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 2014ديسمبر  11بتاريخ  444رأي لجنة الصفقات رقم 

 ................لمكتب   ..........قرار " بخصوص ...................شكاية "تتعلق ب

المعهذ المتخصض المتعلقة بأشغال إنشاء  2011/124فسخ الصفقة رقم ب

 للتكنولوجيا التطبيقية بسيذي إفني
 
 

 

 

 
 

مشاس انًذٚش ت انًرؼهمح " ................."اعرطالع سأ٘ ندُح انظفماخ تشأٌ شكاٚح  نمذ ذى 

تأشغال إَشاء انًؼٓذ  نخاطحا 2011/128نظفمح سلى ا فغخانشغم ت ......................

خًٛغ  ػهٛٓا دؽثمْزا انمشاس  تًٕخة ّأَ انًمأنح انًشركٛحذذػٙ  حٛث ،.......................

انفغخ ٔ حدض :  يٍ دفرش انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح 70اإلخشاءاخ انمغشٚح انٕاسدج فٙ انًادج 

ا ٔ حشيآَا يٍ ــــٓــاتـٔإتشاو طفمح خذٚذج ػهٗ حغ انؼًاٌ انُٓائٙ ٔااللرطاع انؼايٍ

نششٔؽ اإلداسٚح ا ٔذدأصا نثُٕد دفرش ذؼغفا انششكح انًشركٛحشٙء انز٘ ذؼرثشِ ان يغرحماذٓا،

  .انًطثك ػهٗ طفماخ األشغال انؼايح

 

 

خالل االخرًاػٍٛ انهزٍٚ ػمذذًٓا ػهٗ أَظاس ندُح انظفماخ ذى ػشػٓا ػهٗ   فمذٔػهّٛ،  

يٍ لثهٓا  ٔحظٛديًثهٍٛ ػٍ انًكرة انًزكٕس،  تحؼٕس  2014ََٕثش  28ٔ 21 انرٕانٙ تراسٚخ

 : تانشأ٘ انرانٙ
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أػؼاء ػهى  إنٗ لذ أتهغٕا .................يًثهٙ يكرة  ذدذس اإلشاسج فٙ انثذاٚح إنٗ أٌ

ٔتشيدد  ح ػهٗ انًحكًح اإلداسٚح ب...........نانظفماخ أٌ انًشركٙ لذ ػشع ْزِ انًغأ ندُح

، انز٘ ذًد يمانّ االفرراحٙ ٚطانة انًمأل تًمرؼٗٔ .2014أتشٚم  29خهغح نٓا تراسٚخ  أٔل

يغرحماذّ ٔتانرؼٕٚغ انكايم ػٍ انؼشس انز٘ نحمّ يٍ خشاء أداء ت يٕافاج انهدُح تُغخح يُّ،

 ........................يكرة انرٙ أتشيٓا يغ  2011/128ح سلى انفغخ انرؼغفٙ نهظفم

 

فظم انغهطاخ، فئَّ ٚرؼٍٛ ػهٗ ندُح انظفماخ االيرُاع ػٍ إتذاء سأٚٓا  ٔتُاء ػهٗ يثذإ

فٙ انمؼاٚا انرٙ طذس حكى فٙ شأَٓا أٔ انرٙ ٚدش٘ انرحمٛك فٛٓا يٍ ؽشف انًحاكى انًانٛح أٔ 

 انًحاكى األخشٖ.

 

يغرٕٖ ، ػهٗ ْٙ اٌٜ تٛذ انمؼاء، فئٌ ندُح انظفماخ اسذأخ أٌ انًغأنح ٔسغى 

ذٕػٛح تؼغ انثُٕد انخاطح تٓا، ٔٚرؼهك  ،انًطثمح ػهٗ انظفمح انًؼُٛحانُظٕص انرُظًٛٛح 

 األيش تًا ٚهٙ :

 

 انًًكٍ اذخارْا انمغشٚح ُٚض دفرش انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح ػهٗ طُفٍٛ يٍ اإلخشاءاخ - 1

 إصاء انًمأل انز٘ أخم تانرضاياذّ انرؼالذٚح. 

 

يٍ دفرش انششٔؽ  60انٕاسد ركشِ فٙ انًادج  اإلخشاءاخانظُف األٔل يٍ ْزِ  كًٍٚ

رُفٛز ن نى ٚحرشو األخم انًحذد ذؼالذٚافٙ فشع غشايح يانٛح ػهٗ انًمأل انز٘ اإلداسٚح انؼايح 

األشغال، عٕاء ذؼهك األيش تًدًٕع انظفمح أٔ تشطش يُٓا حذد نّ أخم خضئٙ نهرُفٛز أٔ ذاسٚخ 

انًثهغ اإلخًانٙ نهظفمح أٔ نهشطش انًمظٕد، ُٚض  ألظٗ. ٔٚحذد يثهغ انغشايح فٙ َغثح أنفٛح يٍ

 ػهٛٓا دفرش انششٔؽ انخاطح، يغ األخز تؼٍٛ االػرثاس يثانغ انؼمٕد انًهحمح ػُذ االلرؼاء.
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 70اإلخشاءاخ انمغشٚح انٕاسد ركشْا فٙ انًادج  إحذٖانظُف انثاَٙ فٙ اذخار  كًٍٔٚ 

  : تكٛفٛح ذُاصنٛح يٍ حٛث شذذٓا يٍ دفرش انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح، ْٔٙ كانرانٙ

 

خشاء ٚمؼٙ إْٕ ٔ( la mise en régieانرُفٛز انًثاشش ػهٗ َفمح انًمأل )إيا  أ(

ائهّ انثششٚح ٔيؼذاذّ ٔػهٗ تانحهٕل يحم انًمأل انًخم تانرضاياذّ إلذًاو األشغال تاعرؼًال ٔع

طؼة انرطثٛك فٙ انٕلد انشاٍْ نًا  غٛش أٌ ْزا اندضاء، ٔإٌ ذى انرُظٛض ػهّٛ، فٕٓ حغاتّ.

 ؛ ٚرطهثّ يٍ ذذاتٛش ذًٓٛذٚح ٔيٕاكثح

 

يغ إتشاو طفمح خذٚذج يغ يمأل آخش إلذًاو األشغال ػهٗ َفمح فغخ انظفمح ٔإيا  ب(

، ذؤخم خًٛغ األٔايش تانظشف انًرؼهمح تانظفمح إنٗ حانحْزِ انٔفٙ  .انًمأل انًخم تانرضاياذّ

غال يٍ انًثانغ انًغرحمح نألشغال، ٔذمطغ ْزِ انًثانغ انًطاتمح إلذًاو األشغاٚح اإلَداص انراو 

ٔفٙ حانح اَؼذايٓا أٔ ػذو كفاٚرٓا، ذخظى يٍ ػًاَّ انُٓائٙ ٔيٍ االلرطاع انؼايٍ  .نهًمأل

ػُذ االلرؼاء، تظشف انُظش ػٍ انًراتؼاخ انرٙ ًٚكٍ أٌ ٚرؼشع نٓا فٙ حانح ػذو انكفاٚح أٔ 

ا َرح ػٍ ذُفٛز انظفمح اندذٚذج ذمهٛض فٙ انُفماخ، فٛثمٗ انفاسق كغثا نهذٔنح ٔال أيا إر االَؼذاو.

 ؛ ٚحك نهًمأل انًطانثح تّ أٔ تدضء يُّ

 

تحدض انؼًاٌ  غٛش يمشٌٔأٔ  يمشَٔا ٚكٌٕ ششؽ،انظفمح دٌٔ لٛذ أٔ  ٔإيا فغخ (ج

 ؛ ، ْٕٔ أخف اإلخشاءاخ انمغشٚحانُٓائٙ ٔااللرطاع انؼايٍ ػُذ االلرؼاء

 

انظفماخ انرٙ  فٙانًشاسكح أيا إخشاء إلظاء انًمأل، عٕاء تكٛفٛح يؤلرح أٔ َٓائٛح، يٍ 

ٚؼهٍ ػُٓا طاحة انًششٔع انًؼُٙ، فًٛكٍ اذخارِ إرا ثثد فٙ حمّ انمٛاو تأػًال ذذنٛغٛح أٔ 

 يخانفاخ يركشسج نششٔؽ انؼًم أٔ إخالالخ خطٛشج تاالنرضاياخ انًٕلؼح.
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ػٍ انرأخٛش ذغرحك تًدشد يؼاُٚح ذأخٛش فٙ ذُفٛز األشغال ٔدٌٔ عاتك ٔإرا كاَد انغشاياخ 

إَزاس، ٔٚخظى يثهغٓا ذهمائٛا يٍ انًثانغ انرٙ ٚكٌٕ طاحة انًششٔع يذُٚا تٓا نهًمأل، فئٌ 

ٔيُحّ أخال       ذغرٕخة ذثهٛغ انًمأل تانًؤاخزاخ انًُغٕتح إنّٛ  األخشٖ اإلخشاءاخ انمغشٚح

يٍ  70)انًادج  أ٘ إخشاء ػذِ دالء تًالحظاذّ لثم اذخار( ٕٚيا نإل15ٚمم ػٍ خًغح ػشش )ال 

 .دفرش انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح انًطثك ػهٗ طفماخ األشغال(

 

 عٕاء  إنٗ أَّ ٚدٕص اندًغ تٍٛ غشاياخ انرأخٛش ٔأ٘ إخشاء لغش٘ آخش، انرزكٛشدذس ٚ ٔ

أٔ انفغخ ػهٗ حغاب االلرطاع انؼايٍ انُٓائٙ ٔ انؼًاٌ انفغخ يغ حدض انفغخ انًدشد أٔ

اإلخشاءاخ  أٌ ذمرشًٌٔٚكٍ كزنك يغ إتشاو طفمح خذٚذج أٔ كزنك يغ انرُفٛز انًثاشش،  انًمأل 

 انظفماخ انؼًٕيٛح. فٙح نًشاسكاإللظاء انًؤلد أٔ انُٓائٙ يٍ اانغانفح انزكش ت انمغشٚح

  

إٌ كاٌ اذخار اندضاء ُٚذسج ػًٍ انغهطح انرمذٚشٚح نهغهطح انًخرظح فئَّ ال ًٚكُٓا اذخار ٔ

يٍ دفرش انغانفح انزكش  70فٙ انًادج  ركشْا إخشاء لغش٘ ٔاحذ يٍ تٍٛ انثالثح انٕاسدإال 

 نًثذأٔيشاػاج  ، ٔرنك ػًال تًثذأ ػذو ذؼذد انؼمٕتح خشاء انفؼم انٕاحذانششٔؽ اإلداسٚح انؼايح

 . ػهًاانًُغٕتح إنّٛاإلخشاء انًضيغ اذخارِ ػذ انًمأل انًخم تانرضاياذّ يغ انًؤاخزاخ ُاعة ذ

دفؼّ إنٗ يٍ انًمأل انًخـم أٔ او ـانغاٚح يٍ انهدٕء إنٗ اإلخشاءاخ انمغشٚح نٛظ االَرم أٌ

 .نحثّ ػهٗ احرشاو ٔ ذُفٛز تُٕد انؼمذ ٔإًَا اإلفالط

 

 : ٚهٙٚرثٍٛ يٍ لشاس انفغخ يا  ،االعرشاسج تانُغثح نًٕػٕعأيا  -2
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 انًادج) يغ يظادسج ػًاَّ انُٓائٙ( ٗاألٔن انًادجفغخ انظفمح ػهٗ حغاب انًمأل ) إلشاس -

 (،5 انًادج)إتشاو طفمح خذٚذج يغ يمأل آخش إلذًاو األشغالٔ ( 4 انًادج) ٔااللرطاع انؼايٍ (3

 .(7 انًادج) ٔإسخاء ذظفٛح حغاتاخ انظفمح إنٗ غاٚح اَرٓاء األشغال يٍ ؽشف انًمأل اندذٚذ

 

خًغ تٍٛ اإلخشاء انمغش٘ انًُظٕص ػهّٛ فٙ  ّأَانغانف انزكش  مشاسانٚغرُرح يٍ ٔ 

يٍ دفرش انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح )فغخ انظفمح ػهٗ حغاب  70ب( يٍ انًادج انًمطغ 

ج( يٍ َفظ  انًمطغ خذٚذج(، ٔاإلخشاء انمغش٘ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًمأل ٔإتشاو طفمح

 انًادج ٔانشايٙ إنٗ فغخ انظفمح يغ حدض انؼًاٌ انُٓائٙ ٔااللرطاع انؼايٍ. 

 

غٛش ٔاسد ػًٍ اإلخشاءاخ انمغشٚح  الغشٚا آخش أْزا انرظشف ٚدؼم يُّ إخشاء

خًٛغ انحغاتاخ  ءأَّ كاٌ ٚغرٕخة إسخا رنكانغانفح انزكش.  70انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادج 

 ذشٛش إنٗ رنكتًا فٛٓا إسخاع انؼًاٌ انُٓائٙ ٔااللرطاع انؼايٍ إنٗ آخش انؼًهٛاخ كًا 

 انًزكٕسج. 70يٍ انًادج  5انفمشج 

 

ػًٍ حٛثٛاذّ إنٗ سعانح إػزاس  جشاساإلٚرثٍٛ يٍ انمشاس انًؼُٙ ػذو  ،ٔيٍ َاحٛح أخشٖ

فٙ انٕسػ تم اكرفٗ تاإلشاسج إنٗ يحؼش اخرًاع ذى ػمذِ  ،انًمأل لثم اذخار لشاس انفغخ

ٚمؼٙ  إخالال تششؽ خْٕش٘ فٙ اذخار انمشاس ْزا اإلغفال ٚؼرثشٔ .2013فثشاٚش  28تراسٚخ 

 .تٕخٕب إَزاس انًؼُٙ لثم اذخار اندضاء ػذِ

                               

* 

*           * 

 

 

 

 : ذشٖ ندُح انظفماخ يا ٚهٙعثك، ذأعٛغا ػهٗ يا 
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أٌ انًشركٙ لذ عثك نّ أٌ ػشع انمؼٛح ػهٗ انمؼاء لثم انرًاعّ ذذخم انغهطح  - 1

أتشٚم  29ْزِ انمؼٛح فٙ خهغرٓا انًُؼمذج فٙ  ذ أدسخد انًحكًح اإلداسٚح ب..........انشئاعٛح ٔل

 ؛ 2014

 

 

انًًكٍ اذخارْا ػذ يٍ دفرش انششٔؽ اإلداسٚح حذدخ اإلخشاءاخ انمغشٚح  70أٌ انًادج  -2

انًرؼالذ يؼّ انًخم تانرضاياذّ انرؼالذٚح ْٔٙ إخشاءاخ لغشٚح يخرهفح فٙ دسخح انرشذٚذ ٔذشكد 

 ؛اخرٛاس إحذاْا فمؾ إنٗ انغهطح انرمذٚشٚح نهغهطح انًخرظح 

 

انغانفح انزكش لٛذخ اذخار اإلخشاء تؼشٔسج إػزاس انًمأنح انًخانفح ٔيُحٓا  70أٌ انًادج  -3

 ؛( ٕٚيا ػهٗ األلم نإلدالء تًالحظاذٓا تشأٌ انًؤاخزاخ انًُغٕتح إنٛٓا 15خًغح ػشش )أخم 

 

نى ٚشش إنٗ يشاخغ  .......................أٌ لشاس انفغخ انز٘ اذخزِ انًذٚش انؼاو نًكرة  -4

ل ٔٚؼرثش ػذو إػزاس انًمأ ،سعانح اإلػزاس يًا لذ ٚغرفاد يُّ ػذو ذٕخٛٓٓا إنٗ انًمأل انًؼُٙ

 يخانفح خْٕشٚح نهًثادا انرٙ ٚمٕو ػهٛٓا اذخار اندضاءاخ انمغشٚح ؛لثم اذخار انمشاس 

 

انغانفح  70إٌ لشاس انفغخ خًغ تٍٛ خضاءٍٚ يُظٕص ػهًٛٓا كم ػهٗ حذج فٙ انًادج  -5

فغخ انظفمح يغ حدض انؼًاٌ انُٓائٙ ٔااللرطاع  أٔ انزكش )فغخ انظفمح ػهٗ حغاب انًمأل،

ش ٔال ٚدٕص ذطثٛمّ ػهٗ كانغانفح انز 70غٛش ٔاسد فٙ انًادج يشكة انؼايٍ( يًا َشأ ػُّ خضاء 

 .انًمأل انًخم

 

 


