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 المملكة المغربية                                                 

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 

 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  

  0202ماي  21بتاريخ  73/0202 رقم

 معاينة إنجاز خدمة وأداء األتعاببشأن 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

 22انًرٕطم تّ تراسٚخ  ..........................انًمذو يٍ طشف خايؼح  االعرشاسج طهةتُاء ػهٗ 

 ، ٔيا أسفك تّ يٍ ٔثائك ؛2222أتشٚم 
 

( انًرؼهك 2221 ياسط 22).2.1خًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  2.22.1.2ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 تانظفماخ انؼًٕيٛح، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ ؛
 
 

( انًرؼهك 2222عثرًثش  22).2.1ر٘ انسدح  2انظادس فٙ  8.2..2.2ٔػهٗ انًشعٕو سلى  

 ؛ انؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ تانهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ
 
 

نهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انًمذو إنٗ اندٓاص انرذأنٙ انًمشس انؼاو ذمشٚش ػُاطش ٔتؼذ دساعح        

 انؼًٕيٛح؛
 

ٔتؼذ يذأنح اندٓاص انرذأنٙ نهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل اندهغح انًغهمح انًُؼمذج 

     ،2222يا٘  28تراسٚخ 
 

 الوقائع:  أوال

سأ٘ انهدُح انٕطُٛح  ..........................انًشاس إنّٛ أػالِ، اعرطهؼد خايؼح  طهثٓاتٕاعطح  

انًؼٕٓد تٓا إنٗ ششكح  2017/.……40انظفمح سلى  اإلشكال انًثاس تشؤٌ نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تخظٕص

 Eco »أشغال يششٔع تُاء انشطش األٔل يٍ انًشكة ٔنذساعاخ انرمُٛح اًشالثح انًرؼهمح ت « ......... »

Campus-Universitaire » انًمرضٛاخ انًرؼهمح تكٛفٛحرُف ٔانُاذح ػٍ انهثظ انز٘ ٚك ،.........ب 

تانًًٓرٍٛ يكرة انًشالثح انًشذثطح  تانُغثح نألػًال انًؼٕٓد تٓا إنٗ "خذيحانإَداص  اإلشٓاد ػهٗ"

 ترشغٛم انردٓٛضاخ.ٔتظالتح انًُشآخ ٔاألعظ انغفهٗ انًرؼهمرٍٛ 

ضًٍ ػهٗ يغرٕٖ انظفمح أٌ انًًٓرٍٛ انًزكٕسذٍٛ ذُذسخاٌ  انًغرشٛشجاندايؼح ٔأضافد  

يشالثح انذساعاخ انرمُٛح، فٙ زٍٛ ذى انرُظٛض فٙ دفرش انششٔط انخاطح ػهٗ أٌ إَداص انًًٓرٍٛ ٚدة 

ٔفٙ  .يشزهح ذُفٛز األشغال (2) تانًششٔع ٔ انذساعاخ انًرؼهمح يشزهح (2)ًْٔا أٌ ٚرى ػهٗ يشزهرٍٛ 

(، % 2.)خظظد نٓا َغثح ررثغ ذُفٛز األشغال ت ثانثح ذرؼهك يشزهح ػهٗخذٔل األثًاٌ  ضيماتم رنك َ

ذُفٛز األشغال انًًٓح انًرؼهمح تًشالثح ٚدة أٌ ذُذسج ضًُٓا كاٌ  اػرثشخ اندٓح انًغرشٛشج أَّ ٔانرٙ

  .انغانفح انزكش

 : االستنتاجات ثانيا

طشف طازة انًششٔع ٚرًثم فٙ سفغ  يٍزٛث ٚرثٍٛ يٍ ٔلائغ انًهف أٌ اإلشكال انًطشٔذ  

يكرة انًشالثح، ْٔم ٚرؼهك األيش  رؤدٚح أذؼابانهثظ انساطم تخظٕص انمٛاو تاإلشٓاد ػهٗ إَداص خذيح ن
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أ٘ تؼذ اَرٓاء يشزهح انذساعاخ تضشٔسج يؼاُٚح إَداص انًًٓرٍٛ انًشاس إنًٛٓا أػالِ فٙ انًشزهرٍٛ يؼا 

 ؛أو فٙ كم يشزهح ػهٗ زذج  ،ٔيشزهح إَداص األشغال ٔذرثغ ذُفٛزْا

 28.2ٔزٛث َض دفرش انششٔط انخاطح ػهٗ انًًٓرٍٛ انًزكٕسذٍٛ ػهٗ انرٕانٙ فٙ يادذّٛ  

 ،ذُفٛز األشغالكزا ٔ انذساعاخخالل فرشج إػذاد إػذاد يكرة انًشالثح نرماسٚش ذمُٛح ٔرنك يٍ خالل  28.1ٔ

نرشتح ٔغٛشْا يٍ انٕثائك انخاضؼح نهًشالثح، ػهٗ انرٕانٙ دساعح انًمرضٛاخ انرمُٛح نهرظايٛى ٔا ذرُأل

ٚدة انضٕاتظ انرمُٛح انرٙ ٔإػذاد انرماسٚش انرمُٛح انًشذثطح تانًُشآخ انذاخهح فٙ ذُفٛز انًششٔع ٔفك 

 ؛يشاػاذٓا 

انخذياخ ٔانًشازم انًُظٕص ػهٛٓا فٙ دفرش انششٔط انخاص، ٚرثٍٛ  خٛانٕذثؼا نكشَٕٔٔزٛث  

يٍ طشف يكرة ٔثائك ٔذظايٛى ٔذماسٚش  إػذاد خاءخ تؼذًْا يٕاد َظد ػهٗ 28.1ٔ 28.2أٌ انًادذٍٛ 

 انًشالثح ٔرنك لثم لٛايّ تانًًٓرٍٛ انًزكٕسذٍٛ عاتما؛

ٗ يشزهرٙ انذساعاخ ٔذرثغ ذى انرُظٛض فٙ دفرش انششٔط انخاص، تشكم غٛش دلٛك، ػهٔزٛث  

ػُّ نثظ فًٛا ٚخض يؼاُٚح اإلشٓاد  ةذُفٛز االشغال يدرًؼٍٛ يٍ غٛش انفظم تًُٛٓا تشكم ٔاضر يًا ذشذ

 ػهٗ إَداص انخذيح خظٕطا تانُغثح نًشزهح انذساعاخ؛ 

زهح لٛاو يكرة انًشالثح انًرؼهمح تًشٔزٛث إَّ لذ اذدٓد إسادج طشفٙ انظفمح انٗ االذفاق ػهٗ        

انذساعاخ ٔانرٙ ذُرٓٙ ترمذٚى انرماسٚش ٔانٕثائك انالصيح ٔكزا اإلشٓاد ػهٗ إَداص انخذياخ انًشذثطح تٓا، 

إدساج يًٓح ذرثغ ذُفٛز  ٙٔرنك لثم انششٔع فٙ انًشالثح انخاطح تررثغ ذُفٛز األشغال فٙ يشزهح ثاَٛح ٔتانران

 Eco »غال يششٔع تُاء انشطش األٔل يٍ انًشكض األشغال ضًٍ انًشزهح انثاَٛح انًرؼهمح تررثغ ٔذُفٛز أش

Campus-universitaire » ٚماسب َظف يثهغ انظفمح ؛ ٔانرٙ خظض نٓا يثهغ 

 

ٔزٛث ٚدة أداء انًماتم انًانٙ ػٍ انخذياخ انًُدضج فٙ كم يشزهح ػهٗ زذج، تؼذ يؼاُٚح إَداص           

 انخذياخ انًؼُٛح ٔاإلشٓاد ػهٛٓا؛

َداص أداء انًماتم انًانٙ ػٍ انخذياخ انًُدضج فٙ كم يشزهح ػهٗ زذج، تؼذ يؼاُٚح إ ٔزٛث ٚدة          

 انخذياخ انًؼُٛح ٔاإلشٓاد ػهٛٓا؛

يٍ دفرش انششٔط انخاص ٔانًرؼهمح تكٛفٛاخ األداء، ػهٗ أٌ انًثهغ انًشاد أداإِ  22ٔزٛث َظد انًادج 

 َفظ انًادج انًزكٕسج؛نًكرة انًشالثح ٚرى خضافٛا زغة كم يًٓح يُظٕص ػهٛٓا فٙ 

 ذرؼهك أعاعا تررثغ انًزكٕسج 22تررثغ األشغال انٕاسدج تانًادج  نخاطحا .ٔزٛث إٌ انًًٓح سلى  

ذٓى  % 2.فإٌ َغثح  ،ٔٔفما نًا ْٕ يثٍٛ فٙ خذٔل األثًاٌ ،ٔال ػاللح نٓا تًشزهح انذساعاخ األشغال ذُفٛز

 .انًشاس إنّٛ عهفا ذُفٛز األشغال ذرثغ انًماتم انًانٙ ػٍأداء 

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا

أَّ  ، ذشٖ انهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛحانًؼطٛاخ ٔاالعرُراخاخ انًثغٕطح أػالِتُاء ػهٗ  

، ٔأٌ يًٓح اإلشٓاد ػهٗ إَداص انخذياخٚرؼٍٛ أداء األذؼاب انًشذثطح تانًٓاو انًُٕطح تًكرة انًشالثح تؼذ 
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، 28.1ٔ 28.2زكٕس تًمرضٗ انًادذٍٛ ًكرة انًهإدساخٓا ضًٍ انًٓاو انًسذدج ن دةذُفٛز األشغال ٚ ذرثغ

أٌ إسادج انًرؼالذٍٚ اذدٓد إنٗ ٔضغ َظاو نألداء زغة يشازم إَداص يكرة انذساعاخ نهخذياخ كًا 

 يٍ لًٛح انظفمح (% 22)انرٙ خظظد نٓا َغثح  انًطهٕتح، يٍ زٛث انرًٛٛض تٍٛ يشزهح انذساعاخ

ٔانرٙ خظظد نٓا َغثح            ٔيشزهح ذرثغ ذُفٛز األشغال تؼذ اإلشٓاد ػهٗ إَداص انخذياخ انًطهٕتح 

(.2 %.) 

 

 


