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 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 7174مارس  74بتاريخ  74.974رقم 
 " ...........طمب مركز تقنيات ومواد البناء "بخصوص  

 الحصول عمى شهادة التكييف والتصنيف التي تسمم
  لمختبرات البناء واألشغال العمومية 

 

 
مركز  الذي تقدم بو طمبالاستطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بشأن  تملقد وبعد،  

فاتح رجب الصادر في  714.10.2رقم  المرسوم  تميمتالرامي إلى  "............تقنيات ومواد البناء "
نظام لتكييف  ، ألجل إبرام الصفقات لحساب الدولة،حدث بموجبو( الم.744سبتمبر  4.) 077.

تتيح لمجمعيات بمقتضيات  ،منو( 5والسيما المادة الخامسة ) ختبرات البناء واألشغال العموميةوتصنيف م
عمى شيادة التكييف الحصول البناء واألشغال العمومية  مختبرات التي تزاول نشاطا أو أكثر في مجال

مختبرات البناء واألشغال  تصنيفيف و تكي حصرتدة الخامسة السالفة الذكر الما لكونوذلك  ،تصنيفوال
لمقانون  الخاضعة من األشخاص االعتبارية ادون غيرىالعاممة في المجال المذكور  لشركاتا العمومية في

 الخاص.
 

قامت بدراسة الطمب المذكور خالل الجمسة التي  قد المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية فإنوعميو، 
أن نظام التكييف والتصنيف ىو امتداد لنظام الصفقات  وأشارت إلى ،74.2يناير 4.عقدتيا بتاريخ 

العمومية، ذلك أن شيادة التكييف والتصنيف تقوم مقام الممف التقني الذي يتعين عمى المتنافسين اإلدالء 
 3الصادر في  71.71.04من المرسوم رقم  75بو عند مشاركتيم في الصفقات العمومية طبقا لممادة 

 .( المتعمق بالصفقات العمومية..74مارس  74) 0.0. جمادى األولى
 

ة سمبادئ المجوء إلى المناف عمى يعتمدوجدير بالتذكير أن المرسوم المتعمق بالصفقات العمومية 
مع ما  ألحكام الدستور، وذلك طبقا الصفقات العمومية رساءوالشفافية في إ والمساواة بين المتنافسين

وحصر  المراد إنجازىا األعمالد فئة المتنافسين حسب كل نوع من أنواع ضرورة تحدي يترتب عن ذلك من
 .واإلشيار المسبقمعايير المنافسة 
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تباريا  يعتبر حدةاعممية تنافسية و  الجمع بين الجمعيات والشركات في وعمى ىذا األساس، فإن
الذي  الشكل والغرض ختمف حسبيلشركات والجمعيات ا لكل من ذلك أن األساس القانوني ،متساو غير

. فالجمعيات أشخاص اعتبارية لمقانون الخاص ةالخاضع ذه األشخاص االعتباريةكل فئة من ىتيدف إليو 
والذي  ،الذي يضبط بموجبو حق تأسيس الجمعيات 1531.21.أحكام الظيير الشريف رقم تسري عمييا 

مستمر بين شخصين أو عدة  "الجمعية ىي اتفاق لتحقيق تعاون فصمو األول كما يمي : فيعرفيا 
فيي أشخاص  الشركات أما أشخاص الستخدام معمومات أو نشاط لغاية غير توزيع األرباح فيما بينيم."

ين المتعمقة بكل شكل من أشكال والقوان ،المتعمق بمدونة التجارة 5145. رقم خاضعة لمقتضيات القانون
التي تعتبر و  ،المقيد في السجل التجاري ،التاجرن الجمعيات ال تتمتع بصفة وبالتالي فإ .ىذه الشركات

 المتنافسة في مجال الصفقات العمومية. إحدى الشروط الضرورية بالنسبة لمشركات
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 ليس ىناك ما يبرر تتميم المرسوم ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أنووبناء عمى ما سبق، 
ضمن فئة األشخاص االعتبارية التي  معينةمينية إدراج حالة جمعية  قصد ،المذكور 714.10.2رقم 

 .يجوز ليا الحصول عمى شيادة التكييف والتصنيف المتعمقة بأعمال مختبرات البناء واألشغال العمومية
 
مركز تقنيات  المسماة لجمعية المينيةا عضو من أعضاءو يحق لكل أنتشير المجنة كذلك إلى و 

 ىوالتصنيف متى استوف عمى شيادة التكييف قدم بطمب قصد الحصوليتأن " .............ومواد البناء "
  .السالف الذكر 714.10.2بموجب المرسوم رقم  الشروط المطموبة

 


