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 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  
   6262يناير  7بتاريخ  62رقم 

 التماس الترخيص بإبرام صفقة تفاوضيةبشأن 
 

  ،لمطمبيات العموميةالمجنة الوطنية 

 ؛ 0229دجنبر  02بتاريخ  0022كتاب السيد رئيس الحكومة رقم بناء على 

مجلس اإلدارة بتاريخ  من طرف المصادق عليو ...........وكالة  النظام الخاص لصفقاتوعلى 
 ؛ 0222يناير  7

المتعلق ( 0222سبتمبر  02) 2242ذي الحجة  7الصادر في  0.22.827و على المرسوم رقم 
 ؛ باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 و بعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛

خالل الجلسة المغلقة المنعقدة  للجنة الوطنية للطلبيات العموميةو بعد مداولة الجياز التداولي 
 ،0202يناير  7بمقر اللجنة بتاريخ 

 : المعطياتالأو 

من المشار إلييا في المرجع أعاله،  ورسالت السيد رئيس الحكومة وطلب، بواسطة  تفضللقد 
الملتمس المرفوع  استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص للحكومة السيد األمين العام

إبرام صفقة تفاوضية تتعلق بإنجاز أعمال  شأن في ...........لوكالة  إليو من طرف المدير العام
 ؛وما حوليا ...........إلنجاز صفقات األشغال المرتبطة بإعادة تييئة  المحاذيةاإلضاءة للفضاءات 



اللجوء إلى إبرام ىذه الصفقة التفاوضية بالطبيعة  ...........وقد علل السيد المدير العام لوكالة 
 .االستعجالية لألعمال المراد إبراميا مع الشركة المتخصصة في أعمال اإلضاءة

 االستنتاجات :ثانيا

منو على أن  22إن النظام الخاص لصفقات الوكالة المشار إليو أعاله نص في المادة  وحيث
 صفقات الوكالة تبرم عن طريق طاب العروض أو المباراة أو وفق المسطرة التفاوضية آو سندات الطلب؛

منو الحاالت التي يجوز  82وحيث إن النظام السالف الذكر حدد، بصفة حصرية، في المادة  
 رام صفقات تفاوضية؛فييا إب

ل على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة إلبرام لحصو با الوكالة المادة لم تلزمىذه وحيث إن 
 ؛ المحددة في نفس المادةتفاوضية ال الصفقات

 ...........، أن األعمال موضوع الصفقة التفاوضية التي تعتزم وكالة وحيث يستنتج مما سبق
 رئيس الحكومة. السيد على ترخيص مسبق من لإبراميا ال تستلزم الحصو 

 : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ثالثا

ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن األعمال المراد إنجازىا، من طرف ، قعلى ما سب بناء 
تستلزم الحصول على  ليست من صنف الصفقات التي، وفق المسطرة التفاوضية ...........وكالة 

  رئيس الحكومة,  السيد ترخيص مسبق من 

 


