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 9292دجنبر  92خ بتاري 29/9292رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت رقم 

 متعاقدة تــشركل الماليت اثــقـمستحالأداء شـأن ب    

 

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت، 

ٔيا  2021غشد 11انًرٕصم تٓا تراسٚخ  «...........................»ششكح  حتُاء عهٗ شكاٚ 

 ؛أسفق تٓا يٍ ٔثائق

انًرٕصم تٓا  ،...........................اإلقهًٛٛح نٕصاسج ٔعهٗ انشسانح انجٕاتٛح نهًذٚشٚح  

 ؛ٔيا أسفق تٓا يٍ ٔثائق 2021 شرُثش 21تراسٚخ 

( 2013ياسط  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انصادس فٙ  2.12.349ٔعهٗ انًشسٕو سقى 

 انًرعهق تانصفقاخ انعًٕيٛح، كًا ٔقع ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

( 2015سثرًثش  21) 1436ر٘ انحجح  7انصادس فٙ  2.14.867ٔعهٗ انًشسٕو سقى 

 انًرعهق تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح، كًا ٔقع ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ 

ٔتعذ دساسح عُاصش ذقشٚش انًقشس انعاو انًقذو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  

 انعًٕيٛح؛

رذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح خالل انجهسح انًغهقح انًُعقذج ٔتعذ يذأنح انجٓاص ان 

 ،2021دجُثش  28تراسٚخ 

 

 : المعـطياثأوال 

يٍ عذو ذأدٚح  «...........................»شكاٚرٓا انًشاس إنٛٓا أعالِ، ذشركٙ ششكح تٕاسطح  

يع انًذٚشٚح انًثشيح  02/...../2017تانرضاياذٓا فٙ إطاس انصفقح سقى  ئٓايسرحقاذٓا يقاتم ٔفا

ؤسساخ انرعهٛى اإلعذاد٘ تشأٌ خذياخ انطثخ تذاخهٛاخ ي ،...........................اإلقهًٛٛح نٕصاسج 

 .انراتعح نهًذٚشٚح اإلقهًٛٛح انًزكٕسج ٔانثإَ٘

ٔأضافد انًشركٛح أٌ انخالف انقائى تُٛٓا ٔتٍٛ صاحة انًششٔع ٚرعهق تاحرساب يذج  

ذة عُّ أداء فٕائذ ٚرش ْزِ األخٛشجٔأٌ انرأخٛش فٙ أداء  ،انًانٛح ٓاذٚذ يسرحقاذحٛح نرانعطم انًذسس

تشفع انٛذ عٍ انضًاَح انًشركٛح طانثد . ٔ، تُاء عهٗ ٔفائٓا تانرضاياذٓا انرعاقذٚحانرأخٛش نفائذذٓا

 .هصفقحْا نانُٓائٛح تعذ إَجاص

       

 

 

 

 

 

          

 

 ملكت المـغـربيـتـالم    

 األياَـح انعـايح نهحكٕيـح

 انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح    
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 ،انًذٚشٚح اإلقهًٛٛح انًعُٛح تًكاذثحٔتُاء عهّٛ، قايد انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح  

يطانثح إٚاْا تئتذاء سأٚٓا تخصٕص يا ، 2021غشد  17تراسٚخ  332-21تٕاسطح انشسانح سقى 

 انًشركٛح تحزف دطانث ٓاأَفٙ يعشض جٕاتٓا أٔضحد ْزِ األخٛشج ٔ .جاء فٙ انشكاٚح انًزكٕسج

يع انخذياخ  رنك رُاسةٚانعطم انثُٛٛح ٔعطهح يُرصف انسُح انذساسٛح ٔذعذٚم انفٕاذٛش حرٗ  يذج

 يٍ دفرش انششٔط انخاصح. 17ٔ 10اسرُادا إنٗ انًادذٍٛ  ،انًُجضج فعهٛا

ٔأضاف صاحة انًششٔع تأَّ كاٌ ٕٚجّ سسائم إنٗ انششكح يع اإلشعاس تانرٕصم، نى  

ذسذٚذ انًسرحقاخ انًانٛح ٚعٕد تاألساط إنٗ يٕقف انًشركٛح انرٙ ٚرهق جٕاتا عُٓا، ٔأٌ انرأخٛش فٙ 

يًثم  أٌيؤكذا  ا ٚرُاسة ٔانخذياخ انًقذيح فعهٛا؛سفضد ذعذٚم انفٕاذٛش ٔذصحٛح انثٛاَاخ تً

انًشركٛح قذ حضش الحقا إنٗ انًذٚشٚح ٔأدنٗ تفٕاذٛش يعذنح ٔذى ذٕقٛع يحاضش انرسهٛى انًعذنح. ٔفٙ 

نًصانح انًخرصح ذعًم جاْذج نرسٕٚح يسرحقاخ انًٕسدٍٚ ٔانًُأنٍٛ تًا فٛٓا انًقاتم فئٌ ا

 .فٙ ْزا انشأٌ يسرحقاخ انًشركٛح تعذ اسركًال اإلجشاءاخ اإلداسٚح ٔانًساطش انًعًٕل تٓا

 

 : االستنتاجاثثانيا

ٚسرفاد يٍ ٔثائق انًهف أٌ انًشركٛح ذُاصع فٙ عذو ذٕصهٓا تًسرحقاذٓا انًانٛح يقاتم حٛث 

 ؛02/....../17انخذياخ انرٙ أَجضذٓا ٔفق انًٕاصفاخ انرقُٛح نهصفقح سقى 

ٔنى  عهم صاحة انًششٔع ذأخش ذسذٚذ انًسرحقاخ تانًثشساخ انًزكٕسج أعالِٔحٛث 

 نهصفقح؛انًشركٛح  ذُفٛزٚعرشض عهٗ 

خ أساسا تاسرٛفاء اإلجشاءا نًششٔع أٌ ذسذٚذ انًسرحقاخ يشذثظاعرثش صاحة أحٛث  

صحٛحاخ ٔانرغٛٛشاخ انرٙ ٔافاْا ٔانًساطش انًعًٕل تٓا، ٔرنك تعذ إدخال انًشركٛح نهراإلداسٚح 

 ؛تٓا

ٔحٛث أكذ صاحة انًششٔع أٌ انًشركٛح قذ عًهد عهٗ إدخال انرصحٛحاخ انًطهٕتح ٔقذ  

 ذى ذٕقٛع انٕثائق انالصيح فٙ ْزا انشأٌ، األيش انز٘ ذصٛش يعّ انشكاٚح غٛش راخ يٕضٕع.

  

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت موقـف ثالثا:  

 

أٌ طشفٙ يا سثق تسطّ، ذشٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح أَّ يا داو تُاء عهٗ  

انٕاجة احرساتٓا ٔانًثهغ انًانٙ انًقاتم نٓا، ٔاعرثاسا نكٌٕ  انخذياخ قذ اذفقا عهٗ حانعالقح انرعاقذٚ

انًرطهثح ألداء يسرحقاخ انًشركٛح، فئٌ انشكاٚح  انًششٔع قذ أكذ يثاششذّ نإلجشاءاخ انًسطشٚح

 .أصثحد غٛش راخ يٕضٕع

 

 

 

 


