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 املموكة املغربية                                          

 الأماهة امؼامة نوحكومة

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية

 

 

 4242يناير  28بتارخي   4242/42 رأأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية رمق

ضافة يف شأأن امامتس  "وضع أأجراء رىن ال شارة" ا ىل لحئة الأغامل اميت ميكن أأن تكون  معلا 

طار -ضفلات موضوع  ا 

 

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية،

 42بتارخي  DE 2255رمق  ............ابملندوبية  ............مدير بناء ػىل رساةل امس يد 

 ؛4242يناير 

( 4235مارس  42) 3656جامدى الأوىل  :امطادر يف  ;4.34.56وػىل املرسوم رمق 

 متميو؛ـ املتؼوق ابمطفلات امؼمومية، كام وكع ثغيريه وث 

( املتؼوق 4237سبمترب  43) 3658ذي احلجة  9امطادر يف  89:.4.36وػىل املرسوم رمق 

 ؛متميوـ ، كام وكع ثغيريه وث ابنوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية

ىل اجلياز امتداويل نوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية؛ امللدموبؼد دراسة غنارص امتلرير   ا 

يناير  28وبؼد مداوةل اجلياز امتداويل نوجنة اموطنية خالل جوس تو املغولة املنؼلدة بتارخي

4242، 

 املؼـطـيات أأول:
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ههيا أأػاله، ............ابملندوبية  ............يومتس امس يد مدير  من ، بواسطة رسامتو املشار ا 

بداء رأأهيا يف شأأن طوب املندوبية  ىل دراسة  ............انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية ا  امرايم ا 

ضافة  ماكهية ا  ىلأأجراء "وضع  معلا   لحئة الأغامل اميت ميكن أأن تكون موضوع رىن ال شارة" ا 

طار -ضفلات   . ا 

ىل ال ػالن،  ............يف رسامتو أأن اضطرار املندوبية  ............امس يد مدير  وحضوكد أأ  ا 

دراجو يف امالحئة امسامفة اذلكر، ي ، رتثب ػويولك س نة، غن طوبات غروض ثتؼوق ابمؼمل املراد ا 

اذلي ينؼكس سوبا ػىل اس تلرار  اميشءرسو امطفلة ػىل انئل ضفلة جديد،  ،ؼظم الأحيانيف م

فريق الأجراء املوضوػني رىن ال شارة، بؼد أأن يكوهوا كد اكتس بوا خربة واس تأأوسوا بظروف 

  ، ػوام بأأن ىذا امؼمل يكتيس ضبغة ثوكؼية ودامئة.امؼمل

 : الاستـنتـاجـاتاثهيا

ن  حيث ميو أأػاله  8املادة ا  جامدى  :امطادر يف  ;4.34.56رمق من املرسوم املشار ا 

برام ضفلات  ثنص ػىل أأهو ( املتؼوق ابمطفلات امؼمومية4235مارس  42) 3656الأوىل  ميكن ا 

طار" غندما -ثدغى "ضفلات  ية ووثرية ثنفيذ أأي معل ه ك م،ة، دحديد اكيتؼذر، مس بلا وبطفة  ا 

 ؛ضبغة ثوكؼية ودامئة

ن  وحيث الأغامل اميت ميكن أأن تكون لحئة حيدد امسامف اذلكر  ;4.34.56رمق املرسوم ا 

طار يف املوحق  -موضوع ضفلات   منو؛ 4ا 

ه وحيث ىل أأحاكم و ا  يتبني أأهو  امسامف اذلكر، ;4.34.56رمق املرسوم من  8املادة ابمرجوع ا 

اموزير  دلن من ابكرتاحيتخذ ابملامية  امللكفكرار نووزير مبوجب  ،الحئةىذه اممتمي ـ ثغيري أأو ث ميكن 

 ؛ انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼموميةاملؼين وبؼد اس تطالع رأأي 

هو منئ اكهت مسطرة ثغيري أأو ثتـممي   الأغامل اميت ميكن أأن تكون موضوع لحئة وحيث ا 

طار ثبارش ابكرتاح من اموزير املؼين، -ضفلات  ههيا املرسوم رمق  ا  ن امسوطة اميت ميا أأولك ا  فا 

اس تطالع رأأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية يف شأأن امسامف اذلكر ضالحية  ;4.34.56

غامل اميت ميكن أأن تكون موضوع ضفلات  طار يه امسوطة احلكومية  -ثغيري أأو ثتـممي لحئة الأ ا 

   امللكفة ابملامية؛
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ن كواػد الاختطاص   ثؼترب من امنظام امؼام؛وحيث ا 

 اثمثا: رأأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية

ىلان  انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼموميةرى بناء ػىل ما س بق ذكره، ت  متمي ـ ث  امطوب امرايم ا 

طار - لحئة الأغامل اميت ميكن أأن تكون موضوع ضفلات جيب ثوجهيو بداية ػىل شلك ملرتح  ،ا 

اىل امسوطة احلكومية امللكفة ابملامية ابغتبارىا اجلية اخملتطة لختاذ املرار ولس تطالع رأأى انوجنة 

   اموطنية نوطوبيات امؼمومية يف شأأهو.


