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 2017دجنبر   19بتاريخ   509رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم  
بشأن اقتراح إدراج "كراء األروقة والمعدات بالخارج الخاصة بترويج الصناعة  
السينمائية الوطنية ضمن الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو  

 اتف اق ات خاضعة للق انون العادي
 
 

 

الئحة  تتميم استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خبصوص اقرتاحكم متلقد وبعد، 
 1الواردة بامللحق رقم  األعمال املمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي

بأعمال "كراء األروقة واملعدات باخلارج اخلاصة  املتعلق بالصفقات العمومية 2.12.349 رقم باملرسوم
 .وج  الصناعة اليينمائية الوطنية"برت 

الذي جتماع اال خاللقامت بدراسة الطلب  للطلبيات العمومية ن اللجنة الوطنيةفإوعليه، 
 : الرأي القانوين التايلبشأنه  أبدتو  2017نونرب  22عقدته بتارجخ 

قد عرفت  2.12.349من املرسوم رقم  4املادة  من 7الفقرة  جتدر اإلشارة إىل أن -1
موضوعها إما إجناز أعمال سبق اتفاقات أو عقود القانون العادي على أهنا "اتفاقات أو عقود جكون 

وإما  ،حتدجد شروط تورجدها ومثنها وال ميكن لصاحب املشروع تعدجلها أو لييت له فائدة يف تعدجلها
 إجناز أعمال ميكن أن تربم وفق قواعد القانون العادي حبكم طبيعتها اخلاصة."

 ن أعمال كراء األروقة واملعدات باخلارج اخلاصة برتوج  الصناعة اليينمائية الوطنيةإ حيثو 
األعمال املمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي  ضمناملراد إدراجها 

تعد من بني األعمال اليت سبق  ال املذكور سلفا 2.12.349باملرسوم رقم  1امللحق رقم  يفالواردة 
ال  كماها،  حتدجد شروط تورجدها ومثنها وال ميكن لصاحب املشروع تعدجلها أو ليس له فائدة يف تعدجل

هنا ال فإ ،لتمرجر الصفقات العامة ياطرها من املئميكن اعتبارها ذات طبيعة خاصة من أجل استثنا
 .وبالتايل ال ميكن تتميم الالئحة املذكورة تيتجيب للتعرجف احملدد يف املادة اليالفة الذكر

كراء األروقة والقاعات وأجنحة املعارض وكذا كراء   جيدر التذكري أن ،ومن جهة أخرى( 2
 هاالطلب إذا كان مثن تندرج ضمن األعمال اليت ميكن القيام هبا بناء على سنداتاملعدات واألثاث 
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من املرسوم  88من املادة  1درهم مبقتضى الفقرة  (200.000)جقل عن اليقف احملدد يف مائيت ألف 
 وبالنيبة لكل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مياعد. املذكور آنفا 2.12.349رقم 

رفع حد  ،العمومية وبصفة استثنائية ومراعاة خلصوصيات بعض املؤسيات علما أنه جيوز
( درهم مبوجب مقرر جتخذه مدجر 500.000( درهم إىل مخيمائة ألف )200.000مائيت ألف )
وذلك طبقا ملقتضيات  وتأشرية الوزجر املكلف باملالية، لعمومية بعد موافقة جملس اإلدارةاملؤسية ا
 اليالف ذكره. 2.12.349من املرسوم رقم  88من املادة  5الفقرة 

0 

0      0 

 : ملا سبق ذكرهخالصة و 

بكراء األروقة واملعدات باخلارج اخلاصة برتوج  الصناعة اليينمائية "فإن األعمال املتعلقة ( 1
" املقرتح إدراجها ضمن الئحة األعمال املمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة الوطنية

املرسوم املذكور رقم ( من 7)الفقرة  4ال تيتجيب للتعرجف الوارد يف املادة  للقانون العادي
 ؛ ، وبالتايل ال ميكن إدراجها ضمن الالئحة املذكورة 2.12.349

( إن "كراء األروقة واملعدات باخلارج اخلاصة برتوج  الصناعة اليينمائية الوطنية" تندرج 2
ضمن األعمال اليت ميكن القيام هبا بناء على سندات الطلب إذا كان مثنها جقل عن اليقف احملدد يف 

 درهم ؛ (200.000)ائيت ألف م

مخيمائة  إىل املذكور ( درهم200.000مائيت ألف ) سقفرفع  ،عند االقتضاء ،ميكن( 3
مبوجب مقرر جتخذه مدجر املؤسية العمومية بعد موافقة جملس اإلدارة  ( درهم500.000ألف )

 .وتأشرية الوزجر املكلف باملالية

 وتفضلوا بقبول فـائـق التقديـر


