
ARREF 1 

 4077 يناير 77بتاريخ  274رقم  اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  رأي
مومية بخصوص مسطرة ـاستطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العبخصوص 

 ..............بجهة  ل..........إصالح سيارات الخدمة بالنسبة 
 

الواجب  مسطرةالبخصوص  ات العمومٌةٌاستطالع رأي اللجنة الوطنٌة للطلب تملقد 

 .........بجهة  الخاصة ب...................إصالح سٌارات الخدمة  اتباعها فً إطار

 .وواحدة سٌارة مائةالمكونة من 

ن اللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة قامت بدراسة الطلب المذكور، خالل إوعلٌه، 

 :  الرأي التالًوأبدت بشأنه  6102 دجنبر 3 التً عقدتها بتارٌخ الجلسة

مارس  61) .0.1جمادى األولى  4الصادر فً  620621.5المرسوم رقم  نصلقد 

على إمكانٌة إبرام اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون  ،( المتعلق بالصفقات العمومٌة6101

فً ملحقه  العادي وحدد الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع هذه العقود أو االتفاقات

اقتناء الصوٌرات لشراء المحروقات وزٌوت التشحٌم " إمكانٌة وتتضمن هذه الالئحة 0رقم 

  ."وإصالح حظٌرة سٌارات الدولة

 61) 0.04شوال  66الصادر فً  ./54الوزٌر األول رقم  السٌد منشور وضعو

، وأشار إلى تدبٌر وتسٌٌر حظٌرة سٌارات اإلدارات العمومٌة( كٌفٌات 0554فبراٌر 

حسب  (...............) ........ن باإلصالحات من طرف ٌن والمكلفٌالممون ادضرورة اعتم

 ضوابط تضعها المصالح التقنٌة التابعة لهذا المكتب.

ت إصالح السٌارات التابعة ن بعملٌاحدد المنشور المذكور مسطرتٌن خاصتٌو

 .حسب تكلفة إصالحها لإلدارات العمومٌة

 :  تكلفتهاصالحات التً تفوق بالنسبة لإل -

 درهم بالنسبة لسٌارات السٌاقة الداخلٌة ؛10.000,00 * 

 درهم بالنسبة للعربات النفعٌة ؛ 20.000,00* 

  
  

 



ARREF 2 

 درهم بالنسبة للعربات الخاصة. 100.000,00* 

المصالح المستعملة للسٌارات إلى المكتب الوطنً للنقل تقوٌما تقدٌرٌا  توجه

لإلصالح المطلوب مصحوبا ببٌان عن حالة تقادم السٌارة المراد إصالحها وتارٌخ الشروع 

 فً استعمالها وعدد الكٌلومترات المسجلة بعدادها.

الذي ٌتعٌن  (..........) ...........وال ٌمكن مباشرة إصالح السٌارة إال بعد موافقة 

 ٌوما. 01علٌه الرد فً أجل أقصاه 

تقل عن المبالغ المذكورة أعاله،  وأأما فٌما ٌخص اإلصالحات التً تبلغ كلفتها  -

تنجز بمبادرة من المصالح المستعملة للسٌارات وٌترتب عن مالحظة أي تجاوز أو تجزئة 

لى إعادة النظر فً أداء الفاتورة القٌام بتحقٌق تقنً ومحاسبً ٌمكن أن ٌؤدي إلإلصالحات 

 ...........من لدن 

فإن وقوع مسؤولٌتها على الدولة حادثة ثبت وبخصوص اإلصالحات الناتجة عن 

المصالح المعنٌة حسب كل حالة وفً حدود  نإنجاز اإلصالحات الالزمة ٌتم بمبادرة م

 المقادٌر المحددة أعاله.

وفً حالة عدم ثبوت مسؤولٌة الدولة، فإن بإمكان اإلدارة المعنٌة تحمل المصارٌف 

درهم. وعند تجاوز هذا المبلغ وجب أن تخضع السٌارة قبل  500,00المترتبة فً حدود 

 اإلقدام على أي إصالح لمعاٌنة خبٌر تابع لشركة التأمٌن.
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بجهة  ل...... لبٌات العمومٌة أنه ٌمكننٌة للطوبناء على ما سبق، ترى اللجنة الوط

صالح سٌارات الخدمة بالنسبة إل أو عقود وفق القانون العادي أن تبرم اتفاقات ..........

 ./54منشور الوزٌر األول رقم  مع مراعاة المساطر المنصوص علٌها فً لألكادٌمٌة

 .السالف الذكر

 


