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 2021فاتح أكتوبر  بتارٌخ 07/0702 رقمالعمومٌة رأي اللجنة الوطنٌة للطلبٌات 
 إمكانٌة تتمٌم الئحة األعمال التً ٌمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات شأن فً 

  خاضعة للقانون العادي

 

 اللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة

 21 تارٌخب 21/2394رقم  ........................................وزٌر بناء على كتاب السٌد 

 ؛1012 ٌولٌو

( 1021مارس  10) .2.1جمادى األولً  8الصادر فً  1.21.1.2وعلى المرسوم رقم 

 ؛همٌما وقع تغٌٌره وتـتمكالمتعلق بالصفقات العمومٌة، 

( 1022سبتمبر  12) .2.1ذي الحجة  2الصادر فً  8.2..1.2وعلى المرسوم رقم 

 ؛همٌما وقع تغٌٌره وتـتمكالمتعلق باللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة، 

إلى الجهاز التداولً للجنة الوطنٌة طرف المقرر العام  منوبعد دراسة عناصر التقرٌر المقدم 

 للطلبٌات العمومٌة؛

المغلقة المنعقدة  تهخالل جلس للجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌةوبعد مداولة الجهاز التداولً 

 ،1012فاتح اكتوبربتارٌخ 

 أوال: المعطٌات

المشار إلٌه  كتابهبواسطة ، أخبرو ........................................وزٌر السٌد  لقد تفضل

تقترح تقدٌم خدماتها االستشارٌة  بأن مؤسسة التموٌل الدولٌة ٌةموماللجنة الوطنٌة للطلبٌات الع أعاله،

 .هٌكلة وتنفٌذ مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاصدعم للدولة والمؤسسات العمومٌة من أجل 

 ٌلً:، على وجه الخصوص، بما هذا الدعموٌتعلق 

 الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص؛ عقدإعداد وهٌكلة  

 المواكبة من أجل اختٌار شرٌك أو أكثر من القطاع الخاص إلى غاٌة إسناد المشروع؛ 

المواكبة فً مجاالت الخبرة التقنٌة والقانونٌة والمؤسساتٌة والتجارٌة والمالٌة الالزمة  

 والخاص؛الشراكة بٌن القطاعٌن العام عقد إلنجاز 

 المساعدة فً تنفٌذ اإلصالحات المؤسساتٌة والتنظٌمٌة. 

 المملكة المغربية                                                   

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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 70%ولتموٌل خدماتها، تعتزم مؤسسة التموٌل الدولٌة تعبئة هبات من الجهات المانحة لتموٌل 

 30%على األقل من تكلفة الخدمة، على أن تتحمل الجهة المستفٌدة )الدولة أو المؤسسة العمومٌة المعنٌة(

 بقٌة لتغطٌة تكالٌف الخبراء والمستشارٌن المعتمدٌن من لدن مؤسسة التموٌل الدولٌة. من التكلفة المت 

وحتى ٌتسنى تنفٌذ هذه الخدمات، تؤكد مؤسسة التموٌل الدولً على ضرورة التعاقد معها مباشرة 

(gré à gré معللة ذلك بكون سٌاستها الداخلٌة ال تسمح لها بالمشاركة فً طلبات العروض ،)

علٌها فً النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، ومنافسة مقدمً الخدمات  المنصوص

 االستشارٌة فً القطاع الخاص.

 ............................الخدمات، تقترح مصالح وزارة  وبالنظر إلى األهمٌة التً تكتسٌها هذه

مومٌة من أجل إدراج المتعلق بالصفقات الع 1.21.1.2المرفق بالمرسوم رقم  2تتمٌم الملحق رقم 

الخدمات االستشارٌة المقدمة لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومٌة الممولة عن طرٌق هبات ال تقل "

من تكلفة الخدمة، ممنوحة من لدن مؤسسة مالٌة دولٌة أو منظمة تعاون دولً  70%قٌمتها عن 

 ضمن "ن الوزارة المكلفة بالمالٌةتتوفر على إطار شراكة مع المملكة المغربٌة موافق علٌه قبلٌا من لد

 .الئحة األعمال التً ٌمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي

اللجنة الوطنٌة للطلبٌات  من ........................................ولهذه الغاٌة، ٌطلب السٌد وزٌر 

 الالئحة السالفة الذكر.  ضمنفً شأن إمكانٌة إدراج هذا العمل  هارأٌموافاته بالعمومٌة 

 ثانٌا: االستنتاجات

 عرفٌ  ٌة مومتعلق بالصفقات العمال 1.21.1.2رقم المرسوم من  .المادة من  2البند حٌث إن 

لقانون العادي بكونها "اتفاقات أو عقود ٌكون موضوعها إما إنجاز أعمال الخاضعة لعقود التفاقات أو اال

المشروع تعدٌلها أو لٌست له فائدة فً تعدٌلها، وال ٌمكن لصاحب  ،سبق تحدٌد شروط تورٌدها وثمنها

 ؛وإما إنجاز أعمال ٌمكن أن ت برم وفق القانون العادي بحكم طبٌعتها الخاصة"

الئحة األعمال التً ٌمكن أن المرفق بالمرسوم السالف الذكر ٌحدد  2الملحق رقم وحٌث إن 

 العادي؛لقانون خاضعة لتكون موضوع اتفاقات أو عقود 

باقتراح من الوزٌر  وحٌث إن هذه الالئحة ٌمكن تغٌٌرها أو تتمٌمها بقرار للوزٌر المكلف بالمالٌة

 ، بعد استطالع رأي اللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة؛المعنً

 من مجال تطبٌق ،بحكم طبٌعتها ،مستثناة لقانون العاديالخاضعة لعقود التفاقات أو االوحٌث إن 

 ؛ منه 1بموجب المادة ٌة مومتعلق بالصفقات العمال 1.21.1.2رقم المرسوم 

الخاضعة للقانون العادي ترمً إلى إنجاز أعمال سبق تحدٌد ثمنها،  ت العقوده لئن كانوحٌث إن

 ؛لم ٌحدد ثمنه بعد عملٌرمً إلى إنجاز فً هذه النازلة العقد المزمع إبرامه  فإن

 ،العمومٌة ، شأنها شأن الصفقاتتعتبر لقانون العاديالخاضعة لعقود التفاقات أو االوحٌث إن 

 ؛ا بعوضعقود
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 ترمً إلى تنفٌذ أشغال أو تسلٌم تورٌدات أو القٌام بخدماتعقود التفاقات أو وحٌث إن هذه اال

  ؛للمتعاقدبدفعه صاحب المشروع مقابل ثمن ٌلتزم 

هً التً ستتولى  مؤسسة التموٌل الدولًإنه ٌستفاد من الوثائق المرفقة بطلب الرأي أن وحٌث 

الئحة العقود أو االتفاقات الخاضعة للقانون العادي، ولٌس صاحب  ضمنتموٌل العمل المراد إدراجه 

 تكلفة هذا العمل؛من  30% نسبة أداءالمشروع الذي ٌكتفً ب

ٌؤدٌه صاحب  عوض مقابل المتفق علٌه العملبإنجاز  وحٌث إن مؤسسة التموٌل الدولً ال تقوم

إنجازه من لدن خبراء ومستشارٌن  ، بل ٌقتصر عملها على تعبئة الموارد المالٌة لتموٌلالمشروع

 ؛  معتمدٌن من لدنها

العمل المراد إدراجه ضمن الئحة العقود أو االتفاقات الخاضعة للقانون العادي ال  وحٌث إن

، بل ٌعتبر المتعلق بالصفقات العمومٌة 1.21.1.2رقم فً مدلول المرسوم  "طلبٌة عمومٌة"ٌعتبر 

 ؛اتفاقٌة تموٌل

     المرسوم من  .المادة من  2البند الشروط المنصوص علٌها فً أن ما سبق ٌستنتج م وحٌث إنه

 .موضوع طلب الرأيالخدمة ال تتوافر فً  السالف الذكر

 ثالثا: رأي اللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة
 

 العملإدراج مسوغات طلب  أن اللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌةترى ، ا سبقمبناء على  

الئحة األعمال التً ٌمكن أن تكون موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة  ضمنموضوع طلب الرأي 

 متوافرة.غٌر للقانون العادي 


