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  8282 سبتوبر 82خ بتاري 95 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية رقن

 احترام بنود صفقة عووهية أىـــبش

  

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية،

 ُٚبٚش 07انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ  «.....................»ششكخ  طهت سأ٘ رمذيذ ثّسعبنخ  ثُبء ػهٗ 

 ؛2021

 2021فجشاٚش  03ثٓب ثزبسٚخ  انًزٕطم ...............................نششكخ ٔػهٗ انشعبنخ انجٕاثٛخ        

 ؛ٔيب أسفك ثٓب يٍ ٔثبئك

  ؛...............................انُظبو انخبص ثظفمبد ششكخ ٔػهٗ  

( انًزؼهك 2015عجزًجش  21) 1436ر٘ انحجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى  

 ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ 

انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد  أيبوانًمشس انؼبو  انز٘ لذيّ زمشٚشانبطش ٔثؼذ دساعخ ػُ 

 انؼًٕيٛخ؛

 28ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهغخ انًُؼمذح ثزبسٚخ  

 ،2021 عجزًجش
 

 : الوعطياتأوال 

ثطهت سأ٘ إنٗ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ثٕاعطخ  « ..................... »رمذيذ ششكخ  

سعبنزٓب انًشبس إنٛٓب أػالِ، ثخظٕص خالفٓب يغ طبحت انًششٔع حٕل طشٚمخ لٛبط يغبحخ عزبئش 

، فٙ إطبس انظفمخ انًجشيخ ثًُٛٓب سلى « Rideaux métalliques motorisés »يؼذَٛخ راد يحشن 

فٙ حظزٍٛ  ،.....يج رٓٛئخ ٔثُبء عٕق انظبنحٍٛ ثًذُٚخ انًزؼهمخ ثئَجبص ثشَب 125/....../2018

 .يُفظهزٍٛ

يٍ انجٛبٌ  230ٔأضبفذ طبحجخ طهت انشأ٘ أٌ انمٛبط انًشبس إنّٛ ٚجت أٌ ٚؼزًذ ػهٗ انًبدح  

بط ٛ، فٙ حٍٛ ٚشٖ طبحت انًششٔع أٌ ْزا انم« Devis général d’architecture »انًؼًبس٘ انؼبو 

 يٍ انظفمخ يٕضٕع طهت انشأ٘. 8.3.3ٚجت أٌ ٚؼزًذ ػهٗ انًبدح 

ثزبسٚخ  "..........................." شكخششاعهخ ٔػهّٛ لبيذ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ثً 

 .، طبنجخ يُٓب إثذاء يٕلفٓب يًب جبء فٙ سعبنخ طبنجخ انشأ2021ُ٘ٚبٚش  08

يٍ خالل  ،ٛفٓبهلذ رى رك « ..................... »ٔأفبد طبحت انًششٔع فٙ جٕاثّ ثأٌ ششكخ  

انظفمخ انًزكٕسح أػالِ، ثئَجبص أشغبل ثُبء انجضء انثبَٙ يٍ يششٔع عٕق انظبنحٍٛ فٙ حظخ فشٚذح، 

       

 

         

     

 

 ولكة الوـغربيـةـالو    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهحكٕيـخ

 انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    
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ٔأَّ ثبنُظش نًطبنت انششكخ انًزؼبلذح ثخظٕص لٛبط انغزبئش انًؼذَٛخ راد انًحشن، فئَّ ٚجذس انززكٛش 

      انًؼذَٛخ ٚزى يٍ خالل يزش انغطح يٍ انجٛبٌ انًؼًبس٘ انؼبو رُض ػهٗ أٌ لٛبط انغزبئش 230ثأٌ انًبدح 

(au mètre superficiel) غت يغبحخ انغطح حغت انؼشع فٙ انجضء انغفهٙ ٔانًغبفخ ثٍٛ ز، حٛث رح

كم ٔحذح يُشأح راد يغبحخ رمم ثبنُغجخ نيزش  0,15يحٕس األعطٕاَخ ٔانًحطخ انغفهٛخ نهًظشاع، ثضٚبدح 

 يزش يشثغ. 1,72ػٍ 

انًزكٕسح انزٙ رشٛش إنٗ أٌ ْزا  230ششٔع أَّ فٙ يمبثم انًبدح ٔأٔضحذ سعبنخ طبحت انً 

انُٕع يٍ انمٛبعبد ٚطجك ػُذيب ٚزى رأدٚخ يمبثم انغزبئش انًؼذَٛخ ثشكم يغزمم ػٍ كم يٍ َظبو انًُبٔسح 

«système de manœuvre» ،ٔ انؼهت«caisson»  ٔانثمٕة«trous»  ٔاألخزبو«scellement» ،

يحذدح ٔفك رظبيٛى ثًغزهضيبرٓب، ػهٗ ٔضغ عزبئش يؼذَٛخ رُض يٍ انظفمخ انًؼُٛخ  8.3.3انًبدح ٔأٌ 

ٔػهّٛ فئٌ طشٚمخ احزغبة لٛبط انغزبئش انًؼذَٛخ  .ٔنٛظ يغبحخ انغزبئش ،ٔرفظٛالد نهًُٓذط انًؼًبس٘

ٕضٕع انخالف، نكٌٕ انغبنفخ انزكش، ال ًٚكٍ رطجٛمٓب نمٛبط انغزبئش انًؼذَٛخ ي 230انًزضًُخ فٙ انًبدح 

 انًحشن ٔانؼهت ...ثًب فٛٓب انثًٍ انًؤدٖ ثبنًزش انًشثغ ْٕ انثًٍ اإلجًبنٙ نكم يٍ انغزبئش 

 

 : االستنتاجاتثانيا

 

انؼبو نمٛبط يغبحخ انغزبئش انًؼًبس٘ يٍ انجٛبٌ  230رشيٙ طبنجخ انشأ٘ إنٗ اػزًبد انًبدح حٛث  

انًُزذة انمبضٙ ٔطبحت انًششٔع انًؼذَٛخ راد يحشن، ػهٗ خالف يٕلف كم يٍ طبحت انًششٔع 

 ثبػزًبد فمظ انجضء انظبْش يٍ انغزبئش انًؼذَٛخ؛

انًزكٕسح رطجك ثخظٕص  230انًؼزًذح فٙ إطبس انًبدح  انغبنف ركشْب ٔحٛث إٌ طشٚمخ انمٛبط 

    نهغزبئش انًؼذَٛخ؛اإلجًبنٙ انثًٍ  أداء

دفزش انششٔط انخبطخ ػهٗ انجٛبٌ انًؼًبس٘ كٕثٛمخ يٍ ٔثبئك  ٚزى انزُظٛض فٙحٛث نى ٔ

 يٍ انجٛبٌ انًؼًبس٘ انؼبو ػهٗ يٕضٕع انخالف؛ 230رطجٛك انًبدح  ال ًٚكٍ انهجٕء إنٗٔثبنزبنٙ  ،انظفمخ

 ؛انًؼُٛخ انغزبئش لٛبط طشٚمخ انًجشيخ انظفمخ رٕضح نى ٔحٛث

 انًجشيخ انظفمخ فٙ ػهٛٓب انًُظٕص انزمُٛخ ثبنًٕاطفبد ٚزمٛذ أٌ انًزؼبلذ ػهٗ ٚزؼٍٛ ٔحٛث

 ؛انحبل َبصنخ فٙ انزطجٛك ٔانٕاججخ

انًمبٔل أٌ ٚؼذ انزظبيٛى ، َجذ أَّ ٚزؼٍٛ ػهٗ انظفمخيٍ  8.3.3ثبنشجٕع إنٗ انًبدح  ٔحٛث 

ٔػشع يجًٕع ْزِ انٕثبئك  ،(notes de calcul)بسح ٔكزا يزكشاد انحغبة عزٔرفبطٛم إَجبص كم 

 كزت انًشالجخ لظذ انًظبدلخ ػهٛٓب؛ػهٗ ي

ػهٗ رٕسٚذ ٔرثجٛذ األجضاء انًكَٕخ نهغزبئش انًؼذَٛخ انًزكٕسح  8.3.3 انًبدح ذَظحٛث ٔ 

 (ouverture de l’ouvrage) انًُشأح، ٔفك رظبيٛى انًُٓذط انًؼًبس٘ انزٙ رشكض ػهٗ فزح انًزحشكخ

 ؛(Surface développée du rideau) نهغزبسحانًغبحخ انًزطٕسح ٔنٛظ 

نؼذو انزُظٛض ػهٗ  انؼبو انًؼًبس٘ انجٛبٌ يٍ 230ٔحٛث ال ًٚكٍ رطجٛك يمزضٛبد انًبدح 

   انهجٕء إنٛٓب فًٛب ٚخض طشٚمخ أداء ثًٍ انظفمخ.
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 أي اللجنة الوطنية للطلبيات العووهيةر ثالثا: 

 

يٍ انجٛبٌ  230اَطاللب يٍ كم يب رمذو ثٛبَّ، رشٖ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ أٌ انًبدح  

انًزؼهمخ ثأشغبل إَجبص انجضء انثبَٙ  125/....../2018انؼبو ال ًٚكٍ رطجٛمٓب ػهٗ انظفمخ سلى انًؼًبس٘ 

  ........يٍ يششٔع عٕق انظبنحٍٛ 

 

 


