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 التماس إدراج أعمال بخصوص 2022 أكتوبر 81خ بتاري 2222/89 رأي رقم

 ضمه الئحة األعمال التي يمكه أن تكون موضوع  

 اتفاقات أو عقود خاضعة للقاوون العادي

 " كراء فضاءات األروقة في إطار مشاركة المغرب في المؤتمرات والتظاهرات الذولية "

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية، 

 27انًخٕصم بٓا بخاسٚخ  ..… 33سقى .............................. ةٔصٚش ةت انغٛذسعانبُاء ػهٗ  

انًٕجٓت نهٕصٚشة  ...................................سعانت ٔصٚشة عًٛا  ،ٔيا أسفق بٓا يٍ ٔحائق 2222عبخًبش

 ؛ 2222ٕٚنٕٛص  29بخاسٚخ  3228ػذد ……انكهفت 

( انًخؼهق 2223ياسط  22) 2434جًادٖ األٔنٗ  8انصادس فٙ  2.22.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى         

 بانصفقاث انؼًٕيٛت، كًا ٔقغ حغٛٛشِ ٔحخًًّٛ؛

( انًخؼهق 2225عبخًبش  22)2436ر٘ انذجت  7انصادس فٙ  2.24.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ٔحخًًّٛ؛بانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت كًا ٔقغ حغٛٛشِ 

انًقذو إنٗ انجٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث  انًقشس انؼاو ٔبؼذ دساعت ػُاصش حقشٚش 

 انؼًٕيٛت؛

بخاسٚخ ة انًُؼقذ جهغخّ انًغهقتفٙ نٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت ٔبؼذ يذأنت انجٓاص انخذأ

 ،2222 أكخٕبش 28

 : المعـطـيـاتأوال 

انًشاس .............................. ةٔصٚش ةحٕصهج انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت بشعانت انغٛذ 

كراء  "هخًظ بًقخضاْا اعخطالع سأ٘ انهجُت بشؤٌ يششٔع انقشاس انشايٙ إنٗ إدساج أػًال حإنٛٓا أػالِ، 

ضًٍ الئذت األػًال  " فضاءات األروقة في إطار مشاركة المغرب في المؤتمرات والتظاهرات الذولية

يٍ  2انخٙ ًٚكٍ أٌ حكٌٕ يٕضٕع ػقٕد أٔ احفاقاث خاضؼت نهقإٌَ انؼاد٘ انٕاسدة فٙ انًهذق سقى 

انًخؼهق بانصفقاث انؼًٕيٛت ٔرنك ػًال بًقخضٛاث انفقشة انغابؼت يٍ انًادة  2.22.349انًشعٕو سقى 

 انشابؼت يٍ انًشعٕو انغانف انزكش.

بّ  جأٌ يششٔع انقشاس انًشاد احخارِ جاء بُاء ػهٗ اقخشاح حٕصه ةانٕصٚش ةانغٛذ جٔقذ أٔضذ 

 بكٌٕ األػًال انًخؼهقت " ايقخشدٓ جٙ ػههخ، ان................................... ةٔصٚش ةيٍ طشف انغٛذ

رػاٌ حغخذػٙ اإل " كراء فضاءات األروقة في إطار مشاركة المغرب في المؤتمرات والتظاهرات الذوليةب

انخٙ حخصص فخشة انجٓاث األجُبٛت انخٙ حقٕو بخُظٛى حهك انخظاْشاث  انخٙ حفشضٓا جالأٜ ششٔطهن

ٔحفشض األداء انًغبق نهًقابم انًانٙ ْٕٔ يا ال ٚخالءو يغ يغاطش إبشاو انصفقاث  دة نهذجضٔصيُٛت يذذ

  .انؼًٕيٛت

 

   

 

 

 

 

 

          

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األياَـت انؼـايت نهذكٕيـت

 انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت    
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 : االستىتاجات  ثاويا 

انغانف انزكش حُص ػهٗ أَّ ٚخى حذذٚذ الئذت  2.22.349يٍ انًشعٕو سقى  4دٛث إٌ انًادة  

يٍ  2األػًال انًًكٍ أٌ حكٌٕ يٕضٕع ػقٕد أٔ احفاقاث خاضؼت نهقإٌَ انؼاد٘ انٕاسدة فٙ انًهذق سقى 

خشاح يٍ طشف أَّ ًٚكٍ حغٛٛش أٔ حخًٛى ْزِ انالئذت بقشاس نهٕصٚش انًكهف بانًانٛت باقْزا انًشعٕو، ٔ

 ؛هجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت(انٕصٚش انًؼُٙ ٔبؼذ اعخطالع سأ٘ نجُت انصفقاث )انخٙ دهج يذهٓا ان

احفاقاث أٔ " ٔدٛث إَّ بانشجٕع إنٗ َفظ انًادة ٚخضخ أٌ احفاقاث أٔ ػقٕد انقإٌَ انؼاد٘ ْٙ  

ٔثًُٓا ٔال ًٚكٍ نصادب انًششٔع ػقٕد ٚكٌٕ يٕضٕػٓا إيا إَجاص أػًال عبق حذذٚذ ششٔط حٕسٚذْا 

حؼذٚهٓا أٔ نٛغج نّ فائذة فٙ حؼذٚهٓا، ٔإيا إَجاص أػًال ًٚكٍ أٌ حبشو ٔفق قٕاػذ انقإٌَ انؼاد٘ بذكى 

 ؛" طبٛؼخٓا انخاصت

، أٌ انًشاس إنٛٓا أػالِ ...................................دٛث إَّ ٔدغب يا جاء فٙ سعانت ٔصاسة 

بذجض انفضاءاث انًخصصت إلقايت األسٔقت ٔأداء انًبانغ انٕاجبت ُٚبغٙ أٌ  تانًشحبطاالعخؼجال ظشٔف 

ٚخى ٔجٕبا ٔفق ششٔط انجٓاث انًُظًت ٔدغب انخٕقٛج ٔانًذة انضيُٛت انخٙ حُفشد ٔدذْا بخذذٚذْا، يا 

ل ٚقخضٙ يشَٔت ٔعشػت فٙ اإلَجاص ٚخؼزس حذقٛقٓا يٍ خالل يغاطش انصفقاث انؼًٕيٛت انًشحبطت بآجا

 انُشش ٔػًم انهجاٌ انًكهفت بذساعت انؼشٔض ٔغٛشْا يٍ انششٔط ٔانخذابٛش؛

حشحبظ بؤَظًت انذٔل انًُظًت بانُظش إنٗ أٌ األػًال انًشاد إدساجٓا ضًٍ ْزِ انالئذت إَّ ٔدٛث  

إضافت ، فإٌ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت ال حشٖ ياَؼا يٍ إحًاو انالئذت انًزكٕسة بنهخظاْشاث انذٔنٛت

كراء الفضاءات المخصصة إلقامة األروقة انخانٛت : " ْزِ األػًال إنٛٓا يغ األخز بؼٍٛ االػخباس انصٛغت 

 ".مشاركة المغرب في المؤتمرات والتظاهرات الذولية إطارفي 

 : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا

ضًٍ الئذت  ساج األػًال انًقخشدتإد أَّ ًٚكٍ انهجُت انٕطُٛت بُاء ػهٗ يا حى بغطّ، حشٖ 

يٍ انًشعٕو سقى  2األػًال يٕضٕع ػقٕد أٔ احفاقاث خاضؼت نهقإٌَ انؼاد٘ انٕاسدة فٙ انًهذق سقى 

 إطارفي كراء الفضاءات المخصصة إلقامة األروقة "   ٔفق انصٛاغت انخانٛت: انغانف انزكش، 2.22.349

 ".مشاركة المغرب في المؤتمرات والتظاهرات الذولية

   

  

 

 


