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  4244أكخوبر  11 بخارخي 8/4244;رمق رأي 

 سالمة مسطرة إؽالن ثطحيحي بشأن

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؾمومية، 

 ؛ 4244أبريل  ;4املخوضل هبا بخارخي  «......................»رشكة شاكية بناء ؽىل 

 4244ماي  42بخارخي  9;8:رمق  ...............................نوس يد املراكب وؽىل امرساةل اجلوابية 

 ؛وما أرفق هبا من واثئق

( املخؾوق 4235مارس  42) 3656جٌلدى األوىل  :امطادر يف  ;4.34.56وؽىل املرسوم رمق 

 ابمطفلات امؾمومية، كٌل وكػ ثغيريه وحمتميو؛

( املخؾوق ابنوجنة 4237سبمترب  43)3658ذي احلجة  9امطادر يف  89:.4.36وؽىل املرسوم رمق 

 اموطنية نوطوبيات امؾمومية كٌل وكػ ثغيريه وحمتميو؛

وبؾد دراسة ؼنارص امخلرير امللدم من طرف امللرر امؾام إىل اجلياز امخداويل نوجنة اموطنية 

 نوطوبيات امؾمومية؛

وبؾد مداوةل اجلياز امخداويل نوجنة اموطنية نوطوبيات امؾمومية خالل اجلوسة املغولة املنؾلدة بخارخي 

   ،  4244أكخوبر  33

 أوال : املؾطيات

يف سالمة مسطرة اإلؽالن   «......................» ت رشكةانزؼاملشار إههيا أؽاله،  شاكيهتابواسطة 

" ...........................املؾون ؼنو من طرف  4244/23/....امخطحيحي املخؾوق بطوب امؾروض رمق 

 أايم 32املخؾولة ابحرتام أجل ، وذكل بدؼوى ؽدم احرتام امللتضيات امخنغميية "بسال ...........................

 .من املرسوم املخؾوق ابمطفلات امؾمومية ;3من املادة  9املنطوص ؽوهيا يف امفلرة 

 املموكة املغربية                                                  

 األماهة امؾامة نوحكومة

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؾمومية
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مايو  33بخارخي  44/392ويف مؾرض جواهبا ؽىل رساةل انوجنة اموطنية نوطوبيات امؾمومية رمق 

 تكد مت ااملطؾون فهي امخؾديالتبسال يف مراسوهتا امسامفة اذلكر، أن  ...........................، أوحضت 4244

 ;3من املادة  9امفلرة  امبند األول من طبلا نونطوص امخنغميية اجلاري هبا امؾمل ويف احرتام مللتضيات

ة يف امسامفة اذلكر، كٌل أهو مت إشؾار مجيػ املخنافسني مبوضوع اإلؽالن امخطحيحي يف حينو وأضافت املديري

 .مراسوهتا املذكورة أن امرشكة املش خكية مل جشارك يف طوب امؾروض موضوع امشاكية

 الاس خنتاجات اثهيا:

طفة ب"ميكن  من املرسوم واملخؾوق ابمطفلات امؾمومية ثنص ؽىل أهو ;3من املادة  9ن امفلرة إحيث  

اس خثنائية، مطاحب املرشوع أن يدخل ثؾديالت ؽىل موف طوب امؾروض دون ثغيري موضوع امطفلة. وثمت 

موافاة مجيػ املخنافسني اذلين حسبوا أو محووا املوف املذكور هبذه امخؾديالت وثضميهنا يف املوفات املوضوؽة 

 ؛وكت داخل األجل األضًل مإلشيار"رىن إشارة املخنافسني اآلخرين وميكن إدخال ىذه امخؾديالت يف أي 

املنطوص ؽويو يف امبند جراء ورش إؽالن ثطحيحي ( أايم 32أجل امؾرشة ) إحرتام إنوحيث  

املنطوص ؽوهيا يف امبند  ال يمت األخذ بو إال يف احلاالت ،امسامف اذلكر ;3من املادة  9امثامث من امفلرة 

   اكمخايل: األخري من هفس امفلرة، ويه 

إذا كرر ضاحب املرشوع إدخال ثؾديالت ؽىل موف طوب امؾروض ثلتيض أجال إضافيا إلؽداد  -

 امؾروض؛

 إذا ثؾوق األمر بخطحيح أخطاء واحضة متت مؾاينهتا يف اإلؽالن املنشور؛ -

إذا الحظ ضاحب املرشوع، بؾد ورش اإلؽالن، أن األجل اذلي يرسي بني اترخي ورش اإلؽالن  -

 األعرفة غري مطابق ألجل اإلشيار املاهوين. واترخي جوسة فتح

اميت أدخويا ضاحب املرشوع ال ثندرج مضن احلاالت املنطوص ؽوهيا أؽاله، وحيث إن امخؾديالت 

 وابمخايل فييي ال ثخطوب أجل امؾرشة أايم املخطوبة يف اإلؽالن امخطحيحي.
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 اثمثا : رأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؾمومية

بناء ؽىل املؾطيات والاس خنتاجات املبسوطة أؽاله، حرى انوجنة اموطنية نوطوبيات امؾمومية أن  

متت حيث  ،إجراء امخؾديالت املدخةل ؽىل طوب امؾروضاملسطرة املخبؾة يف ضاحب املرشوع كد احرتم 

 .كاهوين سومي امشاكية غري مرحكزة ؽىل أساس وؽويو فإن .طبلا نوملتضيات املاهوهية اجلاري هبا امؾمل

 

 

 


