكالية التالية      

 ؟ حدد مهامها والمساطر المتبعة أمامها كي و

هذا األخير الذي يهدف . لتحليلي القانونيو سنعتمد في االجابة عن اإلشكالية المطروحة على المنهج ا   

 .إلى تحليل الموضوع من مختلف جوانبه و مقاربة كافة أبعاده و حيثياته

 : وعليه سنحاول معالجة هذا الموضوع من خالل التصميم التالي   

 نية للطلبيات العمومية و مهامها تنظيم اللجنة الوط: المبحث األول  

 .تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية :المطلب االول      

 رئاسة اللجنة: الفقرة االولى           

 الجهاز التداولي للجنة: الثانية الفقرة           

 االدارية والتقنية الوحدات: الفقرة الثالثة           

 .مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية و محدوديتها: المطلب الثاني      

 .مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: الفقرة األولى           

 .محدودية إختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: الفقرة الثانية           

 المساطر المتبعة أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: المبحث الثاني 

 المسطرة االستشارية أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية :المطلب األول     

 األشخاص والجهات المستشيرة: الفقرة األولى           

 إجراءات االستشارة:الفقرة الثانية           

 الدراسية و التوجيهية أمام اللجنة الوطنية مسطرةال: المطلب الثاني      

  إجراءات دراسة شكايات المتنافسين :الفقرة األولى            

  دراسة طلبات الرأيإجراءات : الفقرة الثانية             

 

 



 

3 

 ومهامه اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةتنظيم : المبحث االول

المطلب )ومهام محصورة فيه ( المطلب األول)للجنة تأليف خاص محدد في المرسوم المحدث لها    

 . (الثاني

 .تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: االولالمطلب 

ويشار " اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"هي لجنة موضوعة لدى االمانة العامة للحكومة، تسمى ب 

 ".باللجنة الوطنية " اليها في المرسوم المنظم لها 

 :تتألف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من 

 رئاسة اللجنة -
 التداولي الجهاز -
 الوحدات االدارية والتقنية -

 :رئاسة اللجنة: الفقرة االولى

يترأس اللجنة الوطنية شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية،  

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ( 2)يتم تعيينها بمرسوم باقتراح من األمين العام للحكومة لمدة خمس 

  .س األشكالوفق نف

يساعد رئيس اللجنة الوطنية في أداء مهامه نائب للرئيس، يعينه الرئيس من بين أعضاء الجهاز 

 .يقوم نائب الرئيس مقام رئيس اللجنة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق ، والتداولي

 .يتوفر الرئيس على كتابة خاصة الى جانب ذلك 

 : اللجنة الوطنية بالمهام التالية يقوم رئيس

 يسهر على حسن سير اللجنة وأجهزتها؛ 
  يمثل اللجنة ويتلقى، بهذه الصفة، كل شكاية أو طلب رأي أو استشارة قانونية تتعلق

 بالطلبيات العمومية؛

  يقوم بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من الجهاز التداولي، بإنجاز كل
 ة تتعلق بالطلبيات العمومية؛دراسة قانوني

 يترأس الجهاز التداولي للجنة ويحدد جدول أعمال اجتماعاته ويبلغه إلى األعضاء؛ 

 يدبر الحاالت التي قد تجعل أعضاء الجهاز التداولي في وضعية تنازع المصالح؛ 

  يقترح المترشحين في مناصب المقرر العام ورؤساء الفروع المنصوص عليها في المادة
 هذا المرسوم؛ من 81

  يبلغ آراء اللجنة ومقررات رئيس الحكومة المقترحة من طرف اللجنة إلى اإلدارات
 العمومية وإلى المتنافسين المعنيين؛

  يعد التقرير السنوي ألنشطة اللجنة الوطنية، ويعرضه على رأي الجهاز التداولي قبل
 تقديمه إلى رئيس الحكومة؛
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 ر اآلراء، والتقارير ذات الصبغة العامة، والدراسات يسهر رئيس اللجنة الوطنية على نش
والبحوث وتوجيهات اللجنة، ومقررات رئيس الحكومة المتعلقة بالطلبية العمومية وكذا 

وذلك بأي وسيلة، والسيما . النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية
 بنشرها على الموقع اإللكتروني للجنة؛

 اتفاقيات لها عالقة بالمهام المخولة للجنة الوطنية يبرم عقود أو. 

 .الجهاز التداولي للجنة: الفقرة الثانية

 .هيكلة الجهاز التداولي للجنة: أوال

 يضم الجهاز التداولي للجنة، 

  ،الرئيس 

  عضوا يتوزعون كما يلي ( 87)اثنى عشر: 
  يتم اختيارهم من بين  أعضاء، ضمنهم ممثالن عن وزارة االقتصاد والمالية،( 9)تسعة

الشخصيات المعروفة بخبرتهم وكفاءتهم في المجال القانوني ومجال الطلبيات العمومية، 
 يعينون بمرسوم باقتراح من األمين العام للحكومة؛

  ت آأعضاء يعينون كذلك بمرسوم، من بين المهنيين، يتم اقتراحهم من طرف الهي( 3)ثالثة
 :كل واحد منهم إلى أحد القطاعات المهنية التالية المهنية األكثر تمثيلية، ينتمي

 واحد لقطاع البناء واألشغال العمومية؛ -
 قطاع التجارة؛  واحد -
 .واحد قطاع الهندسة واالستشارة -

 .يحضر هؤالء األعضاء عندما تبت اللجنة في شكايات المتنافسين أو أصحاب الطلبيات العمومية 

سنوات قابلة للتجديد وفق مبدأ توازي ( 2)تعيين جميع األعضاء السالف ذكرهم لمدة خمس  يتم

 .األشكال

 .ي حاالت فقدان  صفة عضو في الجهاز التداول: ثانيا

 :يفقد العضو صفته في حالة

 الوفاة؛ -
االستقالة التي توجه إلى رئيس اللجنة الوطنية والمقبولة بصفة قانونية من طرف رئيس  -

 مة؛الحكو
 مزاولة نشاط يتنافى مع صفة عضو في اللجنة الوطنية؛  -
حدوث عجز بدني أو عقلي مستديم يمنع العضو المعني من مزاولة مهامه داخل اللجنة بصورة  -

 نهائية؛
 .اإلعفاء بمرسوم في حالة غياب متكرر وغير مبرر يعاينه رئيس اللجنة -

يوما ( 31)و المعني، داخل أجل أقصاه ثالثون ويتعين في الحاالت المذكورة أعاله، تعيين خلف للعض 

 .لما تبقى من مدة عضوية هذا األخير وذلك وفق نفس األشكال
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 .الجهاز التداولي  مهام: ثالثا

المرسوم المنظم للجنة يقوم الجهاز التداولي للجنة بالمهام المخولة للجنة بموجب مقتضيات  -
  .الوطنية للطلبيات العمومية

  .الحالة مقترحات مقررات وآراء، ويقدم تقارير وينجز دراسات وأبحاث يصدر حسب  -
الجهاز التداولي، فيما يخص دراسة شكايات المتنافسين، يبت في شأن المآل الواجب تخصيصه  -

المنظم للجنة الوطنية للطلبيات  من المرسوم .3للشكايات المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 
  .العمومية

 .اء على توقيع رئيس الحكومة، مقترحات مقررات في هذا الشأنيعرض عند االقتض -

 .اجتماعات الجهاز التداولي: رابعا

يجتمع الجهاز التداولي بدعوة من رئيس اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى األقل   -
مرة كل شهر، ويحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاته، ويبلغ جدول األعمال المذكور 

أيام على األقل قبل التاريخ ( 1)ق المتعلقة به إلى أعضاء الجهاز التداولي ثمانية والوثائ
 .المحدد لالجتماع، ماعدا في حالة االستعجال

ال يجوز للجهاز التداولي التداول بكيفية صحيحة إال بحضور نصف أعضائه على األقل، وإذا لم  -
ساعة على األقل، ويتم عقده ( 1.)أجل االجتماع لمدة ثمان وأربعين  يتحقق هذا النصاب،

  .عندئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين
يتداول الجهاز التداولي في جلسة مغلقة في كل المسائل التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة  -

 .والمسجلة في جدول أعمال الجلسة
يه بإجماع األعضاء الحاضرين، أو في حالة عدم اإلجماع، يبت في شأن القضايا المعروضة عل -

 .بأغلبية األصوات ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل األصوات
يؤدي كل اجتماع للجهاز التداولي إلى إعداد محضر يوقعه الرئيس واألعضاء الحاضرون  -

 .والمقرر العام
ديد مرجعها وتوقيعها من قبل تكون آراء ومقررات الجهاز التداولي معللة ويجب تسجيلها وتح -

 .الرئيس باسم اللجنة

 .لجان المجلس التداولي: خامسا

 يحدث الجهاز التداولي لديه 

لجانا دائمة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام  -
 والخاص،

 .عينةأو لجانا خاصة، قصد مساعدته في القيام بمهامه أو لدراسة مسائل م  -

  

تنفرد اللجنة الدائمة المتخصصة في القضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 :وعقود التدبير المفوض بالمهام التالية

دراسة شكايات المتنافسين أو نائلي عقود أو أصحاب عقود الشراكة بين القطاعين العام  -
 والخاص وعقود التدبير المفوض؛
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اء القانونية المتعلقة بالخالفات التي تنشأ بين المتنافسين نائلي عقود الشراكة إبداء اآلر   -
بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض من جهة واإلدارات العمومية من جهة 

 الصنفين من العقود؛ نبهاذيأخرى، فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الخاص 
بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشراكة  إبداء الرأي، حسب الحالة،   -

 بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض؛
إبداء الرأي، تبعا لطلب اإلدارات العمومية، حول كل مسألة ذات طابع قانوني أو مسطري   -

تتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير 
 المفوض؛

الحرص على نشر اآلراء المبدئية المتعلقة بالمسائل التي تحال على هذه اللجنة في مجال     -
 .عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض

  

  يترأس رئيس اللجنة الوطنية أو من ينوب عنه اللجنة الدائمة المختصة المذكورة وتضم هذه
األخيرة ثالثة أعضاء تعينهم اللجنة الوطنية من بين أعضائها، باإلضافة إلى ثالثة ممثلين عن 
وزارة االقتصاد والمالية يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة 

  .بالمالية

وتمارس اللجنة االختصاصات المشار إليها وفق نفس المساطر واإلجراءات المتبعة من قبل اللجنة 

 .الوطنية

ويمكن للجان المذكورة أن تضم إليها كل خبير أو تقني ترى فائدة في مشاركته، وذلك بمقرر لرئيس 

 .اللجنة الوطنية

 .االدارية والتقنية الوحدات: الفقرة الثالثة

 .سلطة الرئيستتوفر اللجنة الوطنية على أربع وحدات موضوعة تحت 

للجنة الوطنية بمرسوم باقتراح من رئيس اللجنة من  عام مقررو لتنسيق أعمال الوحدات يتم تعيين 

  .بين الشخصيات المعروفة بكفاءاتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية

 :العام مهام المقرر

 . قرر العام اجتماعات الجهاز التداولي بصوت استشاري ويعد محاضرها يحضر الم

 :يقوم المقرر العام بتكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطته بالمهام التالية

  دراسة شكايات المتنافسين في مجال الطلبيات العمومية المعروضة عليه من طرف رئيس
 اللجنة؛

    الواردة من اإلدارات العمومية فيما يتعلق بتأويل وتطبيق فحص طلبات االستشارة القانونية
 النصوص التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية؛
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   دراسة طلبات اآلراء القانونية المتعلقة بصعوبات في تنفيذ الطلبيات العمومية والمقدمة للجنة
 من طرف اإلدارات العمومية؛

   طرف أصحاب الطلبيات العمومية في شأن خالف  دراسة طلبات اآلراء القانونية الواردة من
 لهم مع إدارة عمومية يتعلق بتطبيق النصوص التنظيمية السارية على الطلبيات العمومية؛

    دراسة وفحص كل مسألة أخرى تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، يعرضها عليه رئيس
 اللجنة؛

   ز التداوليتقديم تقارير ونتائج الدراسات التي كلف بها، أمام الجها. 

مباشرة من طرف األمين العام للحكومة، باقتراح من رئيس  رؤساء الوحداتولتسيير الوحدة يعين 

 .اللجنة، من بين الموظفين المتوفرة فيهم شروط التعيين في منصب رئيس مصلحة باإلدارات العمومية

عنها ويحرصون على  ويتولون، تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمهام الوحدات التي هم مسؤولون

 .حسن سيرها

 :والوحدات أربعة كالتالي

وحدة االستشارات  وحدة الشكايات
 والدراسات

وحدة المنظومة 
 المعلوماتية

 

  

 

وحدة التكوين 
 والشؤون اإلدارية

  

 

تلقي ودراسة الشكايات  -
وطلبات اآلراء الموجهة 
إلى اللجنة، على التوالي، 
من طرف المتنافسين 

الطلبيات وأصحاب 
العمومية، والتأكد من 
شروط قبولها كما هي 
منصوص عليها في هذا 

 المرسوم؛

تحضير ملفات  -
الشكايات وطلبات اآلراء 
الواردة من طرف 
المتنافسين وأصحاب 
الطلبيات العمومية 
وعرضها على رئيس 
اللجنة الوطنية والمقرر 

 العام؛

تحضير الوثائق  - 
الضرورية لدراسة 

مسائل الشكايات وال

تلقي ودراسة طلبات اآلراء  -  
واالستشارات القانونية الموجهة إلى 

 اللجنة من طرف اإلدارات العمومية؛

تحضير مشاريع اآلراء واالستشارات  -  
 القانونية التي يكلفها الرئيس بها؛

كل دراسة أو بحث يندرج  تحضير -  
 ضمن اختصاص اللجنة؛

فحص كل مشروع نص تشريعي أو  -  
تنظيمي يعرض على رأي اللجنة من قبل 
رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية 

 المعنية حسب الحالة؛

تحضير كل مشروع نص يهدف إلى  -  
إصالح اإلطار التنظيمي للطلبية 

 العمومية؛

السهر على تدعيم النصوص السارية  -  
 على الطلبيات العمومية وتحيينها؛

تحضير مشاريع توجيهات اللجنة  -  

السهر على تجريد المساطر  -  
المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية 

 من الصفة المادية؛

إعداد قواعد المعطيات  -  
المتعلقة بالطلبيات العمومية 
ووضعها رهن إشارة مختلف 
أجهزة اللجنة، والسهر على 

 تحيينها؛

تصميم موقع إلكتروني  -  
ه للجنة الوطنية ووضع

وصيانته يرمي على الخصوص 
إلى نشر كل المعلومات أو 
الوثائق القانونية المتعلقة 
بالطلبيات العمومية وأعمال 

 اللجنة الوطنية؛

وضع منظومة لليقظة  -  
القانونية تتعلق بالطلبيات 
العمومية موجهة إلى مختلف 

نسيق تحضير وت -  
برامج التكوين األولي 
والتكوين المستمر 
المتعلق بالنصوص 
التنظيمية في مجال 
الطلبيات العمومية 
والموجهة لمختلف 
المتدخلين في تدبير 

 الطلبيات العمومية؛

تحضير دالئل وكتب  -  
المساطر والوثائق 
النموذجية المتعلقة 
بالطلبيات العمومية 
طبقا للتنظيم الجاري به 

 العمل؛

تدبير مراسالت  -  
 اللجنة؛

مسك أرشيف اللجنة  -  
والسهر على المحافظة 
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المعهود بها إليها 
ووضعها رهن إشارة 

 .المقرر العام

 

المتعلقة بحسن تطبيق النصوص السارية 
على الطلبيات العمومية واحترام مساطر 
إبرام الطلبيات العمومية وتنفيذها 
والقواعد األخالقية وقواعد الشفافية 

عمول بها في هذا والحكامة الجيدة الم
 .المجال

  

 

 .أجهزة اللجنة

تدبير الموارد المعلوماتية  -  
 .للجنة

 

 عليه؛

تدبير الشؤون  -  
 .اإلدارية للجنة

 

 

 .مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية و محدوديتها: المطلب الثاني

غير أن قيامها بها  ،(الفقرة األولى)تنهض اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بمجموعة من المهام    

 (.الفقرة الثانية)تعوقه بعض اإلكراهات 

 .مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: الفقرة األولى

نظرا لما أبانت عنه تجربة لجنة الصفقات من ضعف على مستوى تدخالتها، و الذي يرجع باألساس    

اللجوء إليها، حاول المشرع من إلى قصور مجاالت تدخلها و محدودية اختصاصاتها و تعقد مساطر 

 .3خالل مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توسيع مجال عملها بمنحها إختصاصات واسعة

 71وفي هذا السياق جاء إصالح لجنة الصفقات بالموازاة مع المستجدات التي جاء بها مرسوم    

منه الذي يتيح إمكانية  821 في مجال تحسين الضمانات و تفعيلها ال سيما الفصل 7183مارس 

اللجوء المباشر إلى لجنة الصفقات، وهو ما عمل عليه المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات 

العمومية كجهاز إداري محايد و مستقل، توكل إليه مهمة السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية 

 . ة عامةالمتعلقة بالصفقات بصفة خاصة و الطلبيات العمومية بصف

والنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصائهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف    

للقانون، و النظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشئ أثناء تنفيذ الطلبية العمومية، 

 .4باإلضافة إلى المهام الجديدة التي أنيطت باللجنة

من المرسوم المنظم لعمل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية السالف الذكر،  3وع إلى المادة و بالرج   

نجد أنها تقوم بمهام االستشارة و المساعدة و الدراسة و فحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال 

ر على المذكو 7182من مرسوم  .و  2و  .و تفصيال لهذه المهام نصت المواد . الطلبيات العمومية

 :أن اللجنة تقوم بما يلي

                                                           
3
وم الجديد، مساهمة منشورة في موقع العلوم يوسف بلشهب، اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية دراسة في ضوء مستجدات مشروع المرس 

 .، على الساعة التاسعة مساءا5772/72/77القانونية، بتاريخ 
4
، مطبعة دار النشر المعرفة، الرباط، الطبعة األولى، سنة 5770مارس  57حفيظ مخلول، حدود إصالح نظام الصفقات العمومية وفقا لمرسوم  

 22. ، ص5770
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إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق  -     

 بالطلبيات العمومية؛

إبداء رأيها، بطلب من اإلدارات العمومية، في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية -      

 عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد ثمنها؛ تتعلق بتحضير طلبية

مساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانوني، بناء على طلب منها، فيما يتعلق  -      

 بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية؛

بالطلبيات العمومية  إعداد، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، الوثائق النموذجية المتعلقة -     

 والسهر على تحيينها وتوحيد معاييرها ونشرها؛

إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها على رئيس الحكومة التخاذ قرار في شأنها، قبل -     

وتتضمن هذه التوجيهات التعليمات والمناهج الواجب . تعميمها على اإلدارات العمومية

العمومية وترشيدها، كما تتضمن القواعد المتعلقة  اتباعها، قصد تحسين تدبير الطلبيات

 بالممارسات الجيدة في هذا المجال؛

اقتراح على رئيس الحكومة اإلجراءات، كيفما كان نوعها، والسيما ذات الصبغة القانونية، -     

التي تمكن من احترام مبادئ وقواعد األخالق والحكامة الجيدة في مجال الطلبيات 

: والسيما المبادئ التالية ،7183مارس  71صوص عليها في مرسوم العمومية والمن

حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، المساواة في التعامل مع المتنافسين، ضمان حقوق 

 المتنافسين، الشفافية في اختيارات اإلدارة العمومية فيما يخص إسناد الطلبية العمومية؛

 إبرام طلبية عمومية؛دراسة شكايات المتنافسين المتعلقة ب- 

إبداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية واإلدارات - 

 .العمومية بشأن تطبيق النصوص المنظمة للطلبيات المذكورة

وعلى غرار اإلختصاصات السابقة، فاللجنة الوطنية للطلبيات العمومي تساهم في تدعيم النصوص    

لتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية بالنصوص المغيرة أو المتممة لها، وتدوينها التشريعية وا

والسهر على تحيينها بكيفية مستمرة، وعالوة على ذلك يمكنها إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إلى 

 .تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها

 .بيات العموميةمحدودية إختصاصات اللجنة الوطنية للطل: الفقرة الثانية

كرس الطابع قد إن المتمعن في مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية سيالحظ أن المشرع    

المتعلق بلجنة  8922دجنبر  31كما كان عليه الحال مع مرسوم لعمل هذه اللجنة االستشاري 

بين أصحاب  ، في غياب ألي دور تقريري أو رأي إلزامي خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات5الصفقات

المشاريع و المتنافسين حين يلتمس هؤالء التطبيق السليم للقانون دون أي تمييز، لتطرح إشكالية  
                                                           

5
 1.، ص7.01/77/70، بتاريخ 05.0، المتعلق بلجنة الصفقات، الجريدة الرسمية عدد 7.02دجنبر  07تاريخ ، ب5.02.2.7مرسوم رقم  
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فعالية نظام الطعون في ظل غياب الرأي الملزم للجنة الطلبيات و الدور التقريري لها و اتخاذ قرارات 

 . 6نافذة

و من جهة أخرى هناك أيضا إشكالية تداخل االختصاص بين اللجنة الوطنية للطلبيات  هذا من جهة،   

العمومية و لجنة تتبع صفقات الجماعات الترابية التي أحدثت لدى وزير الداخلية بموجب القرار رقم 

 . 7183ديسمبر  81الصادر بتاريخ  .83.322

ختصاصات من قبيل إبداء الرأي حول مشاريع وبالرجوع إلى إختصاصات هذه األخيرة نجدها تقوم با   

النصوص المتعلقة بصفقات الجهات و العماالت و األقاليم و الجماعات، و جمع و معالجة و تحليل 

المعطيات المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية، و هو نفس اإلختصاص المنوط باللجنة الوطنية 

ى تحضير و تنفيذ الصفقات، حيث تبدي رأيها هي للطلبيات العمومية، التي تمارس رقابة إضافية عل

األخرى في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، كما أنها تقوم بالدراسات 

7التي تهم الصفقات
. 

عن طريق حصر إختصاصات لجنة  7183مارس  71إن هذا األمر كان باإلمكان أن يتفاداه مرسوم    

و جعل مهامها تنحصر في نطاق خاص بصفقات الجماعات الترابية،  ،ت الترابيةتتبع صفقات الجماعا

ال تخويلها اختصاصات عامة متناقضة مع دور اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من قبيل إبداء 

الرأي حول النصوص المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية، و تحليل المعطيات المتعلقة بصفقات هذه 

 .8الجماعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 .2و  22. حفيظ مخلول، المرجع السابق، ص 
7
 .من المرسوم المنظم للجنة الوطنية للطلبيات العمومية .أنظر المادة  
8
 21. حفيظ مخلول، المرجع السابق، ص 
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 المساطر المتبعة أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: المبحث الثاني

، كما أن (المطلب األول)ال بد من سلوك مساطر خاصة الستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية    

 (.المطلب الثاني) المسطرتين الدراسية والتوجيهية لهما أيضا إجراءات خاصة

 المسطرة االستشارية أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية :المطلب األول

، (الفقرة األولى)هناك أشخاص وجهات محددة يحق لها استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية    

 (.الفقرة الثانية)وفق إجراءات خاصة 

 األشخاص والجهات المستشيرة: الفقرة األولى

تستشار اللجنة مباشرة من طرف رئيس الحكومة أو األمين العام للحكومة في شأن كل مسألة تندرج   

من المرسوم  4ويمكن استشارتها بخصوص المسائل المنصوص عليها في المادة ضمن اختصاصاتها، 

 :9من طرف

 الوزراء المعنيين؛ -1

 المندوبين السامين؛ -2

 المندوب العام؛ -3

 الخازن العام للمملكة؛ -4

 ؤساء المجالس اإلدارية ومديري المؤسسات العمومية؛ر -5

 مسؤولي األشخاص االعتبارية األخرى الخاضعة للقانون العام؛ -6

بطلب من لجنة تتبع صفقات الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات المنصوص وزير الداخلية،  -7

 .مارس 02 من مرسوم 541عليها في المادة 

 رةإجراءات االستشا:الفقرة الثانية

تتضمن جميع يجب إرفاقه ببطاقة تقنية مقدم من طرف األشخاص المذكورة كل طلب استشارة    

عناصر اإلخبار الضرورية لدراسة المسألة موضوع االستشارة، ويمكن عند االقتضاء إرفاق الطلب 

الذي يمكنه أن و، 10بكل مستند أو وثيقة، لتمكين اللجنة من إبداء رأيها عن علم بكل جوانب الموضوع

، باستدعاء من  أمام أعضاء الجهاز التداولييكون محل عرض يقدمه ممثل عن الجهة المستشيرة 

أن يطلب من الممثل المذكور اإلدالء للجهاز التداولي بكل وثيقة أخرى  لهذا األخيريمكن رئيس اللجنة، و

يعتبرها ضرورية لفحص المسألة المعروضة عليه
11
. 

                                                           

تعلق باللحنة الوطنية للطلبيات الم (1162سبتمبر  16)  6341ذي الحجة  7ادر في الص 210..5.7من المرسوم رقم  51المادة   9

 .العمومية

10
 .منه 50المادة   

11
 .منه 52المادة   
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بتفصيل، وبعد قيام لجنة االستشارات بتلقي طلب االستشارة بتوجيه من رئيس اللجنة، تتولى دراسته    

ثم تحضر فيه مشروع االستشارة الذي يعرض على الجهاز التداولي ليبدي رأيه فيه بناء على تقرير 

لجهات المذكورة يعده المقرر العام الذي تعهد إليه مهمة فحص جميع طلبات االستشارة الواردة من ا

أعاله
12
. 

على نشر اآلراء المبدئية ويسهر الرئيس على تبليغ آراء اللجنة إلى طالبي االستشارة، كما يسهر هذا    

في مجال الطلبيات العمومية المتعلقة بالمسائل المطروحة على اللجنة
13
. 

 الدراسية و التوجيهية أمام اللجنة الوطنية مسطرةال: المطلب الثاني

 (.الفقرة التانية) طلبات الرأي، و(الفقرة اإلولى) هناك إجراءات محددة  لدراسة شكايات المتنافسين   

  إجراءات دراسة شكايات المتنافسين: الفقرة األولى

بعد تقديم الشكايات من طرف المتنافسين حسب الحاالت المنصوص عليها في المادة    
14

من  02

تعلق باللحنة الوطنية الم(0251سبتمبر  05)  .540ذي الحجة  2صادر في ال 0.54.1.2  مرسوم رقم

بمكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إلى رئيس اللجنة عن  مباشربشكل  ، فإنها تودع للطلبيات العمومية

طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، كما يمكن أن توجه إليه بطريقة إلكترونية
15

تتم  ، ثم بعدها 

خالل أجل أقصاه ذكور أعاله مال من طرف أجهزة اللجنة المختصة طبقا المرسوم دراسة الشكايات

ويجوز . يوما مفتوحة، ويسري هذا األجل ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الشكاية( 51)خمسة عشر 

 .يوما مفتوحة بمقرر معلل لرئيس اللجنة يبلغه إلى المعنيين( 51)تمديد هذا األجل لمدة خمسة عشر 

من المتنافس أو من  االقتضاءوز لرئيس اللجنة، خالل مدة التمديد السالفة الذكر، أن يطلب، عند يجو   

اإلدارة المعنية أو منهما معا، أن يقدما أمام الجهاز التداولي للجنة، كل معلومة تكميلية يعتبرها ضرورية 

يخبر رئيس اللجنة الوطنية وفي الحالة األخيرة  ليتم قبول الشكاية او رفضها، .16إلبداء مقترح المقرر
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 .منه .5و 55و 57المواد   
13

 .منه .و 1المادتين   

 :يجوز لكل متنافس اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وفق المسطرة والكيفيات المحددة بعده في الحاالت التالية  "من المرسوم  02المادة تنص   14

 عندما يالحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام طلبية عمومية واردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لم يتم احترامها؛ -  

 إذا تبين له احتواء ملف الدعوة إلى المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة بالنسبة لموضوع الطلبية العمومية؛ -  

 عندما ينازع في أسباب إقصاء عرضه؛ -  

 .عندما ال يقتنع بالجواب المقدم إليه من طرف اإلدارة المعنية أو في حالة عدم الجواب على طلبه -  

 ".عاقد من الباطن محتمل يجوز قبو  الككايات المقدمة من طرف متنافس ليس  له المصلحة في إبرام الطلبية العمومية المعنية، أو عوو في تجمع غير الوييل أو متإال أنه ال

 .العمومية يتعلق باللحنة الوطنية للطلبيات (1162سبتمبر  16)  6341ذي الحجة  7صادر في  1.63.117  مرسوم رقممن  07المادة   15
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 ..يتعلق باللحنة الوطنية للطلبيات العمومية (1162سبتمبر  16)  6341ذي الحجة  7صادر في  1.63.117  مرسوم رقممن  05المادة   
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يقوم رئيس اللجنة الوطنية بإشعار اإلدارة المعنية ، اما في حالة قبولها فالمتنافس بعدم قبول شكايته

ويقترح على رئيس الحكومة إمكانية توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها 

ر في شأن المآل الواجب تخصيصه للشكاية خالل األجل المنصوص عليه إلى حين إصدار مقترح المقر

 .من هذا المرسوم 00في المادة 

وفي جميع الحاالت، ال يمكن توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها إال    

 .بمقرر لرئيس الحكومة

وبة من طرف الجهاز التداولي إذا قررت اإلدارة غير أنه، ال يعمل بالتوقيف أو بتأجيل المصادقة المطل   

المعنية أنه من الضروري متابعة مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو المصادقة عليها، وذلك إذا بررت 

وفي هذه الحالة، يتعين على اإلدارة المعنية . ذلك اعتبارات استعجالية تدخل في إطار الصالح العام

وإلى رئيس اللجنة الوطنية تتضمن بوضوح األسباب والمبررات التي  توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة

 .17حملته على اتخاذ هذا المقرر

 دراسة طلبات الرأي إجراءات : الفقرة الثانية 

تدلي اللجنة الوطنية رأيها على اثر خالف يتعلق بتنفيذ الطلبية مع اإلدارة العمومية بطلب من    

بالمستندات التعاقدية للطلبية العمومية المعنية، والمراسالت  -الطلب–المتنافس، ويرفق هذا االخير 

 .الموجهة إلى اإلدارة وعند االقتضاء األجوبة المتوصل بها وكل وثيقة أخرى متعلقة بالخالف

يتعين على صاحب الطلبية العمومية أن يوجه طلب الرأي إلى اللجنة الوطنية وفق نفس األشكال    

يخبر رئيس اللجنة ، ومن هذا المرسوم وأن يخبر بذلك اإلدارة المعنية 05لمادة المنصوص عليها في ا

 .18الوطنية اإلدارة المعنية بلجوء صاحب الطلبية إلى استشارة اللجنة الوطنية

 (0251سبتمبر  05)  .540ذي الحجة  2صادر في  0.54.1.2  مرسوم رقممن  01المادة وحسب     

الذي تقدم به صاحب الطلبية  تتم دراسة طلب الرأي ، فيات العموميةيتعلق باللحنة الوطنية للطلب

 .من هذا المرسوم 00العمومية وفقا للمادة 

يبلغ رئيس اللجنة الرأي الذي اتخذه الجهاز التداولي إلى اإلدارة العمومية المعنية وإلى الخازن العام    

 .للمملكة وكذا إلى صاحب الطلبية العمومية

ينشر الرأي في الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية وفي بوابة الصفقات وتكريسا لمبدأ الشفافية ،    

 .العمومية
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 ..يتعلق باللحنة الوطنية للطلبيات العمومية (1162سبتمبر  16)  6341ذي الحجة  7صادر في  1.63.117  مرسوم رقممن  00المادة   
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 ..يتعلق باللحنة الوطنية للطلبيات العمومية (1162سبتمبر  16)  6341ذي الحجة  7صادر في  1.63.117  مرسوم رقممن  00مادة ال  
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 خاتمة

بتوضيح لبعض نقط الغموض التي كانت تعتري أتى مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية      

شكايات المتنافسين، وإتاحة وتضمن عدة نقط إيجابية كآجال دراسة  المرسوم المنظم للجنة الصفقات،

الفرصة لتعليق أو إرجاء أو توقيف إبرام الصفقات بمقرر لرئيس الحكومة في حال ثبت أن المتنافس 

بنى شكايته على أسس صحيحة، كما أن المرسوم جعل للهيئات المهنية مكانا في تركيبة هذه اللجنة، 

، غير ...الشكاية بمقرر من األمين العام للحكومةوأتاح المجال لتمثيلية الهيئة الممثلة للقطاع المعني ب

للقيام بدور فعال أن أعمال اللجنة تبقى في أغلبها أعماال اقتراحية وال تتمتع بالقوة اإللزامية الضرورية 

في عقلنة الصفقات العمومية وضبط االختالالت التي تشوبها، كما أن هذه األعمال وإن كانت اقتراحية 

فإن المرسوم لم يمددها إلى مرحلة التنفيذ فيما يخص دراسة شكايات المتنافسين  أكثر منها إلزامية،

 .المتضررين أثناء هذه المرحلة

 

    


