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 2022 يُايز 13 بتاريخ 00/2022 رقى انعًوييةرأي انهجُة انوطُية نهطهبيات 

انًعهٍ عُه يٍ  10/2021" انًتعهقة بطهب انعزوض رقى ..................شكاية "بشأٌ 

 .....................زكز االستشفائي انً طزف

 

 انهجُة انوطُية نهطهبيات انعًويية،

 25انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ  2021-01/11-24ػذد  «..................»ثُبء ػهٗ شكبٚخ ششكخ 

 ؛2021ََٕجش

 31، انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ .....................انًشكض االعزشفبئٙ  ًذٚشحٔػهٗ انشعبنخ اندٕاثٛخ ن

 ؛، ٔيب أسفك ثٓب يٍ ٔثبئك2021دخُجش 

( انًزؼهك 2013يبسط  20) 1434خًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛

( انًزؼهك 2015عجزًجش  21)1436ر٘ انسدخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ٔرزًًّٛ؛ثبنهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔلغ رغٛٛشِ 

ٔثؼذ دساعخ ػُبطش انزمشٚش انًمذو يٍ طشف انًمشس انؼبو إنٗ اندٓبص انزذأنٙ نهدُخ انٕطُٛخ 

 نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛

بص انزذأنٙ نهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل اندهغخ انًغهمخ انًُؼمذح ٔثؼذ يذأنخ اندٓ

 ؛2022ُٚبٚش  13ثزبسٚخ 

 :انًعطيات :أوال

طهت انؼشٔع  أٌ يٍ، «..................»ششكخ  رشزكٙ ،انًشبس إنٛٓب أػالِ زٓبثًمزضٗ سعبن

 ٚسزٕ٘ ػهٗ ثُٕد ،.................ٔيؼبندخ َفبٚبد انًشكض االعزشفبئٙ  انًزؼهك ثدًغ 10/2021سلى 

 ٔانًسذدح ،نهًزُبفغٍٛ انزمُٛخ ؼشٔعانانًؼزًذح يٍ أخم رمٛٛى  انششكخ أٌ انششٔطزٛث اػزجشد  رًٛٛضٚخ.

ال رزُبعت يغ زدى ٔطجٛؼخ  ،يٍ َظبو االعزشبسح 15انًبدح يٍ  (grille de notation)انزُمٛظ  َظبوفٙ 

 .األػًبل يٕضٕع طهت انؼشٔع

 كٛهٕغشاو عُٕٚب 13200ٔانًمذس ٔصَٓب فٙ  انُفبٚبد انًشاد خًؼٓب خأٌ كًٛانششكخ إنٗ  ٔرشٛش

انزٙ ال رزالءو ٔانششٔط  ،دسْى 316800 هغجٚشٚخ رثكهفخ يبنٛخ رمذ ، )كٛهٕغشاو شٓشٚب 1100ثًؼذل (

  .نًزُبفغٍٛا ػشٔعٔضؼٓب طبزت انًششٔع يٍ أخم لجٕل 

كزا زمذٚى انشٕاْذ انًشخؼٛخ ٔنًزُبفغٍٛ ثايطبنجخ طبزت انًششٔع ٔرضٛف انششكخ كزنك أٌ 

يٍ انًشعٕو سلى  28سخظخ َمم انُفبٚبد انطجٛخ ضًٍ انؼشع انزمُٙ ْٕ أيش يخبنف نًمزضٛبد انًبدح 

  .انًزؼهك ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ 2-12-349

رمذيذ ثّ انششكخ  يًبانهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػهٗ يٕلفّ  ثبطالعٔثؼذ يطبنجزّ 

يٍ اػزًبد َظبو  انٓذف أٌ، انًشبس إنٛٓب أػالِ ٛخدٕاثان زّفٙ سعبن، طبزت انًششٔع ، أٔضرانًشزكٛخ

                                          
 

                انًًهكة انًغزبية

            األياَة انعاية نهحكوية

 انهجُة انوطُية نهطهبيات انعًويية
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انمذساد انزمُٛخ نكم يزُبفظ ألخم يؼبندخ األَٕاع يٍ َظبو االعزشبسح ْٕ رمٛٛى  15فٙ انًبدح  انزُمٛظ

 .ثزذثٛش انُفبٚبد انطجٛخ ٔانظٛذنٛخ انًزؼهك 2.09.139انًخزهمخ يٍ انُفبٚبد ٔفمب نهًشعٕو 

انًٕاسد  ػهٗ ٔكزاانًششٔع أٌ رٕفش انًزُبفغٍٛ ػهٗ انخجشح انضشٔسٚخ ٔٚؤكذ طبزت 

أخم إَدبص األػًبل يٕضٕع طهت انؼشٔع ٚظم ششطب أعبعٛب يٍ انكبفٛخ ٔانجششٚخ  خانهٕخٛغزٛكٛ

 َظشا نًذٖ رؼمٛذْب ٔأًْٛزٓب. انًزكٕس أػالِ

ٔنمذ أشبس طبزت انًششٔع أَّ، ٔثُبء ػهٗ طهت رٕضٛسبد رمذيذ ثّ انششكخ انًشزكٛخ، فئَّ رى 

 إدخبل رؼذٚالد ػهٗ َظبو انزمٛٛى ٔرنك ثٓذف فزر ثبة انزُبفغٛخ أيبو ػذد أكجش يٍ انششكبد.

 :االستُتاجات ا:َيثا

رُبصع فٙ يذٖ يالءيخ انششٔط انزمُٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انششكخ انًشزكٛخ زٛث ٚزجٍٛ أٌ 

هت انؼشٔع انًشبس إنّٛ أػالِ ٔكزا فٙ ػذو طَظبو االعزشبسح يغ زدى ٔطجٛؼخ األػًبل يٕضٕع 

 .انؼشع انزمَُٙظبو رمٛٛى ضًٍ ٔسخظخ انُمم يششٔػٛخ إدساج انشٕاْذ انًشخؼٛخ 

 :وطبيعة األعًال نحجىيالءية انشزوط انتقُية يدى  -1

 انزمُٛخ ٔانهٕخغزٛكٛخ ٔانجششٚخ ؼبٚٛشًػهٗ يدًٕػخ يٍ ان َظبو االعزشبسح لذ َضزٛث إٌ 

 :فٙ ٔانًسذدحهًزُبفغٍٛ، ن انزمُٛخ ؼشٔعانيٍ أخم رمٛٛى  انٕاخت اػزًبدْب

ػًٕيٍٛٛ ثمًٛخ رمذٚى شٓبدرٍٛ يشخؼٛزٍٛ ػهٗ األلم، يغهًزٍٛ يٍ طشف أطسبة يشبسٚغ  -

 يهٌٕٛ دسْى نكم ٔازذح؛ 1.6 رفٕق أٔ يبنٛخ رغبٔ٘

 ؛) ػشثخرسذٚذ عؼخ كم  دٌٔ)نهُمم ػشثبد  7انزٕفش ػهٗ أكثش يٍ  -

 يغزخذو؛ 30انزٕفش ػهٗ أكثش يٍ  -

انًزؼهك ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ رُض  2.12.349سلى يٍ انًشعٕو  5يٍ انًبدح  1ٔزٛث إٌ انفمشح 

ٚدت أٌ رمزظش األػًبل يٕضٕع انظفمبد ػهٗ االعزدبثخ نطجٛؼخ ٔزدى انسبخبد انًشاد '' أَّػهٗ 

 ؛ب"رهجٛزٓ

الئسخ انًشعٕو، فئٌ َظبو االعزشبسح ٚجٍٛ، ثبإلضبفخ إنٗ  يٍ َفظ 18ٔزٛث، ٔطجمب نهًبدح 

يوضوعية وانتي يجب أٌ تكوٌ لجٕل انًزُبفغٍٛ،  ظيمبٚٛ، انًغزُذاد انزٙ ٚدت أٌ ٚذنٙ ثٓب كم يزُبفظ

 ...؛ وغيز تًييزية ويتُاسبة يع يحتوى األعًال

ال ولجٕل انًزُبفغٍٛ ثًؼبيالد رشخٛر،  يؼبٚٛشٔزٛث إٌ َفظ انًبدح رُض ػهٗ أَّ ًٚكٍ إسفبق 

 ؛هحد يٍ انًُافسةن هذا انتزجيح وسيهةأٌ يكوٌ يًكٍ 

يٕضٕع  ركشْب،، انغبثك ٔثبنًمبسَخ يغ زدى ٔكهفخ األػًبلثبػزًبد ْزِ انًمزضٛبد،  ٔزٛث

 أٌ انًؤْالد انزمُٛخ ٔاإليكبَٛبد انهٕخٛغزٛكٛخ ٔانجششٚخ ٚزضر ،طهت انؼشٔع انًشبس إنّٛ أػالِ

يٍ شأَّ أٌ ٚشكم ػبيال ال رزُبعت يغ زدى ٔكهفخ انخذيخ انًطهٕثخ، يًب  ،انًطهٕة رٕفشْب فٙ انًزُبفغٍٛ

 إلظبئٛب نًدًٕػخ يٍ انًزُبفغٍٛ؛

يٍ  15إنٗ رؼذٚم َظبو انزمٛٛى انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح  سدثبٔزٛث إٌ طبزت انًششٔع لذ 

ٔخؼهٓب يُبعجخ نسدى ٔكهفخ انخذيخ انًطهٕثخ  ًزُبفغٍٛانلجٕل ػشٔع  يؼبٚٛشَظبو االعزشبسح ثزخفٛف 

 ؛«..................»ششكخ  يٍ طشف ّانًٕخثؼذ طهت انزٕضٛسبد  ٔرنك

هطهت انز٘ ن طبزت انًششٔع اعزدبثخثبػزجبس أٌ انغبٚخ يٍ انشكبٚخ لذ اَزفذ ثؼذ ٔ ،ٔزٛث

 .يٕضٕع، فئٌ انشكبٚخ انزٙ رٕطهذ ثٓب انهدُخ انٕطُٛخ أطجسذ غٛش راد رمذيذ ثّ انششكخ انًشزكٛخ
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 :َظاو تقييى انعزوض انتقُية ضًٍورخصة انُقم انًزجعية يشزوعية إدراج انشواهد   -2

يٍ انًشعٕو  28طبزت انًششٔع نًمزضٛبد انًبدح  خيخبنف ادػذلذ زٛث إٌ انششكخ انًشزكٛخ 

هًزُبفغٍٛ ثزمذٚى انشٕاْذ انًشخؼٛخ ٔكزا ن ، ثغجت يطبنجزّانًزؼهك ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ 349-12-2سلى 

 سخظخ َمم انُفبٚبد انطجٛخ ضًٍ انؼشع انزمُٙ. 

 لذَٓب ٚزجٍٛ أ يٍ َظبو االعزشبسح نطهت انؼشٔع 9يٍ انًبدح  Eانفمشح  ثبنشخٕع إنٗٔزٛث 

 (3)، طشٚمخ انًؼبندخ (2)، انًُٓدٛخ انًمزشزخ إلَدبص األػًبل (1) :كبنزبنٙزذدد يكَٕبد انؼشع انزمُٙ 

 ؛ٌ أٌ ٚزضًٍ انشٕاْذ انًشخؼٛخ أٔ سخظخ انُممٔد انًٕاسد انجششٚخ (4)، ٔعبئم انُمم

انًزُبفغٍٛ انًشاخغ انًُٓٛخ كًؼٛبس يٍ يؼبٚٛش رمٛٛى ػشٔع شٓبداد ٔزٛث فًٛب ٚزؼهك ثئدساج 

، فئٌ رنك ٚزؼبسع (grille de notation des offres techniques) انؼشٔع انزمُٛخ فٙ َظبو رُمٛظ

رمٛٛى انًمبٚٛظ انًزؼهمخ ثبنضًبَبد ٔانًؤْالد انمبََٕٛخ  ، رنك ألٌيٍ َفظ انًشعٕو 18دح ًبٔيمزضٛبد ان

ؼُبطش ٔانٕثبئك انًضًُخ فٙ انًهفبد ٔانزمُٛخ ٔانًبنٛخ ٔكزا انًشاخغ انًُٓٛخ نهًزُبفغٍٛ ٚزى زغت ان

فٙ زٍٛ أٌ رمٛٛى انؼشٔع انزمُٛخ ٚزى ثُبء ػهٗ يب رسزّٕٚ ْزِ  ،ٔاإلضبفٛخ ػُذ االلزضبءاإلداسٚخ ٔانزمُٛخ 

خبطخ ثبنًُٓدٛخ انًؼزًذح إلَدبص األػًبل ٔانًٕاسد  خزؼهمٔانًانؼشٔع يٍ ٔثبئك، زغت كم زبنخ، 

انجششٚخ ٔانًبدٚخ ٔانجشَبيح االثزكبس٘ نهؼشع ٔخٕدح انًغبػذح انزمُٛخ ٔدسخخ َمم انكفبءاد ٔانًؼبسف 

ٔانضًبَبد انًمذيخ ٔخذٔل اإلَدبص انًمزشذ ٔانزدشثخ انخبطخ ٔيؤْالد انًغزخذيٍٛ ٔانفؼبنٛخ انًزؼهمخ 

 خ انطبلبد انًزدذدح ٔانُدبػخ انطبلٛخ؛ثسًبٚخ انجٛئخ ٔرًُٛ

ٔػهّٛ فئٌ َظبو رمٛٛى انؼشٔع انزمُٛخ ٔخت أٌ ٚمزظش ػهٗ يب رزضًُّ ْزِ انؼشٔع يٍ ٔثبئك 

 ؛  ٕثبئك انًضًُخ فٙ انًهفبد اإلداسٚخ ٔانزمُٛخ ٔاإلضبفٛخ ػُذ االلزضبءدٌٔ أٌ ٚزؼذاْب إنٗ ان

 : رأي انهجُة انوطُية نهطهبيات انعًوييةثانثا

 يب ٚهٙ: ثُبء ػهٗ انًؼطٛبد ٔاالعزُزبخبد انًزكٕسح أػالِ، رشٖ انهدُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ  

 «..................»ٌ شكبٚخ ششكخ فئ يالءيخ انششٔط انزمُٛخ يغ زدى ٔطجٛؼخ األػًبلفًٛب ٚخض  -

 َظبو رمٛٛى ػشٔع ًشاخؼخثؼذ أٌ لبو طبزت انًششٔع ث لذ أطجسذ غٛش راد يٕضٕع

 ؛انًزُبفغٍٛ
 

فئٌ انهدُخ  ،خ نهًزُبفغٍٛع انزمُٛٔنؼشكًؼٛبس نزمٛٛى اانشٕاْذ انًشخؼٛخ  اػزًبد ٚخض فًٛب -

انٕطُٛخ رٕطٙ ثأٌ ٚمزظش َظبو رمٛٛى انؼشٔع انزمُٛخ ػهٗ انٕثبئك انًطهٕثخ فٙ ْزِ انؼشٔع 

انًزؼهك ثبنظفمبد  349-12-2يٍ انًشعٕو سلى  28ٔ 18ٔانًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدرٍٛ 

 انؼًٕيٛخ؛


