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  7277غشث  27بحاريخ  27/7277رقم  الوطىية رأي اللجىة

 بشأن إمكاوية جحميم الئحة األعمال الحي يمكه أن جكون

 عقود أو اجفاقات خاضعة للقاوون العادي موضوع 

 "خدمة الحىظيم والمشاركة في الحظاهرات الححسيسية"

  اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 ؛ 2022ٕٚنٕٛص  13تراسٚخ  ........../29سقى  ..................... جٔصٚش جتُاء ػهٗ كراب انسٛذ

( انًرؼهق 2013ياسس  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشسٕو سقى 

 تانظفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

( انًرؼهق 2015سثرًثش  21)1436ر٘ انذجح  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشسٕو سقى 

 كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ ،تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح

ٔتؼذ دساسح ػُاطش انرقشٚش انًقذو يٍ طشف انًقشس انؼاو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح 

 نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح؛

ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهسح انًغهقح انًُؼقذج 

   ،  2022غشد  2     تراسٚخ

 : المعطيات أوال

انًشاس إنٛٓا  ..................... جٔصٚش جٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشسانح يٍ انسٛذذٕطهد انهجُح انٕطُ

هرًس تًقرضاْا اسرطالع سأ٘ انهجُح انٕطُٛح تشأٌ يششٔع انقشاس انشايٙ إنٗ إدساج ذأػالِ، ٔانرٙ 

"خذيح انرُظٛى ٔانًشاسكح فٙ انرظاْشاخ انرذسٛسٛح"، ضًٍ الئذح األػًال انًًكٍ أٌ ذكٌٕ يٕضٕع 

يٍ انًشسٕو سقى  4يٍ انًادج  7د أٔ اذفاقاخ خاضؼح نهقإٌَ انؼاد٘، ٔرنك ػًال تًقرضٛاخ انفقشج ػقٕ

 انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ذى ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ. 2.12.349

تّ يٍ  دأٌ يششٔع انقشاس انًشاد اذخارِ، جاء تُاء ػهٗ طهة ذٕطه جانٕصٚش جانسٛذ دٔقذ أٔضذ

، انز٘ ػهم طهثّ تانظٛغح االسرؼجانٛح نهذًالخ انرٕػٕٚح .....................طشف انسٛذ ٔصٚش 

انُرائج انًشجٕج ػثش اػرًاد يسطشج انظفقاخ انؼًٕيٛح  ذقٛقٔانرظاْشاخ انرذسٛسٛح انرٙ ال ذًكُٓا يٍ ذ

 أٔ سُذاخ انطهة.

 : االسحىحاجاتثاويا 

ذُض ػهٗ أَّ ٚرى انرُظٛض ػهٗ الئذح  2.12.349يٍ انًشسٕو سقى  4إٌ انًادج  دٛث 

يٍ ْزا  1األػًال انًًكٍ أٌ ذكٌٕ يٕضٕع ػقٕد أٔ اذفاقاخ خاضؼح نهقإٌَ انؼاد٘ انٕاسدج فٙ انًهذق 

 انًشسٕو. ًٔٚكٍ ذغٛٛش أٔ ذرًٛى ْزِ انالئذح تقشاس نهٕصٚش انًكهف تانًانٛح تاقرشاح يٍ طشف انٕصٚش

 انًؼُٙ ٔتؼذ اسرطالع سأ٘ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح؛



ٌ اذفاقاخ أٔ ػقٕد انقإٌَ انؼاد٘ ْٙ "اذفاقاخ أٔدٛث تانشجٕع إنٗ َفس انًادج، ٚرضخ  

يٕضٕػٓا إيا إَجاص أػًال سثق ذذذٚذ ششٔط ذٕسٚذْا ٔثًُٓا ٔال ًٚكٍ نظادة أٔ ػقٕد ٚكٌٕ 

ٙ ذؼذٚهٓا، ٔإيا إَجاص أػًال ًٚكٍ أٌ ذثشو ٔفق قٕاػذ انقإٌَ انؼاد٘ أٔ نٛسد نّ فائذج فذؼذٚهٓا انًششٔع 

 ؛تذكى طثٛؼرٓا انخاطح"

إٌ انظٛغح االسرؼجانٛح نهخذيح انًشاد إدساجٓا فٙ الئذح األػًال انًًكٍ أٌ ذكٌٕ دٛث ٔ 

يٕضٕع ػقٕد أٔ اذفاقاخ انقإٌَ انؼاد٘، نٛسد يٍ انششٔط انٕاجة ذٕفشْا يٍ أٌ إدساج انخذيح 

 ؛يٕضٕع االسرشاسج فٙ انالئذح انًزكٕسج

إٌ "خذيح انرُظٛى ٔانًشاسكح فٙ انرظاْشاخ انرذسٛسٛح" انًشاد إدساجٓا فٙ الئذح األػًال دٛث 

ًكٍ أٌ ذكٌٕ يٕضٕع ػقٕد أٔ اذفاقاخ خاضؼح نهقإٌَ انؼاد٘ ال ذكرسٙ طثٛؼح خاطح ٔنى ٚسثق ٚانرٙ 

 ؛ذذذٚذ ششٔط ذُفٛزْا ٔثًُٓا

يٍ  4يٍ انًادج  7ا سثق أٌ انششٔط انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انثُذ ٚسرُرج ئًدٛث  

 .انسانف انزكش، ال ذرٕاخٗ فٙ انخذيح يٕضٕع طهة انشأ٘ 2.12.349انًشسٕو سقى 

 : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا

انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ذشٖ تُاء ػهٗ انًؼطٛاخ ٔاالسرُراجاخ انسانفح انزكش،  

ششٔط إدساج "خذيح انرُظٛى ٔانًشاسكح فٙ انرظاْشاخ انرذسٛسٛح" ضًٍ الئذح األػًال انرٙ ًٚكٍ أٌ 

 .أٌ ذكٌٕ يٕضٕع اذفاقاخ أٔ ػقٕد خاضؼح نهقإٌَ انؼاد٘ غٛش يرٕافشج


