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 رأي اللجنت الىطنيت للطلبياث العـمىميت  

حىل تعزيف وتىسيع األعمال في  0202ينايز  02خ بتاري 53/0202 رقم

 إطار تجمع بالشزاكت 
 

 اللجنت الىطنيت للطلبياث العمىميت 

انًخٕطم بٓب بخبسٚخ  2697سلى  ............................... يذٚش انٕكبنتبُبء ػهٗ سعبنت 

 ؛2020أكخٕبش  02

 ؛2020أكخٕبش  14انًخٕطم بٓب بخبسٚخ  «...............................»ششكت ػهٗ سعبنت ٔ

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

 انًخؼهك ببنظفمبث انؼًٕيٛت، كًب ٔلغ حغٛٛشِ ٔحخًًّٛ؛

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

 نهطهبٛبث انؼًٕيٛت كًب ٔلغ حغٛٛشِ ٔحخًًّٛ؛انًخؼهك ببنهجُت انٕطُٛت 

ٔبؼذ ػشع انًهف ػهٗ انهجُت انذائًت انًكهفت ببنمضبٚب انًخؼهمت بظفمبث انجًبػبث انخشابٛت 

ٔانٓٛئبث انخببؼت نٓب ٔيجًٕػبث انجًبػبث انخشابٛت ٔيؤعغبث انخؼبٌٔ بٍٛ انجًبػبث، خالل 

 ؛2021 ُٚبٚش 07اجخًبػٓب انًُؼمذ بخبسٚخ 

اعت حمشٚش انًمشس انؼبو انًمذو إنٗ انجٓبص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث ٔبؼذ دس

 انؼًٕيٛت؛

ٔبؼذ يذأنت انجٓبص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت خالل انجهغت انًغهمت انًُؼمذة 

   .  2021ُٚبٚش  26بخبسٚخ 

 المعطياث أوال:

، ...............................انغٛذ يذٚش انٕكبنت بًٕجب انشعبنت انًشبس إنٛٓب أػالِ، انخًظ 

 هجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت، بشأٌ إلظبء ػشع حجًغ ششكخٙاعخشبسة ان

 104/2020طهب انؼشٔع سلى  يٍ«...............................» ٔ «...............................»

جٓت  ...............................انًخؼهك بذساعت إػذاد دنٛم انخُظٛى انٓٛكهٙ ٔانًغبطش نهٕكبنت 

....................... 

 حبٍٛ، خجًغ انًزكٕسأَّ خالل دساعت انًهف اإلداس٘ ٔانخمُٙ نه انٕكبنت ٔأٔضح انغٛذ يذٚش

أجضاء األػًبل انخٙ عٛمٕو  ال ححذد بكٛفٛت يفظهتبحفبلٛت انخجًغ ببنششاكت ب انًزكشة انًشفمت أٌ

 المملكت المغزبيت                                                 

 األمانت العامت للحكىمت

 اللجنت الىطنيت للطلبياث العمىميت
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حمغٛى إَجبص األػًبل عٛخى  بئَجبصْب كم ػضٕ يٍ أػضبء انخجًغ، يكخفٛت ببإلشبسة إنٗ أٌ

ػهًب أٌ انًبهغ انكهٙ نهظفمت ٚخكٌٕ يٍ أسبؼت نكم يًُٓب،  50 %بُغبت  ببنخغبٔ٘ بٍٛ انطشفٍٛ

 ٔببنخبنٙ حى إلظبء ػشضٓب كَٕت نهذساعت انًطهٕبت،يمببم كم يشحهت يٍ انًشاحم األسبؼت انً أثًبٌ

 .يٍ طشف نجُت طهب انؼشٔع

عبب إلظبء  فٙشكبٚخٓب انًشبس إنٛٓب أػالِ ج انششكت ٔكٛهت انخجًغ فٙ يٍ جٓخٓب، َبصػ

 ، حغب َظشْب،االحفبلٛت ححخشو نكٌٕ ،ٔأكذث ػذو الخُبػٓب بمشاس نجُت طهب انؼشٔع ،ػشضٓب

يٍ َفظ  157 يضٛفت كزنك أَّ ٔببنشجٕع نهًبدة ،انًخؼهك ببنظفمبث انؼًٕيٛت ًشعٕوانيمخضٛبث 

ػهٗ  نٛظ يطهٕبب إال انخٙ ٚهخضو بئَجبصْب كم ػضٕ األػًبل حفظٛم انجضء أٔ أجضاء، فئٌ انًشعٕو

ٔأَٓب بُٛج فٙ ػشضٓب انًبنٙ جضء األػًبل انخٙ  انًمذو ضًٍ انؼشع انًبنٙ يغخٕٖ ػمذ االنخضاو

 كم ػضٕ يٍ انخجًغ ػهٗ حذة ٔاألجش انًمببم نزنك انجضء.عٛخكهف بٓب 

 : االستنتاجاثثانيا

حغخطهغ سأ٘ انهجُت انٕطُٛت بخظٕص انخالف  ...............................ٌ انٕكبنت إحٛث 

انمبئى بُٛٓب ٔبٍٛ حجًغ انششكخٍٛ انًزكٕس بخظٕص إلظبء ْزا األخٛش يٍ طهب انؼشٔع سلى 

 ؛104/2020

كًب ْٕ يبٍٛ فٙ  ،ٌ طبحب انًششٔع لذ اعخُذ فٙ لشاس إلظبءِ نهخجًغ انًزكٕسإٔحٛث 

نى ٚحذد أػضبء "  انخبنٙ:غبب ان، ػهٗ 2020شخُبش  17سعبنخّ انًٕجٓت نٕكٛم انخجًغ بخبسٚخ 

انخجًغ األجضاء انًُفظهت يٍ حٛث حؼشٚفٓب ٔأجشْب يٍ األػًبل يٕضٕع انظفمت انخٙ ٚهخضو كم 

 ؛"انؼًٕيٛتانظفمبث يٍ يشعٕو  157 انًبدةػضٕ بخُفٛزْب طبمب نًمخضٛبث 

ببنشجٕع إنٗ انًهف اإلداس٘ ٔانخمُٙ نخجًغ انششكخٍٛ انًزكٕس، ٚخبٍٛ أَّ ٚخضًٍ حٛث ٔ

، ػهٗ انخظٕص، يٕضٕع االحفبلٛت َٕٔع ثبحفبلٛت حأعٛظ انخجًغ بششاكت حذدبيزكشة يشفمت 

انخجًغ ٔٔكٛم انخجًغ ٔيذة االحفبلٛت ٔكزا حٕصٚغ األػًبل بشكم يخغبٔ٘ بٍٛ ػضٕ٘ انخجًغ بُغبت 

 ؛نكم ػضٕ 50%

حٕصٚغ األػًبل بشكم يفظم ٔ حؼشٚف ححذدانًزكشة انًشبس إنٛٓب أػالِ، نى ٔحٛث إٌ 

  ؛ػضٕ٘ انخجًغ ػضٕ يٍيٍ انخذيبث انًطهٕبت نكم  50 %َغبت ٔاكخفج بخحذٚذ

اػخبشث يٍ يشعٕو انظفمبث انؼًٕيٛت لذ  157يٍ انًبدة  يٍ أنف األٔنٗإٌ انفمشة ٔحٛث 

أٌ ٚحخشو خالل حمذٚى ػشضّ ب ئّببنششاكت ػُذيب ٚهخضو كم ػضٕ يٍ أػضب أٌ انخجًغ ٚؼخبش حجًؼب

بتنفيذ جشء أو عدة أجشاء فٙ انخجًغ  ٚهخضو كم ػضٕ حؼشٚف انجضء أٔ األجضاء انًُفظهت انخٙ

   الصفقت؛من األعمال مىضىع  ها،وتحديد أجز منفصلت من حيث تعزيفها

انًخؼهمت ببألحكبو انًشخشكت بٍٛ انخجًؼبث يٍ َفظ انًبدة ٔٔحٛث إٌ انفمشة انشابؼت 

ٚخؼٍٛ ػهٗ كم حجًغ اٌ ٚمذو، ضًٍ ٔثبئك انًهف "ببنششاكت ٔانخجًؼبث ببنخضبيٍ، حُض ػهٗ أَّ: 

حبٍٛ . ٚجب أٌ حشفك ْزِ االحفبلٛت بًزكشة جًغحأعٛظ انخاإلداس٘، َغخت يظبدق ػهٛٓب يٍ احفبلٛت 

األػًبل ػُذ  ٔحٕصٚغ االحفبلٛتاالحفبلٛت َٕٔع انخجًغ ٔانٕكٛم ٔيذة  يٕضٕعػهٗ انخظٕص 

 ؛االلخضبء
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ًهف ٚخضح أٌ الخضبء حٕصٚغ األػًبل، ػُذ حمذٚى ان األخٛشةانفمشة ْزِ َّ ببعخمشاء إٔحٛث 

 ؛، ٚشحبظ ٔجٕبب بُٕع انخجًغاإلداس٘

كًب ػشفخّ انفمشة األٔنٗ  احفبلٛت حجًغ ببنششاكتانحبنت يٕضٕع االعخشبسة حٓى ٌ إٔحٛث 

ٚهخضو بًٕجبٓب انخجًغ  انخٙٔ أػالِ،يٍ يشعٕو انظفمبث انؼًٕيٛت انًشبس إنّٛ  157يٍ انًبدة 

انخٙ ٚهخضو كم ػضٕ ٔ ، يٍ حٛث حؼشٚفٓب ٔأجشْب،انًزكٕس بخؼشٚف انجضء أٔ األجضاء انًُفظهت

 فٙ انخجًغ بخُفٛزْب؛

نهخذيبث انًطهٕبت ٌ طبحب انًششٔع لذ أٔضح بشكم يفظم األجضاء انًكَٕت إٔحٛث 

ثًُٓب ، ٔنكم يُٓب حؼشٚف ٔأجضاء 4ٔانًكَٕت يٍ  يٍ دفخش انششٔط انخبطت 31ٔ 2ًبدحٍٛ طبمب نه

 ؛انخبص

انًهف  فٙانخجًغ ببنششاكت  انًزكشة انًشفمت الحفبلٛتٚغخُخج يٍ كم يب عبك ركشِ، أٌ 

 ٌ حخضًٍجب أٔ «...............................»ٔ «...............................» نخجًغ ششكخٙ اإلداس٘

 انخذيبث بشكم يفظم ٔانخٙ ٚهخضو كم ػضٕ يٍ أػضبء انخجًغ بئَجبصْب؛حٕصٚغ 

ٌ انثببج أٌ انخجًغ انًشخكٙ لذو يزكشة ال ححخشو ْزا انششط األعبعٙ بئلشاس إٔحٛث 

فٙ إطبس ْزِ انًزكشة، إًَب طشٚح يُّ، طبنًب أَّ نى ُٚبصع فٙ حٕصٚغ األػًبل بٍٛ أػضبء انخجًغ 

حى ػهٗ أعبط انُغبت انًئٕٚت ٔنٛظ ػهٗ أعبط انخًٛٛض بٍٛ األػًبل انًغُذ إَجبصْب نكم ػضٕ، 

 ْزِ انًزكشة غٛش يغخٕٚت نهششٔط انًخطهبت يًب ٚبشس إلظبء ػشع انخجًغ.  ْٕٔ يب ٚجؼم

 رأي اللجنت الىطنيت للطلبياث العمىميت :ثالثا 

ة أػالِ، فئٌ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت زكٕساالعخُخبجبث انًانًؼطٛبث ٔبُبء ػهٗ 

نؼذو حضًٍ انًزكشة  ٔرنكٚغخُذ ػهٗ أعبط لبََٕٙ عهٛى ػشع انخجًغ انًزكٕس إلظبء أٌ  حشٖ

فٙ انخجًغ  األػًبل انخٙ ٚهخضو كم ػضٕنخؼشٚف ٔحٕصٚغ  انًشفمت نالحفبلٛت فٙ انًهف اإلداس٘

 .يفظمبخُفٛزْب بشكم  ببنششاكت


