
1 
 

                الوولكة الوغربية                                          

 األهانة العاهة للحكوهة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية
 

 الوولكة الوغربية                                          الرباط، في

 األهانة العاهة للحكوهة

 العووهيةاللجنة الوطنية للطلبيات 
 

 

 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية

 2021 هاي   22 بتاريخ   34/3232  رقن

 إبرام صفقة تفاوضيةبالتواس الترخيص بشأى 

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية،

انشايٙ إنٗ اعزطالع  7272أثشٚم  72ثزبسٚخ  297ثُبء ػهٗ كزبة انغٛذ سئٛظ انحكٕيخ سقى   

 ......................انًشفٕع انّٛ يٍ قجم انغٛذ  ًهزًظانسأ٘ انهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ثشأٌ 

 ؛طفقخ رفبٔضٛخثئثشاو  ٕصاسرّثٓذف انزشخٛض ن

( 2013يبسط  72) 1434خًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 ؛يُّ 62العًٛب انًبدح ٔ ،انؼًٕيٛخانًزؼهق ثبنظفقبد 

انًزؼهق ( 7222عجزًجش  72) 2342ر٘ انحدخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 يُّ؛ 26ٔ 4ال عًٛب انًبدرٍٛ ٔثبنهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، 

 ٔثؼذ دساعخ ػُبطش انزقشٚش انز٘ قذيّ انًقشس انؼبو إنٗ اندٓبص انزذأنٙ نهدُخ انٕطُٛخ

 نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛

 انًُؼقذحانًغهقخ خهغزّ ٔثؼذ يذأنخ اندٓبص انزذأنٙ نهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل 

 ،7272يب٘  22 ثزبسٚخ

  الوعطيات :أوال

نقذ أحبل انغٛذ األيٍٛ انؼبو نهحكٕيخ ػهٗ انهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كزبة انغٛذ سئٛظ 

انغٛذ  طهتانحكٕيخ انًشبس إنّٛ أػالِ ٔانز٘ ٚطهت ثًقزضبِ اعزطالع سأ٘ انهدُخ انٕطُٛخ ثشأٌ 

َظبو يؼهٕيبرٙ  انشايٙ إنٗ انزشخٛض نٕصاسرّ ثئثشاو طفقخ رفبٔضٛخ رزؼهق ثٕضغ ......................

، يًب عًٛكٍ يٍ رٓٛئ انًشبسٚغ اندٕٓٚخ ٔيشبسٚغ شقًُخ انًغزشفٛبد انؼًٕيٛخن ٔيُذيح يزكبيم

  ٔحكبيخ رذثٛشِ ٔيزبثؼخ انزقذو فٙ اردبِ يُظٕيخ طحٛخ راد خٕدح. االعزشفبئٛخانًؤعغبد 

 

 

 

يهزًغّ ثبنطبثغ االعزؼدبنٙ انز٘ ٚكزغّٛ ْزا انًششٔع انز٘  ......................ٔقذ ػهم انغٛذ 

ُٚذسج فٙ إطبس انًشركضاد انًزؼهقخ ثزأْٛم انًُظٕيخ انظحٛخ اعزؼذاداُ نزؼًٛى انزغطٛخ انظحٛخ انشبيهخ فٙ 

 .7277عُخ 

 االستنتاجات ا:نيثا

 يُّ، 62انًبدح فٙ أخبص، ٔنئٍ ، 7.27.439سقى  اإلشبسح إنّٛ أػالِ خانًشعٕو انغبنف إٌحٛث 

ْزِ  فٙ بفئَّ حظش االيش فٙ انحبالد انٕاسد رؼذادْظفقبد ٔفق انًغطشح انزفبٔضٛخ انانهدٕء إنٗ إثشاو 

 :ثشكم حظش٘ ْٔٙ انًبدح
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 ؛ػشٔع رى إػالَٓب ػذًٚخ اندذٖٔاألػًبل انزٙ كبَذ يٕضٕع يغطشح طهت  -

انٕاسدح فٙ انظفقخ  حغت انششٔط األػًبل انزٙ ٚؼٓذ طبحت انًششٔع ثزُفٛزْب إنٗ انغٛش -

 ظفقخ؛انػهٗ إثش رقظٛش يٍ خبَت طبحت  االطهٛخ

األػًبل انزٙ ال ًٚكٍ أٌ ٚؼٓذ ثئَدبصْب إال نظبحت أػًبل يؼٍٛ، اػزجبسا نضشٔساد رقُٛخ أٔ  -

 نظجغزٓب انًؼقذح انزٙ رغزهضو رٕفش خجشح خبطخ؛

  ؛... عشٚزٓب األػًبل انزٙ رقزضٙ ضشٔساد انذفبع انٕطُٙ أٔ األيٍ انؼبو انحفبظ ػهٗ -

 األشٛبء انزٙ ٚخزض ثظُؼٓب حظشٚب حبيهٕ ثشاءاد االخزشاع؛ -

 األػًبل انزٙ ٚدت إَدبصْب فٙ حبنخ االعزؼدبل انقظٕٖ؛ -

األػًبل انًغزؼدهخ انزٙ رٓى انذفبع ػٍ حٕصح انزشاة انٕطُٙ أٔ أيٍ انغكبٌ أٔ عاليخ انغٛش  -

 ؛... انجحشٚخانطشقٙ أٔ انًالحخ اندٕٚخ أٔ 

انًزؼهقخ ثزُظٛى انحفالد أٔ انضٚبساد انشعًٛخ انزٙ ركزغٙ طجغخ اعزؼدبنٛخ ٔغٛش األػًبل  -

 يزٕقؼخ؛

 األػًبل اإلضبفٛخ انزٙ ٚؼٓذ ثٓب إنٗ يقبٔل أٔ يٕسد أٔ خذيبرٙ عجق أٌ أعُذد إنّٛ  طفقخ -

  ؛...

 

انحظٕل ػهٗ  شزشطال ر ٔاضح آَب ٍ ثشكمٛٚزج انًبدح ّ ثبعزقشاء يقزضٛبد ْزِٔحٛث إَ

األػًبل انزٙ  ثبنُغجخ إنٗإال  انزفبٔضٛخ انًغطشح إنٗ انهدٕء سئٛظ انحكٕيخ يٍ أخميٍ رشخٛض يغجق 

 .أٌ رظم عشٚخ رزطهت ضشٔساد انذفبع انٕطُٙ أٔ األيٍ انؼبو

 

ٚثجذ أٌ  االعزشبسح نىيٕضٕع ْزِ  األػًبل انًشاد انحظٕل ػهٛٓب ثًقزضٗ انظفقخ إٌ ٔحٛث

انظفقخ انًزؼهقخ  ششط ٔخٕة ثقبئٓب عشٚخ نضشٔساد انذفبع انٕطُٙ أٔ األيٍ انؼبو يزٕفش فٛٓب يًب ٚدؼم

رشخٛض ػهٗ حظٕل ان إثشايٓب ػٍ طشٚق انًغطشح انزفبٔضٛخ ثٓب خبسج دائشح انظفقبد انزٙ ٚزطهت

 ؛يغجق يٍ سئٛظ انحكٕيخ

يٍ َفظ انًشعٕو، فئٌ ثبقٙ انحبالد األخشٖ  63انًبدح  يٍ 2انجُذ نًقزضٛبد  بٔحٛث إَّ، ٔطجق

ػذاد إ عٕٖطفقخ رفبٔضٛخ  إلثشاوػًبنٓب ٔاالعزُبد إنٛٓب إلال ٚحزبج  ،أػالِ 62 انًبدحانٕاسد رؼذادْب فٙ 

االعزثُبء انز٘ ٚجشس إثشاو انظفقخ  اٜيش ثبنظشف انًغبػذ رجٍٛ قجم انغهطخ انًخزظخ أٔ يٍ شٓبدح إداسٚخ

 خبص األعجبة انزٙ أدد إنٗ رطجٛقّ فٙ ْزِ انحبنخ. ػهٗ انشكم انًزكٕس، ٔرٕضح ثٕخّ

 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية ثالثا:

 رشٖ يب ٚهٙ:انهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ثُبء ػهٗ االعزُزبخبد انغبنفخ انزكش، فئٌ 

فٛٓب انهدٕء إنٗ انًغطشح انزفبٔضٛخ، ثؼذ انحظٕل ػهٗ رشخٛض انزٙ ٚدٕص بنخ انح أٌ .2

يٍ  62يغجق يٍ انغٛذ سئٛظ انحكٕيخ، رقزظش، ٔفقب نًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح 

رزطهت ضشٔساد  ، ػهٗ رهك انزٙانًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ 7.27.439 انًشعٕو سقى

ْزِ ْٕٔ يب ال ُٚطجق ػهٗ انحبنخ يٕضٕع ، انذفبع انٕطُٙ أٔ األيٍ انؼبو أٌ رظم عشٚخ

 .االعزشبسح
 

أَّ إرا ثجذ نظبحت انًششٔع أٌ انظفقخ انًشاد إثشايٓب رُذسج ضًٍ إحذٖ انحبالد إال  .7

رٕافش ششٔط انهدٕء إنٗ انًغطشح ٔثجذ نّ  62األخشٖ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

ؼذْب فٙ ْزا ٚاػزًبد ْزِ انًغطشح ثُبء ػهٗ شٓبدح إداسٚخ ًٚكُّ انزفبٔضٛخ ثشأَٓب فئَّ 

 انشأٌ.

 

 


