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  2022أكتوبر  11 بتارخي 101/2022 رأي رمق

 المة كرار جلنة طوب امؼروضسبضأن 

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية، 

 ؛ 2022أبريل  11املتوظل هبا بتارخي  ....................................» «رشكة رساةلبناء ػىل 

 2022 أبريل 27بتارخي  8704رمق  ....................................نوس يد املراكب وػىل امرساةل اجلوابية 

 ؛ وما أرفق هبا من واثئق

( املتؼوق 2013مارس  20) 1434جٌلدى األوىل  8امعادر يف  2.12.349وػىل املرسوم رمق 

 ابمعفلات امؼمومية، كٌل وكع ثغيريه وتمتميو؛

( املتؼوق ابنوجنة 2015سبمترب  21)1436ذي احلجة  7امعادر يف  2.14.867وػىل املرسوم رمق 

 اموطنية نوطوبيات امؼمومية كٌل وكع ثغيريه وتمتميو؛

امتلرير امللدم من طرف امللرر امؼام إىل اجلياز امتداويل نوجنة اموطنية نوطوبيات وبؼد دراسة غنارص 

 امؼمومية؛

   وبؼد مداوةل اجلياز امتداويل نوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية خالل اجلوسة املغولة املنؼلدة بتارخي

   ،  2022أكتوبر  11

 املؼطيات أوال :

كرار جلنة يف سالمة   «....................................» ت رشكةانزغا املضار إهاها أػاله، رساههتبواسطة 

املؼون غنو مسال و  .....املتؼوق بتنظيف امللرات امتابؼة  2022/01/......رمق طوب امؼروض خبعوص امعفلات 

من هظام  15يف املادة ، وذكل بدغوى ػدم احرتام امللتضيات امتنظميية ....................................من 

 .الاستضارة

 املموكة املغربية                                                  

 األماهة امؼامة نوحكومة

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية
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 أبريل 21بتارخي  22/148ويف مؼرض جواهبا ػىل رساةل انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية رمق 

مؼاجلة طوبات امؼروض بسال يف مراسوهتا امسامفة اذلكر، أن  ..........................، أوحضت املديرية2022

وفق الاحرتام امتام واملطوق دليع امنعوص والاجراءات  امللدمة من طرف املتنافسني متت بطريلة دكيلة

 .املرسوم املتؼوق ابمعفلات امؼمومية إطاراملؼمول هبا يف 

 الاس تنتاجات اثهيا:

مل حترتم ملتضيات املادة  2022/01/......رمق إن امرشكة ثنازع يف كون هتيجة طوب امؼروض حيث  

 ؛املتؼوق هبامش امرحب ومجيع املعاريف هئااملتؼوق ابمعفلات امؼمومية ال س امي يف جز  2.12.349من املرسوم  12
 

كاهون امضغل بضأن  ملتضياتمن هظام الاستضارة ينط ػىل وجوب احرتام  15وحيث إن املادة 

فامي خيط امتأمني ظاحب امؼمل أو ساػات امؼمل وامؼطل املؤدى غهنا ومساىٌلت ألجر امضيري دىن ماحلد األ

 ؛ امعحي الاجباري وامضٌلن الاجامتغي
 

ثنط ػىل أهو املضار اميو أػاله  2.12.349من املرسوم رمق  12وحيث إن امفلرة األوىل من املادة 

وامؼرضية وبعفة ػامة مجيع يف امؼامة يتضمن مثن امعفلة امرحب ومجيع احللوق وامرضائب وامرسوم واملعار 

 ؛ امنفلات امناجتة ابمرضورة وبعفة مبارشة غن امؼمل موضوع امعفلة اىل حدود ماكن ثنفيذ امؼمل

 –مل حتدد احلد األدىن ميامش امرحب واملعاريف املتؼولة ابألصغال )مباس اخلدمة  12إن املادة وحيث  

 ؛آالت وأدوات امؼمل ...(

   ، جند أنالامثنةداول امبيان امتفعيًل جلابمرجوع إىل امؼروض املامية نومتنافسني وال س امي وحيث  

 ؛امش امرحبهباكرتح مبامؽ ىزيةل جدا فامي يتؼوق مبا فاها امؼرض املايل نورشكة املض تكية،  ،أغوهبا

ور وامتحمالت إن امؼروض املامية احرتمت امللتضيات امتنظميية فامي خيط احلد األدىن مألجوحيث 

 من هظام الاستضارة؛ 15وامرضائب وامرسوم واملنعوص ػواها يف املادة  جامتغيةالا

يف إمزام ظاحب امعفلة  ،ثنفيذ امعفلة، خالل يتحمل اكمل املسؤومية ظاحب املرشوع وحيث إن       

ابحرتام امزتاماثو امتؼاكدية وال يؼود نوجنة طوب امؼروض أن ثتوكع ػدم وفاء انئل امعفلة، اذلي كدم غرضا ماميا 

   .بدون ىامش رحب، ابمزتاماثو امتؼاكدية
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 رأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية اثمثا: 

أن كرار جلنة طوب امؼروض سومي من امناحية املاهوهية، وأن مت بسطو أػاله وس تنتج من خالل ما  

 إمزامأن ظاحب املرشوع يتحمل اكمل املسؤومية يف مع امتأكيد ػىل امضاكية ال ترتكز ػىل أساس كاهوين سومي 

 ظاحب امعفلة ابحرتام امزتاماثو امتؼاكدية من حيث احلد األدىن مألجور وابيق امتحمالت الاجامتغية.

 


