
 

                                      2022أكتىبر  21خ بتارٌ 22/2021 رقم رأي اللجىت الىطىٍت للطلبٍاث العمىمٍت

الئحت األعمال التً الخبرة فً مجال السذود ضمه بخصىص التماس إدراج 

 ٌمكه أن تكىن مىضىع اتفاقاث أو عقىد خاضعت للقاوىن العادي

  

 اللجىت الىطىٍت للطلبٍاث العمىمٍت،

انًرٕطم تٓا تراسٚخ  ./.../.. /17سقى  ...................................ٔصٚش ح انغٛذ سعانتُاء ػهٗ 

 ؛ 2021ٕٚنٕٛص  26

( انًرؼهق 2013ياسط  20) 1434ظًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ٔذرًًّٛ؛تانظفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ 

( انًرؼهق 2015عثرًثش  21)1436ر٘ انؽعح  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ؛ تانهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ

تؽضٕس يًصهٍٛ ػٍ  2021أكرٕتش  21تراسٚخ ظهغح االعرًاع انًُؼقذج يا ساض خالل  ٔػهٗ

 ٔانًاء ؛ ...................................ٔصاسج 

انًقذو إنٗ انعٓاص انرذأنٙ نهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  انًقشس انؼاو ذقشٚشٔتؼذ دساعح ػُاطش  

 انؼًٕيٛح؛

فٙ ظهغرّٛ انًُؼقذذٍٛ ػهٗ انرٕانٙ ٔتؼذ يذأنح انعٓاص انرذأنٙ نهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح 

 ،2021أكرٕتش  21ٔ 12ٙ تراسٚخ

 : المعـطـٍـاثأوال 

 ...................................ٚش ذٕطهد انهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشعانح انغٛذ ٔص 

تشأٌ يششٔع انقشاس انشايٙ إنٗ إدساض أػًال  ِ، ٚهرًظ تًقرضاْا اعرطالع سأ٘ انهعُحانًشاس إنٛٓا أػال

"اللجىء إلى الخبراء الىطىٍٍه والذولٍٍه فً مٍذان بىاء السذود قصذ االستشارة والمساعذة والخبرة 

ضًٍ الئؽح األػًال انرٙ ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ يٕضٕع ػقٕد أٔ اذفاقاخ خاضؼح نهقإٌَ انؼاد٘  التقىٍت"

انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح ٔرنك ػًال  2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  1انٕاسدج فٙ انًهؽق سقى 

 تًقرضٛاخ انفقشج انغاتؼح يٍ انًادج انشاتؼح يٍ انًشعٕو انغانف انزكش.

     

 

 

 

 

 

          

 

 ملكت المـغـربٍـتـالم    

 األياَـح انؼـايح نهؽكٕيـح

 انهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح    



 يششٔع انقشاس انًشاد اذخارِ ظاء تُاء ػهٗ اقرشاغ ذٕطم تّ يٍ ٔقذ أٔضػ انغٛذ انٕصٚش أٌ 

األػًال انًرؼهقح "تانهعٕء تكٌٕ انز٘ ػهم يقرشؼّ  ،...................................انًكهف ب ٕصٚشانانغٛذ 

إنٗ انخثشاء انٕطٍُٛٛ ٔانذٔنٍٛٛ فٙ يٛذاٌ تُاء انغذٔد قظذ االعرشاسج ٔانًغاػذج ٔانخثشج انرقُٛح" ْٙ 

ُٛح انًؼقذج نثُاء انغذٔد ٔأَٓا يشذثطح ترؽذٚاخ ذٓى ذذتٛش األخطاس انًرؼهقح أػًال ذرظف تانطثٛؼح انرق

ٕطُٛح ان ٔتاالعرشاذٛعٛح األيٍ انًائٙت كَّٕ ٚشذثظ اسذثاطا ٔشٛقات كًا ػههّ كزنك .تانغاليح انؼًٕيٛح

ٔدٔنٛا، ذغرهضو انهعٕء إنٗ انخثشاء انًرخظظٍٛ رٔ٘ انكفاءج ٔانرعشتح انؼانٛح ٔطُٛا انرٙ إلَعاص انغذٔد 

ضًاَا نهغاليح ٔانعٕدج ٔتغٛح االعرفادج يٍ انًغرعذاخ انرقُٛح ٔانفُٛح، يؤكذا ػهٗ أٌ ػذد ْؤالء انخثشاء 

ٓزا ن تانُغثحانًُافغح  فئٌ َرٛعح فرػ تاب ٔتانرانٙ .يؽذٔد ظذا تم َادس إٌ ػهٗ انًغرٕٖ انٕطُٙ أٔ انذٔنٙ

 غٛش فؼانح.ذكٌٕ  انُٕع يٍ األػًال

 ...................................ٔصاسج  ؼظش يًصهٕ ،تُاء ػهٗ انذػٕج انًٕظٓح انٛٓى ٔ 

ٔانًشاس انٛٓا أػالِ ؼٛس قذيٕا  تًقش انهعُح انٕطُٛح انًُؼقذج االعرًاع ظهغح ...................................

 ...................................بيا ظاء فٙ سعانح انغٛذ انٕصٚش انًكهف   ششٔؼاخ ذضكٙ فٙ يعًهٓا

أيهرّ انؽاظح انًاعح إنٗ انرؼاقذ يغ تشأَّ  اء انشأ٘ذتإٌ انقشاس انًطهٕب أيؤكذٍٚ ػهٗ  ،انغانف ركشْا

 ٔيُٓى أ انٕطٍُٛٛ عٕاء  انخثشاء ، ٔأٌ ْؤالء ٔذخظظاخ َادسج  خثشاء يؼٍُٛٛ تزاذٓى  فٙ يعاالخ دقٛقح

انًؼهٍ ػُٓا فٙ ْزا انخظٕص َظشا الػرٛادْى  اْرًايا تاإلظاتح ػهٗ طهثاخ انؼشٔعال ٚثذٌٔ  ،انذٔنٍٛٛ

 ػهٗ انرؼاقذ انًثاشش تظفرٓى انشخظٛح ٔنٛظ انرؼاقذ يٍ خالل ششكاخ أٔ يكاذة دساعاخ.

 االستىتاجاث :ثاوٍا

ػهٗ أَّ ٚرى ذؽذٚذ الئؽح  ذُضانغانف انزكش  2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  4ؼٛس إٌ انًادج  

يٍ  1األػًال انًًكٍ أٌ ذكٌٕ يٕضٕع ػقٕد أٔ اذفاقاخ خاضؼح نهقإٌَ انؼاد٘ انٕاسدج فٙ انًهؽق سقى 

ًٚكٍ ذغٛٛش أٔ ذرًٛى ْزِ انالئؽح تقشاس نهٕصٚش انًكهف تانًانٛح تاقرشاغ يٍ طشف أَّ ٔ ،ْزا انًشعٕو

 )انرٙ ؼهد يؽهٓا انهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح(؛انٕصٚش انًؼُٙ ٔتؼذ اعرطالع سأ٘ نعُح انظفقاخ 

ٔؼٛس إَّ تانشظٕع إنٗ َفظ انًادج ٚرضػ أٌ اذفاقاخ أٔ ػقٕد انقإٌَ انؼاد٘ "ْٙ اذفاقاخ أٔ  

ػقٕد ٚكٌٕ يٕضٕػٓا إيا إَعاص أػًال عثق ذؽذٚذ ششٔط ذٕسٚذْا ٔشًُٓا ٔال ًٚكٍ نظاؼة انًششٔع 

ٚهٓا، ٔإيا إَعاص أػًال ًٚكٍ أٌ ذثشو ٔفق قٕاػذ انقإٌَ انؼاد٘ تؽكى ذؼذٚهٓا أٔ نٛغد نّ فائذج فٙ ذؼذ

 طثٛؼرٓا انخاطح" ؛

ٔؼٛس إٌ انطثٛؼح انخاطح نٓزِ األػًال ال ًٚكٍ ذُفٛزْا يٍ خالل َظاو انظفقاخ ٔرنك َظشا  

يؤْالذٓى خثشاذٓى ٔ نظؼٕتح انرؼاقذ يغ انخثشاء انًؼٍُٛٛ انزٍٚ ٚهعأ إنٛٓى تظفرٓى انشخظٛح ٔؼغة

انخاطح فٙ انًعاالخ انذقٛقح انًرؼهقح تثُاء انغذٔد، َٔظشا نؼًهٓى تطشٚقح فشدٚح ٔنٛظ ضًٍ ششكاخ 

 ؛أٔ يكاذة دساعاخ يُظًح

راخ طثٛؼح يؼقذج ٔانخثشاء فٙ  انالئؽحاألػًال انًشاد إدساظٓا ضًٍ ْزِ  أٌ ٔؼٛس تانُظش إنٗ 

ًُافغح قذ ال ذُرط اٜشاس انًرٕخاج يُٓا، فئٌ انهعُح انٕطُٛح ٔأٌ انذػٕج نه يعال تُاء انغذٔد ٚرًٛضٌٔ تانُذسج

نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ال ذشٖ ياَؼا يٍ إذًاو انالئؽح انًزكٕسج تئضافح ْزِ األػًال إنٛٓا يغ األخز تؼٍٛ 

 االػرثاس انظٛغح انًقرشؼح أدَاِ.

 



 : رأي اللجىت الىطىٍت للطلبٍاث العمىمٍت ثالثا

أػًال انهعٕء إنٗ  ًٚكٍ إدساضذشٖ انهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح أَّ  ،تٛاَّ قتُاء ػهٗ يا عث 

انٕطٍُٛٛ ٔانذٔنٍٛٛ فٙ يٛذاٌ تُاء انغذٔد قظذ االعرشاسج ٔانًغاػذج ٔانخثشج انرقُٛح ضًٍ  انخثشاء

يٍ انًشعٕو سقى  1األػًال يٕضٕع ػقٕد أٔ اذفاقاخ خاضؼح نهقإٌَ انؼاد٘ انٕاسدج فٙ انًهؽق سقى 

 .انغانف انزكش 2.12.349

 انرانٛح:انًطهٕتح ضًٍ انالئؽح انًزكٕسج ٔفق انظٛاغح إدياض األػًال انٕطُٛح ذقرشغ انهعُح ٔ 

التقىٍت والعلمٍت فً مجال بىاء  ثأو االستشارا"االعرشاساخ أٔ انثؽٕز انقإََٛح أٔ انؼهًٛح أٔ األدتٛح 

 مىضىع صفقاث". أن تكىن تسمح الباعتبار طبٍعتها وصفت أصحابها، التً  وتشٍٍذ وصٍاوت السذود

   

  

 


