
 

 فيبيان صح

 سللتقييالملتقى الوطني  موضوعفي صلب االقتناء  ترشيد عملية

 

الثانية  أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، الدورة 20يوم ، (IMANOR)لتقييسلينظم المعهد المغربي 
ويأتي تنظيم هذا ". االقتناءترشيد لالقياسية، أداة  المواصفات« شعارلتقييس تحت لملتقى الوطني لل

 في شهر (ISO) لتقييسلالمنظمة العالمية  تخلدهتقييس والذي لتزامنًا مع اليوم العالمي ل الملتقى
ومنها المعهد المغربي للتقييس  ،تقييسلالوطنية ل هيئاتالأعضائها من بالتعاون مع أكتوبر من كل سنة 

براز أهمية التقييس في تطوير إل مناسبة هذا االحتفال ويشكل .ه المنظمةذه لدى المغربل ثي يمذال
التي تحيط به  في معالجة اإلشكاالتاالقتصاد العالمي والدور الذي تلعبه المواصفات القياسية 

  .واالجتماعية البيئيةو التقنية بالجوانب والمتعلقة أساسا 
 

مئة مشارك، تبادل المعلومات من المنتظر أن يجمع أكثر من والذي لتقييس لالوطني  لملتقىاهدف وي
 ترشيدفي القياسية المواصفات  دور حول بين مختلف الفاعلين االقتصادين المغاربةالتجارب وواألفكار 

من أجل خفض تكاليف الطلبات العمومية، وضمان جودة المقتنيات،  العمومية، المقتنياتخاصة  ،االقتناء
العروض التي سيتم القاؤها بمناسبة هذا مكن كما ست .الصفقات العمومية ي تدبيرفوتدعيم الشفافية 

 االجتماعية اآلثارالتحكم في القياسية في  المواصفاتتسليط الضوء على أهمية من  الملتقى
االعتماد أهمية وسيتطرق المتدخلون كذلك إلى . المقتنيات مختلفعن  التي قد تنجم والبيئية واالقتصادية

  .ية ذات الطابع التقنيالقانونالنصوص  ليتفعلالمواصفات  على
  

 المقتنياتمواصفات القياسية في للدليل المطابقة "تقديم مناسبة لعرض وهذا الملتقى شكل وسي
عن عملية المسؤولين مساعدة والذي تم إعداده من قبل المعهد المغربي للتقييس بغرض " العمومية

المطبقة على المقتنيات المواصفات المغربية ة على تحديد العمومياالقتناء داخل اإلدارات والمؤسسات 
المنتجات أو وذلك قصد االعتماد عليها في توصيف خصائص ومميزات  ،الصفقات العمومية في إطار
  .مقتضيات القانونية الجاري بها العمللل تطبيقا المقتناة،  الخدمات

  

 ام لحد الساعة بإعداد ونشر حواليق للتقييسالمعهد المغربي إلى أن وتجدر اإلشارة في هذا الصدد 
تغطي مختلف الميادين و الدوليةالمواصفات مواصفة قياسية مغربية تتماشى في مجملها مع  13000

قاعدة  المغاربة، الخبراء المئات منالتي تم تحقيقها بفضل تعبئة وتمثل هذه المواصفات . االقتصادية
     .ات المغربيةمطابقة للمواصفأساسية لمنح عالمة ال

من  المطابقةبشهادة وال المواصفاتجعل  هو العمل على من هذا الملتقى األسمىالهدف ويبقى 
تنزيل جيد  قصدالعمومية  والسلطات ،تنافسيتها قويةتمقاوالت لالعليها التي ترتكز  الوسائل الفعالة

      .المستهلك سالمة ضمانتوفير الشروط الضرورية ل من أجل بع التقنيذات الطا وناجع للقوانين
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