
p.9 

 

 

  

 

 

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
 7184مارس  84بتاريخ  718184رقم 

 تتميم الئحة األعمال الممكن أن تكونطمب  بخصوص
 موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة لمقانون العادي 

 
  

تتميم الئحة  استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بخصوص لقد تموبعد، 
 : التاليةعمال األاألعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة لمقانون العادي ب

 ؛المرتبطة بوالتشفير  وسائلوكذا  اإلشياد اإللكترونياإلشتراك في أعمال وخدمات  - 
- Abonnement à des prestations et services de certification électronique 

ainsi que les moyens cryptographiques y afférents ; 

التسجيل في أعمال التكوين المؤدية إلى الحصول عمى شيادة والتي تقوم بيا  - 
 ؛............أو  ........

- Inscription à la formation donnant lieu à un diplôme assuré par ....... 
ou par .............. ; 
 

اقتناء الصويرات لتسديد مصاريف نقل األثاث والمعدات والبضائع داخل أو خارج  - 
  المممكة المغربية وأيضا العمميات المتعمقة بأعمال الخدمات والعمميات ذات الصمة.

 

- Acquisition de vignettes pour le règlement des frais de transport du 

mobilier, matériel ou marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du 

Royaume du Maroc ainsi que les opérations de prestations de service et 

des opérations connexes. 

خالل  المذكور بدراسة الطمب قامت ية لمطمبيات العموميةالمجنة الوطن نفإوعميو، 
عمى تتميم  ، وأبدت موافقتيا2102 مارس 3و فبراير 22ا بتاريخ معقدتي نتيمال الجمستين

الشتراك اب" الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة لمقانون العادي
 ."التشفير المرتبطة بو وسائلفي أعمال وخدمات اإلشياد اإللكتروني وكذا 
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لمتسجيل في أعمال التكوين المؤدية إلى الحصول عمى شيادة والتي تقوم "بالنسبة  أما 
في  واردة أصال المجنة الوطنية تشير إلى أن األعمال المذكورة فإن ،"........أو  .......بيا 

 المحددة ،الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة لمقانون العادي
مارس  21) .0.1جمادى األولى  3الصادر في  220221.4 رقم المرسومب 0رقم  في الممحق

 المتعمق بالصفقات العمومية بما فييا أعمال التسجيل والتكوين. ( 2101
 

ت لتسديد مصاريف نقل األثاث والمعدات والبضائع داخل اقتناء الصويرا"فيما يخص و   
 ،"أو خارج المممكة المغربية وأيضا العمميات المتعمقة بأعمال الخدمات والعمميات ذات الصمة

وبحل  ........المتعمق بإحداث  20212المجنة الوطنية تشير إلى أنو إذا كان القانون رقم  فإن
 21) 0.21من شوال  21 بتاريخ 0210204الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم  ،......

غير أنو حصر في المقطع الثالث  ،تدبير أنظمة الصويرات ........ قد خول ،(2110نوفمبر 
تغطية الخدمات المتعمقة بتسيير "من الفقرة األولى من مادتو الرابعة ىذا االختصاص في 

 ."المرتبطة بيا لفائدة اإلدارات والييئات العامة والجماعات المحميةحظيرة السيارات والعمميات 
 

اقتناء الصويرات لتسديد مصاريف نقل األثاث والمعدات والبضائع ال  وبالتالي، فإن 
 مشركة المذكورة.ليندرج ضمن االختصاص المخول 

 
قصد التوقيع عميو، مشروع قرار بالمغتين العربية  أوجو إليكم ،وبناء عمى ما سبق 

 عقود أو اتفاقات خاضعة لمقانون بتتميم الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع ،والفرنسية
االشتراك في أعمال وخدمات اإلشياد اإللكتروني وكذا رسائل التشفير  « بإضافة العادي

 220221.4من المرسوم رقم  .المادة ة من الفقرة السابعطبقا لمقتضيات  وذلك ، »المرتبطة بو
، راجيا منكم إعادة مشروع القرار المذكور إلى مصالحي بعد استيفاء المطموب، السالف الذكر

 ما لم تروا مانعا في ذلك، قصد نشره في الجريدة الرسمية.
   


