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                                      2021 هارس 9 بتاريخ 33/2021رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت رقن 

 فسخ صفقت عووهيت بسبب عدم توريد هعداث غير هوجودة في السوقبشأى 

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت، 

دجُبش  28بخاسٚخ  انًخٕطم بّ «.................»طهب انشأ٘ انًمذو يٍ طشف ششكت بُاء ػهٗ  

 ؛يٍ ٔثائك ٔيا أسفك بّ، 2020
 

ُٚاٚش  28 انًإسخت فٙ 03..……/64 ححج سلى .................نهًكخب ٔػهٗ انشعانت انجٕابٛت  

 ؛ٔيا أسفك بٓا يٍ ٔثائك، 2021
 

 يٍ طشف يجهغّ اإلداس٘ انًظادق ػهّٛ .................ٔػهٗ انُظاو انخاص بظفماث انًكخب  

 ؛، كًا حى حغٛٛش2014ِياسط  11بخاسٚخ 
 

( انًخؼهك 2015عبخًبش  21) 1436ر٘ انحجت  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى  

 بانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت، كًا ٔلغ حغٛٛشِ ٔحخًًّٛ؛ 
 

هطهبٛاث انًمذو ئنٗ انجٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت ن انًمشس انؼاو حمشٚشٔبؼذ دساعت ػُاطش  

 انؼًٕيٛت؛

 ت انًُؼمذةانًغهم نهطهبٛاث انؼًٕيٛت خالل انجهغت ٔبؼذ يذأنت انجٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت 

 ،2021 ياسط 9بخاسٚخ 

 الوعطياث أوال:

نهطهبٛاث  انهجُت انٕطُٛت سأ٘ «.................»ششكت  جاعخطهؼبٕاعطت طهبٓا انًشاس ئنّٛ أػالِ،  

، .................انخٙ أبشيخٓا يغ انًكخب  2019/67سلى فغخ انظفمت  يششٔػٛت لشاس فٙ شأٌ انؼًٕيٛت

ٔفٙ ْزا االطاس  اث انضخ انخابؼت نهًكخب انًزكٕس.ٔانًخؼهمت بخٕسٚذ ٔحُفٛز َظاو انخذبٛش ػٍ بؼذ نًحط

ًاٌ بؼذ ػذو حًكُٓا يٍ ضأٔضحج طانبت انشأ٘ أٌ طاحب انًششٔع لشس فغخ انظفمت ٔيظادسة ان

بشأٌ َٕػٍٛ يٍ انًؼذاث انًؼهٕياحٛت انخٙ ٚبهغ يجًٕػٓا االعخجابت نهًالحظاث انًٕجٓت ئنٛٓا يٍ طشفّ 

انًششٔع . ٔلذ أسجؼج انًؼُٛت باأليش ػذو لذسحٓا ػهٗ االعخجابت نًالحظاث طاحب جٓاصا ئنكخشَٔٛا 30

خشٖ نٓا بذانٓا بًؼذاث أحؼذ يخٕفشة فٙ انغٕق ٔنزنك ػًذث ئنٗ اعخٛٓا نى ئنٗ كٌٕ انًؼذاث انًشاس ئن

 َفظ انًٕاطفاث انخمُٛت ٔحؼخبش أكثش حطٕسا يٍ األٔنٗ.

يٍ انًشعٕو انًخؼهك بانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت  37ٔبُاء ػهّٛ، ٔطبما ألحكاو انًادة  

يًا جاء فٙ طهب ّ ئطالػٓا ػهٗ يٕلف .................انًشاس ئنّٛ أػالِ، طهبج ْزِ األخٛشة يٍ انًكخب 

 .انشأ٘ انًشاس ئنّٛ

 «.................»  أٌ انششكت طانبت انشأ٘  ،انًزكٕس .……بّ، أٔضح انًكخب ٔفٙ يؼشع جٕا 

ى ححخشو االنخضاياث انًخؼالذ بشأَٓا يغ انًكخب، بانشغى يٍ ئخطاسْا يٍ طشف ْزا األخٛش بضشٔسة ن

نى ححخشو انششكت انًؼُٛت  حًغك انًكخب انًزكٕس بكٌٕنٗ رنك فمذ . ٔباإلضافت ئبجًٛغ بُٕد انظفمت انخمٛذ

      

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 ولكت الوـغربيـتـالو    

 األهانـت العـاهت للحكوهـت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت    
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انًخؼهك بانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت، فًٛا ٚخؼهك باخباس انًكخب يٍ انًشعٕو  37يمخضٛاث انًادة 

 ّٛ طهب انشأ٘ ئنٗ انهجُت انٕطُٛت.بخظٕص حٕج ……

 : االستنتاجاثثانيا

، أٔجبج ػهٗ .................ٔأشكال طفماث انًكخب يٍ انُظاو انًخؼهك بششٔط  5ئٌ انًادة حٛث  

طاحب انًششٔع، لبم أ٘ دػٕة نهًُافغت أٔ أ٘ يفأضت، أٌ ٚحذد بكم يا ًٚكٍ يٍ انذلت انحاجاث انًاسد 

 ؛حهبٛخٓا ٔانًٕاطفاث انخمُٛت انًشحبطت بٓا ٔيحخٕٖ األػًال انًطهٕبت

انًزكٕسة، ٚخؼٍٛ أٌ حغخُذ انًٕاطفاث انخمُٛت  5َّ ػُذ ححذٚذ انحاجاث طبما نهًادة ئٔحٛث  

(Spécifications techniques) د الخُاؤْا ػهٗ انًًٛضاث انهًٕاد انًش(Caractéristiques)  ٙانخ

ٚجب أٌ حخٕفش فٙ كم يُخٕج أٔ يادة أٔ خذيت يٕضٕع انظفمت نكٙ حغخجٛب نهؼًم انًؼذ نّ، ال عًٛا 

 ؛ (Qualité requise)ٔانجٕدة انًطهٕبت  (Capacité)ٔانمذسة  (Performance)انُغبت نهُجاػت ب

يٍ دفخش انششٔط اإلداسٚت انؼايت انًطبك ػهٗ طفماث األشغال ٔانًحال ػهّٛ  73ئٌ انًادة ٔحٛث  

 ششٔع، ػُذ حغهى األػًال يٕضٕعًبًمخضٗ انظفمت يٕضٕع طهب انشأ٘، حُض ػهٗ أٌ ٚمٕو طاحب ان

 ؛انظفمت بانخأكذ يٍ يطابمت انًٕاطفاث انخمُٛت نهخجٓٛضاث انًغهًت نبُٕد انظفمت انًؼُٛت

 بانشجٕع ئنٗ انٕثائك انًشفمت بانشعانت انجٕابٛت نظاحب انًششٔع ٚخبٍٛ، ػهٗ يغخٕٖ ٔحٛث      

 ، أٌ:فٙ يهف انذساعاث لبم انخُفٛز انًؼذاث انًمخشحت يٍ طشف انششكت انًخؼالذة

بخؼذٚم انًٕاطفاث انخمُٛت فٙ فخشة انًًخذة يا بٍٛ حاسٚخ انخٕلٛغ ػهٗ  انًخؼالذة انششكتأٔال، لايج  -

أشاسث  فٙ يمابم رنك. 2020ٔفبشاٚش  20 أ٘يش بانخذيت األٔ( 2019دجُبش  24 )انظفمت

 بذل  HPE dl 20 Gen 10اثٍُٛ )عٛشفٕس ػهٗ جٓاصٍٚ انًشخكٛت ئنٗ ئدخانٓا نخغٛٛشٍٚ حمٍُٛٛ 

HPE dl 20 Gen 9  ،4سٔحٕس يٍ جتG teltonika RUT955  بذل سٔحٕسConet LR77 

 (؛ يٍ جٓت أخشٖ

يٍ لبم انٕكانت انٕطُٛت  باعخؼًانّ غٛش يشخض  ROUTEUR 4G/VPNجٓاص انخٕجّٛ ثاَٛا،   -

 ،يٍ يهف طهب انؼشٔع ٔانظفمت 42.4.3نخمٍُٛ انًٕاطالث، ػهٗ خالف يا َظج ػهّٛ انًادة 

 أكذحّ انًخؼالذة فٙ سعانت شكاٚخٓا؛ األيش انز٘ ْٕٔ

ٔحٛث نى حهخضو انًخؼالذة بانخضاياحٓا انخؼالذٚت، سغى ئخطاسْا يٍ طشف طاحب انًششٔع    

ٔالخشحج يؼذاث غٛش يشخض باعخؼًانٓا يٍ طشف انٕكانت انٕطُٛت نخمٍُٛ  ،بضشٔسة انخمٛذ ببُٕد انظفمت

    انًٕاطالث ٔحؼذٚهٓا نهًٕاطفاث انخمُٛت انًخؼالذ بشأَٓا، حكٌٕ لذ خشلج يبذأ انًُافغت انحشة؛ 

ئٌ انثابج أٌ انًؼذاث انخمُٛت، ٔال عًٛا انًؼهٕياحٛت يُٓا، حؼشف حطٕسا عشٚؼا يٍ حٛث ٔحٛث  

، فاٌ انششكت ٔبانخانٙ ٚظٛبٓا انمذو خالل يذة ٔجٛضة، يًا ٚجؼهٓا حُذثش أحٛاَا يٍ األعٕاقيًٛضاحٓا 

 األجٓضة حٕسٚذ حؼذس ، ٔبانخانٙانًخؼالذة نى حذل بًا ٚثبج ػذو حظُٛغ انًؼذاث انًؼُٛت يٍ طشف انًظُغ

 .انخاطت انششٔط دفخش فٙ ئنٛٓا انًشاس

 العووهيتأي اللجنت الوطنيت للطلبياث ر ثالثا:

نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث افاٌ ، انًبغٕطت ٔاالعخُخاجاث انًزكٕسة أػالِ انًؼطٛاث بُاء ػهٗ 

نظاحب انًششٔع حظٕل  ثبج ، طانًايٕضٕع انشكاٚت يششٔع أٌ لشاس فغخ انظفمت حشٖ انؼًٕيٛت

حخضًٍ  ٔطانًا أَٓا، انخظائض ٔانًٕاطفاث انخمُٛت انًطهٕبت نهًؼذاث انًشاد حغهًٓا حغٛٛش ػهٗ يغخٕٖ

 ًشخض باعخؼًانٓا.انًؼذاث غٛش ئحذٖ ان


