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  2013نوفمبر  25بتاريخ  434/13رأي لجنة الصفقات رقم 

  بخصوص استشارة لجنة الصفقات بخصوص طلب عروض يتعلق بأعمال الحراسة

  

  

 ............استطالع رأي لجنة الصفقات بخصوص صحة الصفقة رقم  لقد تم  
ومقر جمعية  ..................المتعلقة "بخدمات األمن والحراسة للمقر الرئيسي لوزارة 

والتي تم إسنادھا إلى شركة  ................األعمال االجتماعية للوزارة ومقر مديرية 
أبريل  12وتم التأشير عليھا من طرف مصالح المراقبة األولية بتاريخ ...................

. غير أنه تبين للوزارة أن الشركة المعنية لم تحصل عن اإلذن بممارسة أعمال 2013
المتعلق بأعمال الحراسة ونقل األموال،  27.06راسة المنصوص عليه في القانون رقم الح

  .2013أبريل  25إال بتاريخ 

الصفقات بدراسة الطلب المذكور خالل الجلسة التي عقدتھا قامت لجنة  فقدوعليه،   
  وأبدت بشأنه الرأي التالي : 2013ماي  29بتاريخ 

              1428من محرم  16در في الصا 2.06.388حدد المرسوم رقم ) 1  
 23و 22 شكال إبرام صفقات الدولة في مادتيه) بتحديد شروط وأ2007فبراير  5(

إلثبات من طرفھم بھا  الشروط المطلوبة من المتنافسين والوثائق التي يجب اإلدالء
يص بممارسة أية مھنة ترخ التھم وكفاءاتھم. وال يشترط ضمن ھذه المستندات أيمؤھ

  كانت.

 27.06) إن اإلذن بممارسة أحد األعمال المنصوص عليھا في القانون رقم 2
 1.07.155المتعلق بأعمال الحراسة ونقل األموال الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 

) يندرج ضمن النظام العام للدولة، 2007نوفمبر  30( 1428من ذي القعدة  19بتاريخ 
المذكورة أن يتوفر عليه بصرف النظر عن الجھة  ويجب على كل شخص يقوم باألعمال

المستفيدة من األعمال السالفة الذكر. وخول القانون المذكور صالحية مراقبة األشخاص 
ة واألعوان الذين يقومون بأعمال الحراسة ونقل األموال إلى ضباط الشرطة القضائي

ليھا الشخص المعني إكما حدد العقوبات التي قد يتعرض  ،ن خصيصا لھذا الغرضالمؤھلي
  حكامه.في حالة مخالفته أل

بالنسبة للصفقة موضوع االستشارة، يندرج اشتراط اإلدالء باإلذن بممارسة ) 3
 أنه لم يتم ،من جھة ،أعمال الحراسة من نائل الصفقة، في إطار احترازي محض، باعتبار

باعتبار أن  ،ة أخرىالمنافسة، ومن جھ عمليات اشتراطھا من جميع المتنافسين خالل إجراء
  ع في تنفيذھا بكيفية صحيحة.الصفقة تم التأشير والمصادقة عليھا وشر
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  ترى لجنة الصفقات ما يلي :وبناء على ما سبق، 

الوثائق الواجب اإلدالء بھا من طرف المتنافسين في إطار طلب عروض  ) إن1
  ؛ 2.06.388من المرسوم السالف الذكر رقم  23محددة بموجب المادة 

) إن اإلذن بممارسة أعمال الحراسة ونقل األموال يندرج ضمن النظام العام 2
  خالف أحكامه ؛على معاقبة كل من ي 27.06للدولة. وينص القانون السالف الذكر رقم 

) إن الصفقة المعنية سليمة من ناحية اإلجراء، من جھة لكونھا حصلت على 3
تأشيرة المراقبة األولية ومصادقة السلطة المختصة ومن جھة أخرى لحصول صاحبھا عن 

  اإلذن بممارسة أعمال الحراسة ونقل األموال.

    
 

 


