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 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  

  0202أكتوبر  22بتاريخ  78/0202 رقم

مراجعة األثمانتصحيح صيغة بشأن   

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

 10انًؤسخخ فٙ  « ........................... »ؽهت انشأ٘ انًقذو يٍ ؽشف ششكخ  سعبنخثُبء ػهٗ 

 ؛ ....................ثخظٕص انظفقخ انزٙ رشثطٓب ثجًبػخ  2020دجُجش 
 

 

ٔيب أسفق ، 2021ُٚبٚش  26انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ  ....................نجًبػخ ٔػهٗ انشعبنخ انجٕاثٛخ 

 ؛ ثٓب يٍ ٔثبئق
 

( انًزؼهق 2013يبسط  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ ؛
 

( انًزؼهق 2015عجزًجش  21)1436ر٘ انحجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ؛ ثبنهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ
 

ٔثؼذ دساعخ انشكبٚخ يٍ ؽشف انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثظفقبد انجًبػبد انزشاثٛخ ٔانٓٛئبد انزبثؼخ 

 ؛ 2021أثشٚم  8ثزبسٚخ نٓب ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ انجًبػبد 
 

 

انًقذو إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انًقشس انؼبو رقشٚش ػُبطش ٔثؼذ دساعخ 

 انؼًٕيٛخ؛
 

أنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهغخ انًغهقخ انًُؼقذح ٔثؼذ يذ

   ،2021أكزٕثش  01ثزبسٚخ 
 

 

 : المعطيات أوال

ثطهت انشأ٘  « ........................... »ششكخ  رٕطهذ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ يٍ 

انًشبس إنّٛ أػالِ، ٔانز٘ ٚشيٙ إنٗ اعزطالع سأ٘ انهجُخ انٕؽُٛخ ثخظٕص طٛغخ يشاجؼخ األثًبٌ 

ٔانًزؼهقخ  ،....................جًبػخ يغ  2014انًجشيخ عُخ  ،2014/11انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انظفقخ سقى 

نًزكٕسح غٛش طٛغخ انًشاجؼخ ا حٛث اػزجشد أٌثأشغبل رجٓٛض انًجبل انحؼش٘ ٔاإلَبسح انؼًٕيٛخ، 

 ،كشثَٕٛخثأشغبل ثُبء أسطفخ ثًٕاد يؼبنجخ ثًبدح ْٛذسٔ ٔانزٙ رزؼهقيالئًخ نهخذيبد يٕػٕع انظفقخ، 

نززٕافق يٍ انهجُخ انٕؽُٛخ يٕافبرٓب ثشأٚٓب ثخظٕص إيكبَٛخ رغٛٛش انظٛغخ انًؼزًذح رجؼب نزنك ٔانزًغذ 

 ؽجٛؼخ انخذيبد انًطهٕثخ. يغ

                                                  

 المملكة المغربية
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ٔأحبنذ ػهٛٓب  ....................جًبػخ  انهجُخ انٕؽُٛخساعهذ ، 2020دجُجش  30ثزبسٚخ  ،ٔػهّٛ 

 ػهٗ يٕقفٓب يًب جبء فّٛ.  اؽالػٓبطٕسح يٍ ؽهت انشأ٘ انًشبس إنّٛ قظذ 

ذ ق زِ األخٛشح ْ أٌ حانًزكٕس سئٛظ انجًبػخ ٔفٙ يؼشع جٕاثّ ػهٗ انشعبنخ انًزكٕسح، أٔػح 

يٍ أجم رؼذٚم طٛغخ يشاجؼخ األثًبٌ ٔرى ػشػّ نهزأشٛش ػهٗ انخبصٌ  1سقى  ب رحذيهحق أػذد

أٌ انهجٕء إنٗ ػقذ يهحق غٛش يجشس ؽجقب نذفزش انششٔؽ اإلداسٚخ اإلقهًٛٙ، إال أٌ ْزا األخٛش سفغ ثحجخ 

 انؼبيخ.

 : االستنتاجات ثانيا
 

كبٌ ؽشفب انؼالقخ انزؼبقذٚخ يهضيبٌ يٍ حٛث انًجذأ ثزطجٛق انًقزؼٛبد انًُظٕص ػهٛٓب  إرا  حٛث 

فٙ ػقذ انظفقخ ثشأٌ طٛغخ يشاجؼخ األثًبٌ، فئٌ رنك ال ٚحٕل دٌٔ إيكبَٛخ إػبدح انُظش فٙ ْزِ انظٛغخ 

ٕػٕع يالئًخ نطجٛؼخ انخذيبد ي ٔرؼذٚهٓب يزٗ ثجذ أَٓب رحزٕ٘ ػهٗ أخطبء جهٛخ أٔ حزٗ كبَذ غٛش

 انظفقخ ؛

يٍ دفزش انششٔؽ اإلداسٚخ انؼبيخ انًطجقخ ػهٗ طفقبد األشغبل رُض ثًٕجت  12ٔحٛث إٌ انًبدح         

 انفقشح انثبَٛخ ػهٗ أَّ ٚجٕص نظبحت انًششٔع ٔانًقبٔل إثشاو ػقٕد يهحقخ فٙ انحبالد انزبنٛخ:

 ......أ(  

 ق انظفقخ خالل انزُفٛز؛يؼبُٚزٓب فٙ ٔثبئة( نزظحٛح األخطبء انجهٛخ انزٙ رًذ 
  

انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انظفقخ يٕػٕع انُبصنخ انخبنٛخ اػزجش ؽشفب انؼالقخ ٔحٛث إٌ انظٛغخ  

فٙ رحذٚذ انؼُبطش انًكَٕخ  ٛبيالئًخ نهخذيبد يٕػٕع انظفقخ نزؼًُذ خطأ جه غٛشانزؼبقذٚخ أَٓب 

 ؛ نهظفقخ

ٔحٛث إٌ رظحٛح األخطبء انجهٛخ ال ًٚكٍ أٌ ٚزى إال ثٕاعطخ ػقذ يهحق ٚجشو ثزٕافق ثٍٛ ؽشفٙ 

 انظفقخ. 

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا

رجٍٛ نظبحت انًششٔع  يبداو أَّ ثُبء ػهٗ يب عجق ثٛبَّ، رشٖ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

األثًبٌ غٛش يالئًخ نطجٛؼخ انخذيبد يٕػٕع انظفقخ ٔأٌ انظٛغخ انًزكٕسح أٌ انظٛغخ انًؼزًذح نًشاجؼخ 

ثٕاعطخ إثشاو ػقذ يهحق ثبنزٕافق يغ انششكخ ًٛكٍ رظحٛح طٛغخ يشاجؼخ األثًبٌ رؼًُذ خطأ يبدٚب ف

 .انظفقخطبحجخ 


