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 الوولكة الوغربية                                           

 األهانة العاهة للحكىهة

 اللجنة الىطنية للطلبيات العوىهية

 

 
 0202 دجنبر 02بتاريخ  0202/18رقن رأٌ اللجنة الىطنية للطلبيات العوىهية 

 هراجعة األثواى صيغةتغيير  بشأى

 

 اللجنة الىطنية للطلبيات العوىهية،

 ثزبسٚخثٓب انًزٕطم  .............................سعبنخ طهت انشأ٘ انز٘ رمذيذ ثّ انٕكبنخ  ثُبء عهٗ 

 ؛  2020 دجُجش 03

( انًزعهك ثبنهجُخ 2015عجزًجش  21) 1436ر٘ انذجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔعهٗ انًشعٕو سلى  

 ؛  26 17ٔ 4ال عًٛب انًٕاد  ،انٕطُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ كًب ٔلع رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ

( انًزعهك 2013يبسط  20) 1436جًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔعهٗ انًشعٕو سلى 

 ٔرزًًّٛ؛ثبنظفمبد انعًٕيٛخ كًب ٔلع رغٛٛشِ 

يٍ طشف ٔثعذ دساعخ انزمشٚش انًمذو ئنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ  

 ؛ انًمشس انعبو

انعًٕيٛخ خالل انجهغخ انًغهمخ انًُعمذح نهطهجٛبد ٔثعذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ 

  .2020 دجُجش 23ثزبسٚخ 

 الوعـطـيات أوال:

نهجُخ سأ٘ ا .............................ثًمزضٗ سعبنزٓب انًشبس ئنٛٓب أعالِ، اعزطهعذ انٕكبنخ 

صالس طفمبد عًٕيٛخ،  ثخظٕص رغٕٚخ بانٕاجت ارخبرْ اداإلجشاءثشأٌ  انٕطُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ

ًعبيالد األصًبٌ غٛش ربيخ ثيشاجعخ أثشيزٓب يع يكبرت دساعبد، رضًُذ  دفبرش ششٔطٓب انخبطخ طٛغخ 

ذاد يخطظ يذٚش٘ نهزٓٛئخ ثاع انخبطخ 02/.../2010عهٗ انزٕانٙ ثبنظفمخ سلى  ٔٚزعهك األيش غٛش صبثزخ.

 خانًزعهم 01/.../2012ٔانظفمخ سلى  ،2010عجزًجش 22انًإشش عهٛٓب ثزبسٚخ  ......غبدم ئلهٛى انذضشٚخ ن

ٔانظفمخ سلى  ،2012ٕٚنٕٛص  27انًإشش عهٛٓب ثزبسٚخ  ......ثاعذاد دساعخ نزظًٛى انزٓٛئخ نًذُٚخ 

 .......ثاعذاد رظًٛى انزٓٛئخ انمشٔٚخ  خانًزعهم 03/.../2012

 انزٙ طبنجذ ثٓب يكبرت انذساعبدٔب دهذ آجبل أدائٓ ٙانزانخذيبد انًُجضح ٔأضبفذ انشعبنخ أٌ 

 يٍ أجم رغٕٚخ يغزذمبرٓب، ال ًٚكٍ أداؤْب ثزطجٛك طٛغخ يشاجعخ األصًبٌ انًضًُخ فٙ انظفمبد

نعبيخ عهٗ يغزٕٖ دفزش انششٔط اإلداسٚخ اعٕاء ٔيٍ جٓخ أخشٖ، ال رٕجذ أ٘ يمزضٛبد  انًزكٕسح.

ًزعهمخ ثًشاجعخ األصًبٌ، رُض عهٗ رغٛٛش طٛغخ يشاجعخ ٔ انُظٕص اننهخذيبد ٔاإلششاف انًُزذة أ

 .األصًبٌ ثٕاعطخ عمذ يهذك أٔ أ٘ دم آخش
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ٔأٔضخ انغٛذ انًذٚش أٌ انظفمبد انًزكٕسح لذ َظذ عهٗ طٛغخ نًشاجعخ األصًبٌ غٛش ربيخ 

برٓب. ٔيعبيالد غٛش صبثزخ، ٔرهمذ ثشأَٓب شكبٚبد يٍ طشف يكبرت انذساعبد انًعُٛخ، يٍ أجم أداء يغزذم

رطجٛك طٛغخ  اعزًبدا عهٗ ٓبغيجبن نى رزًكٍ انٕكبنخ يٍ أداء ثعذ أٌ دم أجم رغٕٚخ كشٕفبد األداءٔ

، العًٛب ٔأٌ دفزش انششٔط اإلداسٚخ انعبيخ نهخذيبد ٔاإلششاف انًُزذة انًُظٕص عهٛٓبيشاجعخ األصًبٌ 

اعزًبدِ نزغٕٚخ انظفمبد ٔانُظٕص انمبََٕٛخ انًزعهمخ ثٓزا انًٕضٕع ال رُض عهٗ أ٘ يمزضٗ ًٚكٍ 

 انًعُٛخ، خظٕطب ثٕاعطخ عمذ يهذك. 

رنك أٌ  ؛ثزخٔفٙ يمبثم رنك، الزشح طٛغخ جذٚذح طذٛذخ نًشاجعخ األصًبٌ رزضًٍ يعبيالد صب

، انًطجك ثبنُغجخ نظفمخ انذساعبد « Prestations intellectuelles» انًإشش انعبو "خذيبد يعشفٛخ 

ٔفك يب ُٚض عهّٛ يُشٕس انغٛذ ٔصٚش انزجٓٛض ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ ٔركٍٕٚ األطش سلى 

، ال ُٚذسط ضًٍ انًإششاد انًعزًذح يٍ طشف ٔصاسح 1987يبسط  23ثزبسٚخ  001174/4013/123

 انزجٓٛض ٔانُمم ٔانهٕجٛغزٛك ٔانًبء.

  : االستنتاجاتثانيا 

ثٕاعطخ سعبنزّ انًشبس ئنٛٓب أعالِ، يٍ انهجُخ  .............................ذ يذٚش انٕكبنخ ٚهزًظ انغٛ 

انٕطُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ ئثذاء سأٚٓب فٙ شأٌ طهت انشأ٘ انشايٙ ئنٗ يعشفخ اإلجشاءاد انٕاجت ارخبرْب 

بنخ نزظذٛخ طٛغخ يشاجعخ األصًبٌ انٕاسدح ثضالس طفمبد عًٕيٛخ انغبنفخ انزكش انزٙ أثشيزٓب انٕك

 ؛ انًزكٕسح

 16انظبدس فٙ  2.06.388ٔدٛش ئٌ انظفمبد يٕضٕع االعزشبسح رى ئثشايٓب ٔفك انًشعٕو سلى  

( ثزذذٚذ ششٔط ٔأشكبل ئثشاو طفمبد انذٔنخ ٔكزا ثعض انمٕاعذ 2007فجشاٚش  5) 1428يٍ يذشو 

 ٔيشالجزٓب؛انًزعهمخ ثزذثٛشْب 

، ٔال ًٚكٍ اإلثشاو غٛش ربيخ ٔغٛش طذٛذخٔدٛش ئٌ طٛغخ يشاجعخ األصًبٌ انًعزًذح ٔلذ 

 رطجٛمٓب ألداء يغزذمبد يكبرت انذساعبد انًعُٛخ؛

ٔدٛش ئٌ انًإششاد انزٙ ٚجت اعزًبدْب فٙ ئطبس طٛغخ يشاجعخ أصًبٌ انظفمبد ٚزى َششْب يٍ         

عبد، ال انًزعهك ثبنًهكٛخ انفكشٚخ، انًشرجظ ثبنذسا NGطشف انٕصٚش انًكهف ثبنزجٓٛض، ٔأٌ انًإشش 

 ُٚذسط ضًٍ انًإششاد انًُشٕسح يٍ طشف انٕصاسح انًكهفخ ثبنزجٓٛض.

ٔدٛش ئٌ دفزش انششٔط اإلداسٚخ انعبيخ نظفمبد انخذيبد انًزعهمخ ثأعًبل انذساعبد ٔاإلششاف  

 22انظبدس فٙ  2.01.2332انًظبدق عهّٛ ثبنًشعٕو سلى  ،انًجشيخ نذغبة انذٔنخ انًُزذة عهٗ األشغبل

عشف انعمذ انًهذك ، لذ انًعزًذ فٙ رُفٛز انظفمبد انغبنفخ انزكش (2002َٕٕٚٛ  4) 1423ٔل يٍ سثٛع اال

ثأَّ "عمذ ئضبفٙ نظفمخ ٚضجذ ارفبق ئسادح األطشاف ٔٚٓذف ئنٗ رغٛٛش ٔ/أٔ رزًٛى ثُذ أٔ عذح ثُٕد يٍ 

 االرفبق انغبثك" ؛

َٕفًجش  27) 1437يٍ طفش  15انظبدس فٙ  3.302.15ٔدٛش ُٚض لشاس سئٛظ انذكٕيخ سلى 

 :( ثزذذٚذ لٕاعذ ٔششٔط يشاجعخ أصًبٌ انظفمبد انعًٕيٛخ، فٙ يبدرّ انضبنضخ عهٗ أ2015َّ

" ٚزى رغٛٛش يجبنغ األعًبل انًُفزح فعهٛب انًزعهمخ ثبنظفمبد انًشبس ئنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ يٍ ْزا  

 ؛ثعذِ أشكبنٓب" 7ٔ 4رذذد انًبدربٌ انمشاس ثزطجٛك طٛغخ أٔ طٛغ يشاجعخ األصًبٌ انزٙ 

 يٍ انمشاس انًزكٕس: 9ٔدٛش دغت انفمشرٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ يٍ انًبدح 
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" رطجك يشاجعخ األصًبٌ عهٗ األعًبل انٕاجت رُفٛزْب دٌٔ أٌ ٚهضو طبدت انظفمخ ثزمذٚى طهت  

طٛغ ثعٍٛ االعزجبس يجبششح األصًبٌ انًشاجعخ ٔانُبجًخ عٍ رطجٛك طٛغخ أٔ  ٔرإخز خبص فٙ ْزا انشأٌ.

 ".قة بخصىصهافوال تحتاج إلً إبرام عقذ هلحق للصيشاجعخ األصًبٌ 

ٔدٛش ئَّ فٙ دبنخ ئغفبل أٔ ٔجٕد خطأ خالل ئعذاد كشك انذغبة انًإلذ أٔ فٙ دبنخ عذو كفبٚخ 

االعزًبداد انًخظظخ نًجهغ يشاجعخ األصًبٌ، ًٚكٍ نظبدت انًششٔع أٌ ٚمٕو ثزغٕٚخ انًجهغ انًزكٕس 

 انًإلذ انًٕانٙ أٔ، عُذ االلزضبء، عهٗ يغزٕٖ كشك انذغبة انعبو ٔانُٓبئٙ.عهٗ يغزٕٖ انكشف 

، فًٛكٍ ٔدٛش ئٌ ئسادح األطشاف لذ ارجٓذ َذٕ يشاجعخ أصًبٌ انظفمبد انًعُٛخ لظذ رغٕٚزٓب

 .بأخري صحيحة بىاسطة عقذ هلحقانهجٕء ئنٗ رغٛٛش طٛغخ يشاجعخ األصًبٌ انخبطئخ 

 

 

 رأٌ اللجنة الىطنية للطلبيات العـوىهية ثالثا:

، رشٖ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ أَّ ًٚكٍ انهجٕء عهٗ االعزُزبجبد انًجغٕطخ أعالِ ثُبء 

 بطخ،خانًعزًذح فٙ دفبرش انششٔط ان ئنٗ ئثشاو عمذ يهذك نزظذٛخ طٛغخ يشاجعخ األصًبٌ انخبطئخ

 ٔرعٕٚضٓب ثبنظٛغخ انجذٚذح انًمزشدخ يٍ طشف طبدت انًششٔع ألجم أداء يغزذمبد يكبرت انذساعبد

 .انًعُٛخ
 

 

 

 


