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 2018 ماي 11صادر يف  2018/12رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 
 صفقات تفاوضية بشأن التماس الرتخيص يف إبرام

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،
 ؛2018أبريل  20بتاريخ  749بناء على كتاب السيد رئيس احلكومة رقم  -
( 2015سبتمرب  21) 1436ذي احلجة  7الصادر يف  2.14.867وعلى املرسوم رقم  -

 منه؛ 26و 4 سيما املادتني املتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ال
( 2013مارس  20) 1434مجادى األوىل  9الصادر يف  2.12.349وعلى املرسوم رقم  -

 منه؛ 86و 84 تنيادلق بالصفقات العمومية السيما املاملتع
 ؛.…………وبعد االستماع إىل ممثل وزارة  -
 لعام واملقدم إىل اللجنة الوطنية؛وبعد دراسة عناصر التقرير الذي أعده املقرر ا -
 ؛2018ماي  11لقة املنعقدة بتاريخ التداويل للجنة خالل اجللسة املغوبعد مداولة اجلهاز  -

 اتــــ: املعطيأوال
، أحال السيد األمني العام للحكومة على اللجنة الوطنية للطلبيات 2018أبريل  24بتاريخ 

العمومية، كتاب السيد رئيس احلكومة املشار إليه أعاله والذي يطلب مبقتضاه استطالع رأي هذه 
قصد احلصول على ترخيص إلبرام صفقات تفاوضية إلجناز  ..……نة بشأن طلب السيد وزير اللج

ا ألمهية املشروع وحجمه يف إطار ، وذلك اعتبار ………الدراسات اخلاصة بتهيئة منطقة 
 الدراسات املذكورة من استعجال.، وبالنظر ملا يكتسيه إعداد ........……………

 
 اتــاجـ: االستنتثانيا

 

 الرباط يف ............                
 
 

 
      

 ملكة املـغربيـةـامل
انـة العـــامـــــــــة للحــــــــكومـــــةــاألم  
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زارة املذكورة ترغب ، أن الو ………يتضح من خالل املعطيات املدىل هبا من قبل السيد وزير 
، وتطلب بناء على ..……تفاوضية إلجناز الدراسات التقنية اخلاصة مبشروع   اتيف إبرام صفق
 هلذه الغاية.من السيد رئيس احلكومة استثنائيا  ذلك ترخيصا 

التقنية التكميلية املتعلقة باملشروع املراد إجنازه، واليت تثبت أن ملعطيات والبيانات ابالرجوع إىل و 
، فإنه يستفاد من ..…… ،هذا املشروع يكتسي طابعا اسرتاتيجيا بالنظر لألهداف املتوخاة منه

هذه املعطيات والبيانات أن الدراسات املراد إجنازها عن طريق صفقة تفاوضية واخلاصة بتوسعة 
، تكتسي طابعا تقنيا معقدا يستلزم خربة خاصة ومؤهالت مهنية واحرتافية حمددة .…… ……

 .إعدادها وبالتايل ال ميكن اسنادها إال لصاحب أعمال معنيقصد 
التفاوضية جتد سندها القانوين ضمن أحكام الفقرة  سطرة ، فإن إمكانية اللجوء إىل املوهلذه الغاية

من املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية اليت تنص على أنه "ميكن  86 األوىل من البند الثاين من املادة
ألعمال اليت ن إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة بالنسبة لأن تكون موضوع صفقات تفاوضية بدو 

لضرورات تقنية أو لصبغتها املعقدة اليت  ااعتبار بإجنازها إال لصاحب أعمال معني  ال ميكن أن يعهد
إعداد  يقتصر على وهو استثناء ال يتطلب الرتخيص املسبق لرئيس احلكومة بل "تستلزم خربة خاصة

 . يف هذا الصدد من طرف صاحب املشروع شهادة إدارية
 

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةثالثا
 ما يلي: الوطنية للطلبيات العمومية بناء على ما سبق ذكره، ترى اللجنة

 
 

تفاوضية من أجل إجناز الدراسات التقنية اخلاصة مبشروع ال املسطرةاىل إنه ميكن اللجوء  .1
الفقرة األوىل من البند الثاين من  االستثناء الوارد يف   ، استنادا إىل.…… ……
من املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية، مادامت هناك ضرورات تقنية تربر  86املادة 

 ؛اللجوء اىل صاحب أعمال معني
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إعداد شهادة  ،سطرة التفاوضيةاملمن أجل اللجوء إىل  ،صاحب املشروع إنه يتعني على .2
املشار إليها يف الوثائق املرفقة بطلب  إدارية تثبت الضرورات التقنية واخلربة اخلاصة

 .إليه  اعاله املشار االستثناء اىل ءاللجو اليت تربر و  الرتخيص موضوع االستشارة 
. 

 


