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 0202 أكتىبر 02خ بتاري  64/0202 رأي اللجنة الىطنية للطلبيات العمىمية رقم

 في غياب الترخيص إلنجاز االشغال معماريأداء أتعاب مهندس بشأن  

 

 اللجنة الىطنية للطلبيات العمىمية، 

ٔيب أسفق  ...............................ؽهت انشأ٘ انًقذو يٍ ؽشف سئبعخ جبيؼخ ثُبء ػهٗ سعبنخ  

 ؛ثٓب يٍ ٔثبئق
 

( انًزؼهق 2015عجزًجش  21) 1436ر٘ انذجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 ثبنهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ 
 

 ؛...............................ٔػهٗ انُظبو انخبص ثظفقبد سئبعخ جبيؼخ  
 

جٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انإنٗ  انًقذو ٔثؼذ دساعخ ػُبطش رقشٚش انًقشس انؼبو 

 انؼًٕيٛخ؛
 

ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهغخ انًغهقخ انًُؼقذح  

 .2021أكزٕثش  21ثزبسٚخ 
 

 ىقـائـع: الأوال 
 

 ...............................سئبعخ جبيؼخ اعزطهؼذ ثٕاعطخ سعبنزٓب انًشبس إنٛٓب أػالِ،  

رغٕٚخ يغزذقبد  ثشأٌ اإلشكبل انًطشٔح ثخظٕصسأ٘ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

ػقذ ُْذعخ  .............................................كهٛخ  انز٘ أثشيذ يؼّانًُٓذط انًؼًبس٘ 

خبطخ ثأشغبل إَجبص يشكت يٍ ثأػًبل انُٓذعخ انًؼًبسٚخ انزؼهق ٚ ............/2014يؼًبسٚخ سقى 

 يقؼذا. 350ٚؼى كم ٔادذ يًُٓب  (R + 1)يذسجٍٛ 
 

أٌ انًُٓذط انًؼًبس٘ ٔثؼذ أٌ رقذو  ٔٚشجغ أطم انًشكم انًطشٔح فٙ ْزا اإلؽبس، إنٗ 

، رى سفغ انطهت ثذجخ ػذو رٕفش شٓبدح ثبنجُبءإنٗ انًظبنخ انجًبػٛخ انًخزظخ ثطهت انزشخٛض 

انخبصٌ انًكهف ثبألداء  ْٕٔ انًؼطٗ انز٘ اعزُذ إنّٛ ،انًؼُٛخ ثبنجُبء .............رثجذ يهكٛخ جبيؼخ 

 رقذٚى شٓبدح رشخٛض ثبنجُبء ثأداء أرؼبة انًُٓذط دًُٛب رًغك ثٕجٕة انزأشٛش ػهٗ األيشنشفغ 

 . ألداءنػًٍ انٕثبئق انًجشسح 

 
 

 : االستنتاجاتثانيا 
 

 

أثشو طبدت انًششٔع ػقذ انًُٓذط انًؼًبس٘ يٍ أجم إَجبص أػًبل انُٓذعخ دٛث         

 ؛اثٍُٛ انًؼًبسٚخ انخبطخ ثجُبء يذسجٍٛ
 

رغٕٚخ ارخبد جًٛغ اإلجشاءاد انشايٛخ انٗ انزذقق يٍ ٚزؼٍٛ ػهٗ طبدت انًششٔع  ٔدٛث       

  ؛هؼقبسانٕػؼٛخ انقبََٕٛخ ن
 

       

 

 

 

 

 

      
  

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهذكٕيـخ

 انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    
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انٕثبئق  قذ أَجض انًُٓذط انًؼًبس٘ٚغزُزج أٌ ٔدٛث ثبنشجٕع إنٗ انٕثبئق انًشفقخ ثبنطهت،       

يٍ انؼقذ، ٔٔافق ػهٛٓب طبدت انًششٔع ثذٌٔ أ٘  Aانزقُٛخ انًشرجطخ ثبألػًبل انخبطخ ثبنًشدهخ 

 اػزشاع، يًب ٚجت يؼّ أداء يقبثم انخذيبد انًُجضح؛
 

أرؼبة انًُٓذط انًؼًبس٘ انزأشٛش ػهٗ األيش ثأداء  سفغ انخبصٌ انًكهف ثبألداء ٔدٛث     

ػًٍ انٕثبئق انًقذيخ يٍ ؽشف  انًؼُٙ ثبنؼقذ انًؼًبس٘، ثذجخ ػذو رٕفش شٓبدح رشخٛض ثبنجُبء

 ؛طبدت انًششٔع
 

انظبدس فٙ جًبدٖ األٔنٗ  2678.19ثبنشجٕع إنٗ قشاس ٔصٚش االقزظبد ٔانًبنٛخ سقى ٔدٛث     

انًزؼهقخ ثُفقبد نألداءاد ًذذد نقبئًخ انٕثبئق ٔانًغزُذاد انًثجزخ ( ان2020دٚغًجش  21) 1442

انًؤعغبد انؼًٕيٛخ ٔانٓٛئبد األخشٖ انخبػؼخ نهًشاقجخ انقجهٛخ، َجذ أَّ ال ُٚض ػهٗ ػشٔسح 

رقذٚى شٓبدح رشخٛض ثبنجُبء، ػًٍ انٕثبئق ٔانًغزُذاد انًثجزخ ٔانالصو رقذًٚٓب فٙ إؽبس ػقذ 

 ؛انًُٓذط انًؼًبس٘
 

فؼال ػٍ رنك، ٚؼزجش انزضاو انًُٓذط انًؼًبس٘ ثبعزظذاس سخظخ انجُبء ثؼذ رقذٚى  ٔدٛث 

، ؽبنًب َزٛجخ قٛانزضايب ثٕعٛهخ ٔنٛظ انزضايب ثزذقيهف ٔؽهت فٙ انًٕػٕع انٗ انجٓخ انًخزظخ، 

ال عهطخ نهًُٓذط  اٌ إطذاس ْزِ انشخظخ ٚؼزجش يٍ طًٛى طالدٛبد جٓخ إداسٚخ أخشٖ

 ػهٛٓب؛انًؼًبس٘ 
 

 

 ثالثا: رأي اللجنة الىطنية للطلبيات العمىمية  
 

اعزُبدا نًب عجق ثغطّ، رشٖ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ أَّ ٚجت ػهٗ طبدت انًششٔع      

 ِ ػهٗرٕفشانذشص ػهٗ زطٓٛشِ ٔكزا انقٛبو ثشغبل ٔانٕػؼٛخ انقبََٕٛخ نهؼقبس يذم األ انزذقق يٍ

قجم اإلػالٌ ػٍ ؽهت ػشٔع ٔثذأ يغطشح إثشاو انظفقخ انٕثبئق انالصيخ انشخض ٔ جًٛغ

يش ثأداء يغزذقبد ، كًب رشٖ أٌ سفغ انخبصٌ انًكهف ثبألداء انزأشٛش ػهٗ األانًشرجطخ ثّ

 غٛش يشركض ػهٗ أعبط.  ، انز٘ أَجض انخذيخ انًطهٕثخ،انًُٓذط انًؼًبس٘


