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  4244 أكخوبر 47بخارخي  9/4244;رأي رمق 

 أزناء ثنفيذىا مطفلةايات ك امخغيري يف بشأن 

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امعمومية، 

عىل  ٌلاملخوضل هب 7367و 5:33امرمقني  ذايت ............................وزير  يتبناء عىل رسام

 ؛  م  وئاققٌل، وما أرفق هب4244سبمترب  48و 4244 يوميوز 43 يبخارخي امخوايل

( املخعوق ابنوجنة 4237سبمترب  43)3658ذي احلجة  9امطادر يف  89:.4.36وعىل املرسوم رمق 

 كٌل وكع ثغيريه وحمتميو؛ ،اموطنية نوطوبيات امعمومية

( ابملطادكة عىل 4244يونيو  6) 3645ربيع األول  44امطادر يف  4.3.4554وعىل املرسوم رمق 

دفرت امرشوط اإلدارية امعامة املطبلة عىل ضفلات اخلدمات املخعولة بأعٌلل ادلراسات واإلرشاف عىل 

 ؛األشغال املربمة حلساب ادلوةل

امللدم م  طرف امللرر امعام إىل اجلياز امخداويل نوجنة اموطنية وبعد دراسة عنارص امخلرير 

 نوطوبيات امعمومية؛

وبعد مداوةل اجلياز امخداويل نوجنة اموطنية نوطوبيات امعمومية خالل اجلوسة املغولة املنعلدة بخارخي 

   ،  4244أكخوبر  47

 أوال : املعطيات

 فامي يًل: ............................وزارة ثخوخص معطيات طويب امرأي امللدمني م  طرف 

رأي  ............................املشار إههيا أعاله، اس خطوع امس يد وزير  5:33رمق امرساةل بواسطة 

انوجنة اموطنية نوطوبيات امعمومية خبطوص رفظ اخلازن اموزاري امخأشري عىل أداء املبامغ املرتثبة ع  

، وذكل ابمرمغ م  4244/23/......امخفاوضية رمق  ةامزايدات يف كيات بعظ األعٌلل املخعولة ابمطفل

يف مذكرهتا اجلوابية عىل  ............................امخوضيحات واألجوبة اميت أدمت هبا املديرية امعامة 

 .اميت أبداىا يف ىذا امشأنالظاات امل

 املموكة املغربية                                                 

 األمانة امعامة نوحكومة

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امعمومية
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وم  أجل اس خجٌلع اكفة امعنارص اميت يخوكف عوهيا امبت يف امطوب، اكثبت انوجنة اموطنية 

ظول ما إذا اكن كد مت أداء املس خحلات امناجتة  امعمومية اموزارة املسدشرية م  أجل اطالعيا نوطوبيات

اذلي  احلسايببطورة م  اهكشف  ة انوجنة اموطنيةموافا ويف ىذه اخلاةلع  امطفلة موضوع الاسدشارة، 

  .رصف مبوغو نورشكة املعنية مت األداء عىل أساسو مع ما يثبت

واذلي أكد  ............................وزير  جبوابثوضوت انوجنة اموطنية  4244سبمترب  48وبخارخي 

بناء عىل كشف ظسايب هنايئ ومت إرفاق ضورة منو مس خحلات امرشكة انقةل امطفلة  رصفخالهل م  

 .ألداء مبوغو برساةل اجلواب املشار إميووضور م  اموئاقق املثبذة 

رأي انوجنة اموطنية نوطوبيات  س خطوع امس يد اموزيرامرساةل، ا ىذه مبوجب نفس غري أنو و

م  دفرت امرشوط اإلدارية  59و 58امعمومية بشأن أظلية ضاظب املرشوع يف ثطبيق ملذضيات املادثني 

خاضة وأن اموزارة ثعزتم امرشوع  ،ىابشأن امزايدة يف كيات امطفلة أزناء ثنفيذ ،املشار إميو أعالهامعامة 

اد ملشاركة املموكة املغربية يف املنخدى امعاملي امعارش نوٌلء بأندونيس يا خالل األسدس امثاين م  يف اإلعد

  .4245امس نة املامية 

 ئانيا : الاس خنذاجات

وما أرفق هبٌل م   كراذل امسامفيت ............................إنو ابمرجوع إىل مراسويت وزارة  ظير 

  :دنيأساس ي وئاقق يخبني أن طوب الاسدشارة ينطب ظول نلطخني 

ع   املرتثبة أداء املبامغباألمر امخأشري عىل  املايض برفظمدى مرشوعية كرار اخلازن اموزاري  -3

هبا  وافو وامخوضيحات اميتطوب الاسدشارة ابمرمغ م  األجوبة يف كيات أعٌلل امطفلة موضوع  امزايدة

 ؛ضاظب املرشوع

م  دفرت امرشوط اإلدارية  59و 58مدى أظلية ضاظب املرشوع يف انوجوء إىل املادثني  -4

، واملخعولذني عىل امخوايل بخغيري األعٌلل خالل مرحةل امخنفيذ وجسوية امسامف اذلكرامعامة 

 احلساابت؛
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 : فامي يخعوق ابمنلطة األوىلأوال 

 م  كشف احلساب بنسخةكد وافت انوجنة اموطنية  ............................ظير إن وزارة 

، رصف مس خحلات امرشكة انقةل امطفلة امخفاوضية مخنامي مشاركة املموكة املغربية وجبواذلي مت مب اههنايئ

املبامغ املرتثبة ع  ىذا وكذا مجيع اموئاقق احملاس باثية اميت ثثبت أداء يف املنخدى امعاملي امخاسع نوٌلء بداكر 

 ؛اهكشف

 كشف احلساب اههنايئ م  دفرت امرشوط الادارية املذكور ثنص عىل أن 66وظير إن املادة 

 حيدد ابمخفطيل ٍلوع امعنارص اميت مت أخذىا يف الاعخبار م  أجل امدسديد اههنايئ نوطفلة؛

دسوميا رصظت ب ف  وبدون حتكشف احلساب اههنايئ عت عىل كو ظير إن امرشكة املخعاكدة و 

 وأجحام اهكشف املذكور، مما يؤكد امزتاهما بطفة هناقية فامي خيص طبيعة يف س خحلة ميا واحملددةاملبامغ امل 

األعٌلل املنفذة أو األمثان املطبلة عوهيا وكذا امعنارص األخرى احملدس بة يف امدسديد اههنايئ نوطفلة م  كبيل 

املبامغ املخأثية ع  مراجعة الامثان وامخعويضات املمنوحة عند الاكذضاء وامغرامات املس خحلة وامخخفيضات 

 ولك اكذطاع آخر؛ 

، فضال عىل أن أداء أداؤه فإنو الجمال نومنازعة بشأنو وعويو، ومادام أن اهكشف املذكور كد مت

اموزارة ملس خحلات امرشكة املعنية وكبول ىذه األخرية ثطحيح اهكشف احلسايب جيعل طوب الاسدشارة 

 غري ذي موضوع؛

 : فامي خيص امنلطة امثانية ئانيا

مدى أظليهتا  اموزارة املعنية رأي انوجنة اموطنية فامي خيص اس خطوعت، أخرىإن م  هجة  ظير 

ميك  مطاظب "ثنص عىل أنو اميت م  دفرت امرشوط اإلدارة امسامف اذلكر،  58املادة  ثطبيق يف

املرشوع، أزناء ثنفيذ امطفلة، بعد اسدشارة ضاظب امطفلة، إدخال ثغيريات عىل امطفلة األضوية دون أن 

ثنص عىل أنو "ابمنس بة مألعٌلل  اميت م  نفس ادلفرت 59املادة وكذا    موضوعيا"يؤدي ذكل إىل ثغيري يف

اميت يمت ثأديهتا بأمثان أحادية، يوحض اهكشف امخفطيًل بخطبيق أمثان جدول األمثان املذكور عند 

 ؛.."الاكذضاء.
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إىل ثأويل  وظير بلراءة املادثني املشار إههيٌل أعاله، يخضح أن ملذضياهتٌل رصحية وال حتخاج 

وزايدة يف كيات أعٌلل امطفلات ن 59و 58مطاظب املرشوع انوجوء إىل املادثني  ابعخبارىٌل ختوالن رصاحة

 ىاواميت يخبني خالل ثنفيذ ،اخلدمات املخعولة بأعٌلل ادلراسات واإلرشاف عىل األشغالاملربمة إلجناز 

احرتام املسطرة املنطوص عوهيا يف املادثني ، رشيطة رضورة امزايدة يف جحم األعٌلل اميت اكنت موضوعيا

 .املشار إههيٌل

 ئامثا : رأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امعمومية

 : ما يًل، حرى انوجنة اموطنية نوطوبيات امعمومية امسامفة اذلكرعىل املعطيات والاس خنذاجات بناء  

رفظ امخأشري عىل ب املايض كرار اخلازن اموزاري شأن يفاس خطالع رأي انوجنة اموطنية  إن -3

 يف كيات األعٌلل، أضبح غري ذي موضوع ؛ امزايدةاألمر بأداء املبامغ املرتثبة ع  

املخعولة ضفلات اخلدمات  األعٌلل موضوع كيات يف امزايدة م  ظق ضاظب املرشوعأن  -4

 59و 58املادثني  يف، رشيطة احرتام املسطرة املنطوص عوهيا بأعٌلل ادلراسات واإلرشاف عىل األشغال

 .طفلاتام ىذه م  دفرت امرشوط اإلدارية امعامة املطبلة عىل

 

 

 


