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  2122ش خنرب  21بخارخي  011/2122رأي رمق 

  امطناغيؼشب مواضفات خاضة ابم بشأن 

 انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية، 

 ؛ 2122مارس  22املخوضل هبا بخارخي  «....................................»بناء ػىل رساةل رشكة 

 2122 أبريل 5املخوضل هبا بخارخي  ....................................وػىل امرساةل اجلوابية مواكةل 

   واثئق؛وما أرفق هبا من  01/22حتت ػدد 

( املخؼوق 2101مارس  21) .0.1جٌلدى األوىل  3امطادر يف  2.02.1.4وػىل املرسوم رمق 

 ابمطفلات امؼمومية، كٌل وكع ثغيريه وحمتميو؛

( املخؼوق 2105سبمترب  20)0.11ذي احلجة  2امطادر يف  312..2.0وػىل املرسوم رمق 

 وحمتميو؛ابنوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية كٌل وكع ثغيريه 

وػىل اثفاكية اإلرشاف املنخدب ػىل مشاريع ثأىيل امبناايت امخحخية هكرة املدم املوكؼة بني 

 وجلنة امبناايت امخحخية ابجلامؼة املوكية املغربية هكرة املدم؛ ....................................مديرية 

ة اموظنية وبؼد دراسة غنارص امخلرير امللدم من ظرف امللرر امؼام إىل اجلياز امخداويل نوجن

 نوعوبيات امؼمومية؛

وبؼد مداوةل اجلياز امخداويل نوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية خالل اجلوسة املغولة املنؼلدة 

  ،  2122ش خنرب  21بخارخي 

 : املؼعيات أوال

بواسعة رساههتا املشار إههيا أػاله إىل انوجنة  «....................................»ثلدمت رشكة 

املخؼوق بأشغال  12/...../2122ظوب امؼروض رمق  امؼمومية بشاكية حرى فهيا أناموظنية نوعوبيات 

                                                  

 المملكة المغربية

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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ػىل اغخبار أن ظوب  بنود متزيية حتد من املنافسة حيخوي ػىل اههتيئة مخلس مالغب بؼشب ضناغي

اإلدالء بشيادة املعابلة نوفيفا مينح بؼظ امرشاكت احذاكر سوق امؼشب امطناغي ويليص ابيق 

 .من املنافسةامرشاكت اموظنية 

إثر ذكل راسوت انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية مديرية امواكةل 

، معامبة إايىا 2122مارس  21بخارخي  .22/00ػدد   مبلذىض امرساةل ....................................

 موافاهتا مبوكف امواكةل غٌل ورد يف امشاكية.

املعابلة نوفيفا يشلك ضٌلهة ثلنية وحصية أن شواىد امواكةل  أكدتويف مؼرض رساههتا اجلوابية 

ثؤكد خوو املنخوج من املواد املرسظنة أو ثكل املرضة بطحة امرايضيني، مؤكدة أن ىذه امشواىد 

 حيطل ػوهيا املخنافسون من كبل خمخربات مس خلةل مؼمتدة من كبل امفيفا حراغي ٍلوػة من امرشوط

ذياجات وسالمة وراحة امالغبني وكذا مذاهة األرضية املخؼولة مبؼايري اجلودة اخلاضة ابح  امؼومية

 ة.بشوش  ؼ امل 

مرخطان ملنح ىذه امشواىد من  ازنانوكد أردفت دفوػاهتا بكون املغرب يخوفر ػىل خمخربان 

 .«..........................»وخمخرب  «........» ظرف امفيفا ىٌل

امواكةل كد دأبت مذنافسني وأن  3كٌل أضافت امواكةل أن ظوب امؼروض املؼين غرف مشاركة 

ػىل ظوب اإلدالء بشيادة املعابلة نوفيفا يف اكفة ظوبات امؼروض املٌلزةل اميت مهت  .210منذ س نة 

 راييض.وؼب م 011حوايل 

ػابت ػىل  خبطوص امشاكية حيرامواكةل ٍلوػة من املالحظات  ػالوة ػىل ذكل أبدت

امرشكة وػدم حتلق ضفة مذنافس متت  ػدم ثوكيؼيا من ظرف امشخص املؤىل مالمزتام ابمسامشاكية 

ما درهتا املامية وامخلنية نومشاركة، إػاكذو غن ثلدمي غرضو ػىل اغخبار أن املش خكية مل ثلدم ما يثبت ك

 .اسدبؼاد امشاكية س بااب جس خوجبأامواكةل املؼنية  اغخربثو

ابغخبارىا ضاحب املرشوع موزتمة ابحرتام مؼايري اجلامؼة املوكية املغربية هكرة املدم  كٌل أن

 خيص شواىد املعابلة نومواضفات املؼمتدة من كبويا ابمنس بة نوؼشب امطناغي.امفيفا فامي 
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أن املالغب املنجزة من ظرف امواكةل مفائدة اجلامؼة املوكية املغربية هكرة املدم  ،ضافت أخرياوأ

ت الاجامتغية جملوس امنواب خالل دورة أكخوبر كد اكهت حمعة إشادة من ظرف جلنة املعاػا

، اميت دغت يف ثلريرىا إىل مواضةل احلرص ػىل ثعبيق مؼايري اجلودة املؼمتدة من ظرف امفيفا 2104

 وثؼممييا ػىل لك املالغب حىت وإن ثعوب األمر إػادة جتيزيىا ابمؼشب الاضعناغي ػايل اجلودة. 

 : الاس خنذاجاتاثهيا 

 مخس واثئق املوف أن امشاكية ثنطب ػىل ظوب غروض يخؼوق بخجيزييس خفاد من حير  

مالغب مدرس ية ابمؼشب امطناغي ثندرج مضن اثفاكية اإلرشاف املنخدب ػىل مشاريع ثأىيل  (5)

وجلنة امبناايت امخحخية  ....................................امبناايت امخحخية هكرة املدم موكؼة بني مديرية 

 ؛املدم ابجلامؼة املوكية املغربية هكرة

إن الاثفاكية ثنص يف امفطل امسادس مهنا املخؼوق بإبرام امطفلات ػىل ما يًل :"يمت وحير  

إبرام امطفلات وامؼلود وس ندات امعوب يف إظار املشاريع موضوع الاثفاكية من ظرف ضاحب 

 ؛املرشوع ظبلا ملبادئ حرية اموموج إىل امعوبيات امؼمومية واملساواة يف امخؼامل وامشفافية

 ؛املخؼوق ابمطفلات امؼمومية املرجع األمثل إلبرام ىذه امطفلات 2.02.214ويؼخرب املرسوم رمق  

وميكن مطاحب املرشوع احليد غن ثعبيق ملذضيات ىذا املرسوم إذا اكذضت امرضورة ذكل 

 ؛رشيعة احرتام املبادئ امسامفة اذلكر ورشوط املنافسة احلرة

جلان ظوب امؼروض كٌل يمت ثعبيق ملذضيات أهظمة  يشارك ضاحب املرشوع املنخدب مضن 

 ثأىيل وثطنيف امللاوالت أو الاغامتد امللررة يف املواهني اجلاري هبا امؼمل"؛

خاضؼة ألحاكم  رايضية غري رحبيةاملدم يه مجؼية وحير إن اجلامؼة املوكية املغربية هكرة  

( بدنظمي 0453هوهرب  05) 0123األوىل جٌلدى  1بخارخي امطادر  0.53.121 امظيري امرشيف رمق

 احلق يف ثأسيس ادلؼيات؛

وحير إن ادلؼيات ال ثندرج مضن مطاحل ادلوةل واملؤسسات امؼمومية وميست خشطا  

املنظم  312..2.0من املرسوم رمق  1اغخباراي من أشخاص املاهون امؼام كٌل مت حتديدىا مبوجب املادة 

 اموظنية؛نوجنة 
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اكن ضاحب املرشوع املنخدب خشص من أشخاص املاهون امؼام، فإن اثفاكية ومنئ  إهو وحير 

من انحية ػىل إماكهية احليد غن ملذضيات مرسوم امطفلات امؼمومية، ومن هطت اإلرشاف املنخدب 

حرثبط  حتديد الاخذطاص امنوغي نوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية دانحية أخرى فإن امؼربة غن

 .بطاحب املرشوع

ال  بوضفيا مجؼية رايضية غري رحبيةفإن ضفلات اجلامؼة املوكية املغربية هكرة املدم  ،وػويو 

 ثندرج مضن اخذطاص انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية.

 : رأي انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية اثمثا

يا خذطاض اوظنية نوعوبيات امؼمومية بؼدم اغامتدا ػىل ما مت بسعو أػاله، ثدفع انوجنة ام 

اميت ثربهما اجلامؼة املوكية املغربية هكرة املدم بوضفيا مطفلات امنوغي نوبت يف امشاكايت املخؼولة اب

 .حق يف ثأسيس ادلؼياتنو املنظم 0.53.121مجؼية خاضؼة مللذضيات امظيري امرشيف رمق 

 

 


