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 المملكة المغربية                                          

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 

 

   21/12/2020 بتاريخ 2020/73 رقم رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 اليد عه الكفاالت المقدمة في إطار صفقتيه  بشأن رفع

 

 للطلبيات العمومية،اللجىة الوطىية 

« .......................................»رجًغ انششكزٍٛ  يٍ طشف طهت انشأ٘ انًقذو ثُبء ػهٗ 

 ؛ ../22/2011و  2011/ ../20 سقى انصفقزٍٛثخصٕص  «.......................»ٔ

 12انًؤسخخ فٙ  997/2019سقى  .............................ٔػهٗ سعبنخ سئٛظ  

 27ثزبسٚخ  305-19جٕاثب ػهٗ سعبنخ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػذد  2019دٚغًجش

 ؛2019ََٕجش

( 2013يبسط  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ 8انصبدس فٙ  2.12.349انًشعٕو سقى ٔػهٗ 

 ٔرزًًّٛ؛انًزؼهق ثبنصفقبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ 

( 2015عجزًجش  21) 1436ر٘ انحجخ  7انصبدس فٙ  2.14.867انًشعٕو سقى ٔػهٗ 

 ؛انًزؼهق ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ

انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثبنقضبٚب انًزؼهقخ ثصفقبد انجًبػبد انزشاثٛخ ٔانٓٛئبد يذأنخ ٔثؼذ 

اجزًبػٓب  خالل، انزبثؼخ نٓب ٔيجًٕػبد انجًبػبد انزشاثٛخ ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ انجًبػبد

 ؛ 2020غشذ  19ثزبسٚخ  ؼقذانًُ

 ثُبء ػهٗ يششٔع انشأ٘ انز٘ أػذرّ انهجُخ انًزكٕسح؛ٔ

     ؛ٔثُبء ػهٗ رقشٚش انًقشس انؼبو انًقذو انٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ

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

     ،2020دجُجش  21 ثزبسٚخ

 المعـطـيات أوال:

 انششكزٍٛ رجًغ انزًظ انًشبس إنٛٓب أػالِ، طهجّ ثًقزضٗ 

االقشاس ثأحقٛزّ فٙ انحصٕل ػهٗ  «.......................»ٔ« .......................................»

 ../22/2011و  2011/ ../20 سقى بنصفقزٍٛث ٍٛزانًزؼهق ٍٛزانُٓبئٛ ٍٛزسفغ انٛذ ػٍ انضًبَشٓبدرٙ 

سغى اَزٓبء األشغبل انًُصٕص ػهٛٓب ٔانهزٍٛ ال صانزب يؼهقزٍٛ  ،........................نًجشيزٍٛ يغ ا

 ؛فٙ دفزش انزحًالد انخبصخ
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انزأخٛش فٙ سفغ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػهٗ يٕقفٓب يٍ  ثبطالع ٔثؼذ يطبنجزّ

 .............................سئٛظ انغٛذ  ، أٔضحانًؼُٛزٍٛثبنصفقزٍٛ  ٍٛزٍٛ انخبصزانضًبَانٛذ ػٍ 

عجق نٓب أٌ انًصبنح انزقُٛخ نؼًبنخ اإلقهٛى  14/01/2020فٙ سعبنزّ انجٕاثٛخ انًزٕصم ثٓب ثزبسٚخ 

 ٌب يٍ أجم إػالساعهذ انزجًغ انًزكٕس يٍ أجم يؼبنجخ االخزالالد انزقُٛخ انزٙ رًذ يؼبُٚزٓ أٌ

 ؛س رصفٛخ انصفقزٍٛز، ْٕٔ يب أدٖ إنٗ رؼأٌ ْزا األخٛش نى ٚجذ أ٘ رجبٔة إال ،انزغهى انُٓبئٙ

 فٙ كزبثٓب ،.............................ثًشاعهخ قبيذ انهجُخ انٕطُٛخ ثٓذف رؼًٛق انجحث، ٔ

انًشبس جخ االخزالالد انزقُٛخ ؼبني ذرً يب إرا الطالػٓب ػهٗ، 2020أثشٚم  15ثزبسٚخ  20-89 سقى

أٌ ، غٛش ٔرى ثبنزبنٙ فزح انقُطشرٍٛ، يحم انصفقزٍٛ انًزكٕسرٍٛ أػالِ فٙ ٔجّ انؼًٕو ،إنٛٓب أػالِ

 ..............................رزٕصم ثجٕاة يٍ طشف  انٕطُٛخ نىانهجُخ 

 : االستـىتـاجـاتثاويا

 ٔصبحت انًششٔع انخالف ثٍٛ انًشزكٙعجت  ، أٌأػالِ انًؼطٛبد يٍ ٚغزُزجحٛث 

 ٚؼبٍٚ نىصبحت انًششٔع كٌٕ   فٙٚزًثم  ،انًشبس انًٛٓب أػالِ ضًبَزٍٛننشفغ انٛذ ػٍ ا ثبنُغجخ

، كًب ْٕ كبيهخ عُخفٙ  ٍٛزنهضًبَ حانًحذدًذح انٔطٛهخ  ،االخزالالد انزقُٛخ خالل انزغهى انجضئٙ

 ؛نكال انصفقزٍٛ يٍ دفزش انششٔط انخبصخ 12انًبدح يُصٕص ػهّٛ فٙ 

أكذد أٌ  2011/ ../20 سقىثبنُغجخ نهصفقخ ٌ انهجُخ فٙ يحضشْب نهزغهٛى انًؤقذ إٔحٛث 

  ثزبسٚخٔافقذ ػهٗ انزغهٛى انًؤقذ ٔػهٛٓب جًٛغ األشغبل انًُجضح قذ رًذ ٔفق انًؼبٚٛش انًزفق 

 ؛01/10/2012

قذ  ،2011/ ../22 سقىٔاألخٛش ثبنُغجخ نهصفقخ  4ٔحٛث إٌ انكشف انزفصٛهٙ انًؤقذ سقى 

 ٔفق انًؼبٚٛش انًزفق ػهٛٓب؛أَجضد أٌ األشغبل قذ فٓزا ٚجٍٛ  17/11/2011رى ثزبسٚخ 

 انغٛششغبل فٙ األ ثشأٌ االخزالالد انًشزكٛخ انششكخٚشاعم صبحت انًششٔع نى ٌ إٔحٛث        

شٓشا يٍ  15إال ثؼذ حٕانٙ  2011/ ../20خ سقى ُصٕص ػهٛٓب فٙ انصفقنهًٕاصفبد انً انًطبثقخ

 ربسٚخ اَزٓبء أجم انضًبٌ؛

ثشأٌ االخزالالد فٙ االشغبل  كزنك ٔحٛث إٌ صبحت انًششٔع نى ٚشاعم انششكخ انًشزكٛخ       

شٓشا يٍ  25إال ثؼذ حٕانٙ  2011/ ../22ػهٛٓب فٙ انصفقخ سقى  زفقانغٛش انًطبثقخ نهًٕاصفبد انً

 ربسٚخ اَزٓبء أجم انضًبٌ؛

 انقبََٕٛخ خالل اٜجبلنكال انصفقزٍٛ ثبنزغهى انُٓبئٙ ٚقى  انًششٔع نىٌ صبحت إٔحٛث        

 انًُصٕص ػهٛٓب فٙ دفزش انششٔط اإلداسٚخ انؼبيخ؛

صبحت انًششٔع نى ٚحزشو انًقزضٛبد انزُظًٛٛخ نًؼبنجخ االخزالالد انًُصٕص ٌ إٔحٛث         

 يٍ دفزش انششٔط اإلداسٚخ انؼبيخ. 79ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 :رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا:

أٌ ػذو احزشاو انًؼطٛبد ٔاالعزُزبجبد انًجغٕطخ أػالِ، رشٖ انهجُخ انٕطُٛخ ثُبء ػهٗ 

ٚؼزجش ، يٍ طشف صبحت انًششٔعزٍٛ نًؼبنجخ اخزالالد انصفقانشكهٛبد انقبََٕٛخ ٔانزُظًٛٛخ 

ٔثبنزبنٙ ٔجت اإلػالٌ ػٍ انزغهى ، أٌ رزحًم أثبسِ انششكخ انًشزكٛخ ٍال ًٚك يٍ جبَجّرقصٛشا 

 انُٓبئٙ نألشغبل ٔسفغ انٛذ ػٍ انكفبالد انًقذيخ فٙ إطبس انصفقزٍٛ انًزكٕسرٍٛ.


