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 المممكة المغربية                                                  
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
 

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  
  0202أكتوبر  02بتاريخ  47/ 0202رقم 

 3رقم مفهوم البنايات اإلدارية المنصوص عميها في الممحق بشأن 
 المتعمق بالصفقات العمومية 0203مارس  02صادر في ال 2.12.349رقم لممرسوم 

  المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

 ؛0202شتنبر  11بتاريخ  ...................... رسالة السيد مديربناء عمى 

( المتعمق 0212سبتمبر  01).1.4ذي الحجة  2الصادر في  1.2..0.1وعمى المرسوم رقم 
 ؛وتتميموبالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره 

 0214مارس  02موافق  .1.4جمادى األولى  1صادر في  2.12.349المرسوم رقم    وعمى
 ؛4رقم الممحق  والسيما، وتتميموالمتعمق بالصفقات العمومية كما تم تغييره 

إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية  من طرف المقرر العام دراسة عناصر التقرير المقدم وبعد
 لمطمبيات العمومية؛

المنعقدة المغمقة  توخالل جمس لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية مداولة الجياز التداولي وبعد
  0202 أكتوبر 20 بتاريخ

 أوال: المعطيات

 .........أن ىذا  ......................مدير رسالتو المشار إلييا أعاله، أوضح السيد  بواسطة
من أجل إنجاز خدمة الحراسة  صفقة قابمة لمتجديد لمدة ثالث سنواتإبرام عمى  0214دأب منذ سنة 

 .التابعة ليا.........تشمل كل البنايات اإلدارية لممراكز الجيوية 



2 

 

في مالحظاتو بخصوص ممف السيد مراقب الدولة دعا  0212وأضاف السيد المدير أنو في سنة 
ضرورة الفصل بين خدمة حراسة البنايات اإلدارية التي يمكن أن تشكل موضوع طمب العروض إلى 

التي يجب أن تكون .........صفقة عمومية قابمة لمتجديد لمدة ثالث سنوات وخدمة حراسة محطات 
غير مدرجة  .......محطات  رأيو بكون  معمال ،موضوع صفقة عمومية لمدة سنة واحدة غير قابمة لمتجديد

 .موضوع صفقة عمومية قابمة لمتجديدفي الئحة الخدمات التي يمكن أن تشكل 

صفقتين، األولى لحراسة  0212سنة  ......... أبرمإلى ذلك، ستنادا أشار السيد المدير أنو او 
 .  غير قابمة لمتجديد مدتيا سنة واحدة .........البنايات اإلدارية وىي قابمة لمتجديد والثانية لحراسة 

وأن  .........كما أوضح السيد المدير في معرض رسالتو أن بعض المقرات اإلدارية تتواجد في 
صطبالت وبيوت م خاص بيا إلى ذلك عمى مبنى إداري  ةكل محطة تتوفر باإلضاف غطاة ومختبرات وا 

ساحات أرضية عارية تستغل من قبل الميندسين الفالحيين إلجراء التجارب العممية، الشيء الذى مو 
إنجاز أنو تبين أثناء وأشار يستدعي ضرورة الحراسة المستمرة لموقاية من أي إتالف أو اعتداء خارجي. 

 الصفقتين. نائمي  عمل يبحكم التداخل بين مجالين صعوبات ىاتين الصفقت

ات العمومية إبداء يمن المجنة الوطنية لمطمب ......................مى ذلك التمس مدير وبناء ع
 ..........لحراسة المباني اإلدارية وصفقة واحدة قابمة لمتجديد  إبرام ......... ن حقرأييا فيما إن كان م

  ثانيا: االستنتاجات

تكمن في مفيوم إلشكالية االمذكور أعاله أن  .........رسالة مدير  خالل حيث إنو يتبين من
لممرسوم المتعمق بالصفقات العمومية الذي يحدد  4رقم اإلدارية" المنصوص عمييا في الممحق  البنايات"

 ،الممكن أن تكون موضوع الصفقات القابمة لمتجديد الئحة األعمال

ومغطى فإنو ال يسوغ  بناية ىو كل معمار مشيدالوإلن كان المفيوم المتعارف عميو لممبنى أو 
أن المبنى اإلداري ممكن أن يتوفر عمى وحدات اعتماد ىذا التعريف حصريا بالنسبة لممباني اإلدارية إذ 

 المبنىخارجة عن لمبنى لتيسير عمل العاممين أو مرتفقي اإلدارة المعنية وقد تكون مساحة اتدخل في 
 ، السيارات لبعض مواقفالرئيسي أو في مساحات أرضية عارية كما ىو الشأن مثال بالنسبة 
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كما إن مفيوم البناية اإلدارية المقصود في الممحق المذكور ال يقتصر فقط عمى البناية بالمعنى 
نما يمتد ليشمل البناية وما بيا من مرافق تابعة ليا سواء  كانت مبنية أم ال وعمى أي المغوي الصرف وا 

 ،تصمة بيا اتصاال عضويا أو وظيفيامشكل تكون ما دام أنيا مرتبطة بالبناية و 

 .........أكد في معرض رسالتو أن المساحات األرضية التي تسمى " .........مدير  وحيث إن
لممحطة إضافة إلى البيوت  تأوي في نفس الوقت المقرات اإلدارية لممراكز الجيوية والمقر اإلداري " .......

جراء ن طرف الميندسين الفالحيين إلالمغطاة والمختبرات واإلصطبالت وأن المساحات األرضية تستغل م
 تجارب فالحية ذات قيمة عممية ميمة،

 .......................نوطة بماألعمال من صمب الميام الالمرافق و  ن كل ىذهوحيث إ

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ثالثا:

   3ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ،استنتاجا مما سبق بسطو 

 ....................ت اإلدارية التابعة من البناياال يتجزأ تعتبر جزءا  ......... أن -

مرسوم المتعمق لم 4الممحق رقم قابمة لمتجديد وفق واحدة إبرام صفقة عمومية  .........بإمكان  أنو -
 والمرافق التابعة ليا. .........و حراسة البنايات اإلدارية من أجل بالصفقات العمومية

   

 

 


