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  7107يونيو  7بتاريخ  484رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم 
التماس إدراج بعض الخدمات ضمن الئحة األعمال الممكن أن تكون  بخصوص

 موضوع صفقات قابمة لمتجديد
 

  
استطالع رأي المجنة  وتم أعاله، في المرجع المشار إلييا ةرسالالبواسطة  موبعد، لقد ت 

عمال الممكن أن تكون موضوع صفقات قابمة تتميم الئحة األ بشأنالوطنية لمطمبيات العمومية 
 وذلك بإدراج األعمال التالية ضمن الالئحة  المذكورة : ......بناء عمى طمب السيدة  لمتجديد
 ؛كراء السيارات والمعدات السيارة واآلليات بسائقين أو بدون سائقين  - 
   كراء السيارات بخدمات أو بدون خدمات الصيانة واإلصالح. - 

 ةراسة الطمب المذكور خالل الجمسن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية قامت بدفإوعميو، 
تتميم الئحة األعمال الممكن أن  اقتراح موافقتيا عمىوأبدت  ،1107 ماي 01التي عقدتيا بتاريخ 

دون ب"كراء السيارات بسائقين أو بــــسنوات  4 خمس تكون موضوع صفقات قابمة لمتجديد لمدة
 :لتصبح عمى النحو التالي االقتراح المذكور تغيير صياغة مع، "سائقين

 

ومع  كراء وسائل نقل األشخاص )السيارات والحافالت( بسائقين أو بدون سائقين " -
  توريد أو دون توريد الوقود وزيوت التشحيم".

 

جنة الوطنية ترى أن ىذا الطمب ال فإن الم "،كراء المعدات السيارة واآلليات"لــ أما بالنسبة
جمادى  8الصادر في  1.01.239يستجيب لمشروط الواردة في المادة السابعة من المرسوم رقم 

بإمكان "العمومية، والتي تنص عمى أنو  المتعمق بالصفقات( 1102مارس  11) 0323األولى 
 موضوع الصفقة كمياتالصاحب المشروع المجوء إلى إبرام صفقات قابمة لمتجديد عندما تكون 

 طمباألمر الذي ال ينطبق عمى  ،"ا ودائمايتكتسي طابعا توقعيا وتكرار محددة مسبقا بدقة، و 
 ض معين ومحدود في الزمن. وبالتالي فيو يتم لغر  كراء المعدات السيارة واآلليات لكون  االستشارة
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وفيما يتعمق بكراء السيارات بخدمات أو بدون خدمات الصيانة واإلصالح، فجدير بالذكر 
الذي يضع السيارات  صاحب الصفقة خدمات الصيانة واإلصالح يجب مبدئيا أن يتحممياأن 

ضمن بنود دفتر الشروط  درجيأن  ىذا األخير، ويتعين عمى المكترية رىن إشارة صاحب المشروع 
 .إن اقتضى الحال، شروطا تحدد ىذا االلتزام ،الخاصة
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، مشروع ما لم يكن مانعا في ذلكقصد التوقيع عميو،  لقد تم توجيو،وبناء عمى ما سبق، 
وع صفقات قابمة بتتميم الئحة األعمال الممكن أن تكون موض والفرنسيةقرار بالمغتين العربية 

"كراء وسائل نقل األشخاص )السيارات والحافالت( بسائقين أو بدون  سنوات بـــ لمتجديد لمدة خمس
من المادة  1وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة  ،مع توريد أو دون توريد الوقود وزيوت التشحيم"و  سائقين

، راجيا منكم إعادة مشروع القرار المذكور إلى السالف الذكر 1.01.239 رقم من المرسوم 7
  يفاء المطموب، قصد نشره في الجريدة الرسمية.مصالحي بعد است

 

 

 


