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 بتاريخ 25/5252 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم
 حجز الضمان المؤقتبشأن  5252 يوليوز 52

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

سلى ذحد  ..............................انسٛذ يذٚش  ؽهة االسرشاسج انظادس ػٍتُاء ػهٗ  

 ؛ 2021يا٘  18 تراسٚخ 2021/1282

( انًرؼهك 2015سثرًثش  21) 1436ر٘ انحجح  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشسٕو سلى  

 غ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ تانهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔل

انًظادق  ..............................ٔػهٗ انُظاو انخاص انًرؼهك تششٔؽ ٔأشكال إتشاو طفماخ  

 ؛2014ُٚاٚش  23ػهّٛ تراسٚخ 

ٔتؼذ دساسح ػُاطش انرمشٚش انز٘ لذيّ انًمشس انؼاو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ  

 انؼًٕيٛح؛

 ،2021ٕٚنٕٛص  27انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تراسٚخ  نهجُحانرذأنٙ ٔتؼذ يذأنح انجٓاص  

 : المعطياتأوال 

 ........أٌ ْزا  ..............................انسٛذ يذٚش  فٙ يؼشع ؽهثّ انًشاس إنّٛ أػالِ، أٔػح 

انًرؼهك تئَجاص انطشٚك انسشٚغ انشاتؾ تٍٛ  ..../2019/37/... سلى سثك نّ أٌ أػهٍ ػٍ ؽهثٙ ػشٔع ذحد

+  900ذضَٛد ٔانؼٌٕٛ )أشغال ذثُٛح انًُشأج انفُٛح انًرٕاجذج ػهٗ يسرٕٖ ٔاد دسػح تانُمطح انكهٕيرشٚح 

يٍ انُمطح  406انًرؼهك تأشغال ذثُٛح انطشٚك انجٕٓٚح سلى  24/.../2018ٔانثاَٙ ٚحًم سلى  ،(1187

 .......تئلهٛى  43+  600إنٗ  35+  600انكٛهٕيرشٚح 

ٔحذدخ ع األٔل، ٔتؼذ أٌ أَٓد نجُح ؽهة انؼشٔع أشغانٓا ٔإَّ ٔتخظٕص ؽهة انؼش حٛث

اسركًال يهفٓا اإلداس٘ انششكح انًرُافسح طاحثح انؼشع األكثش أفؼهٛح، لايد تًشاسهرٓا يٍ أجم 

 غٛش ػادٚح. األحادٚح انًُخفؼح تكٛفٛحٔذظحٛح تؼغ األخطاء انًادٚح ٔذثشٚش تؼغ األثًاٌ 

ذرٕطم نجُح ؽهة انؼشٔع يٍ انًرُافس انًؼُٙ، تأ٘ نى  ؛غٛش أَّ تانُسثح نطهة انؼشٔع األٔل

 .داخم األجم انًحذد لإََا جٕاب  

أَّ أخطأ فٙ ذمذٚش ػشػّ  ،ٔتانُسثح نطهة انؼشٔع انثاَٙ أٔػح انًرُافس فٙ سسانرّ انجٕاتٛح 

 .انًانٙ يطانثا نجُح ؽهة انؼشٔع تؼذو أخز ػشػّ تؼٍٛ االػرثاس

       

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 ربيـةـملكة المـغـالم    

 األياَـح انؼـايح نهحكٕيـح

 انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح    

 

 سلى .......................ل.ٔ.ؽ.ع 
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سأ٘ انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ  ..............................يذٚش  انسٛذاسرطهغ  ،ػهٗ ػٕء رنكٔ 

أجم  تًثاتح سحة نؼشػًٛٓا لثم اَرٓاء ،إرا كاٌ ًٚكٍ ذكٛٛف ذظشف انششكرٍٛ انًشاس إنًٛٓاانؼًٕيٛح 

ٔيا ، ........تئتشاو طفماخ يٍ انُظاو انخاص  33انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًادج  طالحٛح ػشٔع انًرُافسٍٛ

 نًرُافسٍٛ انًؼٍُٛٛ.ٚسررثؼّ رنك يٍ إيكاَٛح حجض انؼًاَرٍٛ انًؤلررٍٛ انًمذيرٍٛ يٍ ؽشف ا

 : االستنتاجاتثانيا

، أَّ ..............................انسٛذ يذٚش  ؽشف حٛث ٚسرشف يٍ ؽهة االسرشاسج انًمذو يٍ 

ٚسرطهغ سأ٘ انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح حٕل إيكاَٛح ذكٛٛف ذظشف انششكرٍٛ تخظٕص ؽهثٙ 

، انؼشٔع يٕػٕػٙ االسرشاسج، تًثاتح سحة نؼشػًٛٓا لثم اَرٓاء أجم طالحٛح ػشٔع انًرُافسٍٛ

، ؽثما نًا ْٕ َرٍٛ انًؤلررٍٛ نهًرُافسٍٛ انًؼٍُٛٛٔٚرساءل ػًا إرا كاٌ ْزا انرظشف ٚرٕجة يؼّ حجض انؼًا

انًظادق ػهّٛ ٔدفرش انششٔؽ االداسٚح انؼايح انًطثمح ػهٗ طفماخ االشغال  18يُظٕص ػهّٛ فٙ انًادج 

 ؛2016يا٘  13تراسٚخ  2.14.394تانًشسٕو سلى 

غشاس ، ٔػهٗ 32َض فٙ يادذّ  ..............................ٔحٛث إٌ انُظاو انخاص تئتشاو طفماخ  

انًشسٕو انًرؼهك تانظفماخ انؼًٕيٛح ػهٗ إيكاَٛح سحة انًرُافسٍٛ نؼشٔػٓى، ششٚطح أٌ ٚرى رنك تطهة 

      يكرٕب يٕجّ نظاحة انًششٔع ٔيٕلغ يٍ ؽشف انًرُافسٍٛ أٔ يًثهّ انًؤْم تظفح لإََٛح؛

فٙ ٔحٛث إٌ ؽهثٙ انؼشٔع يٕػٕػٙ ؽهة االسرشاسج تهغا يشحهح ذمٛٛى ػشٔع انًرُافسٍٛ  

ًٛغ لذ اسرُفزا ج ا، ٔتزنك ٚكَٕ........يٍ َظاو إتشاو طفماخ  40انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادج جهسح يغهمح 

يٍ إٚذاع انؼُٛاخ أٔ ًَارج يظغشج أٔ ٔثائك ػُذ االلرؼاء، فرح أظشفح  يشاحم إتشاو انظفمح انؼًٕيٛح؛

ٔع انرمُٛح ٔفرح األغهفح انًرُافسٍٛ فٙ جهسح ػًٕيٛح، فحض انؼُٛاخ ٔانًُارج، فحض ٔذمٛٛى انؼش

 انًرؼًُح نهؼشٔع انًانٛح نهًرُافسٍٛ ٔطٕال إنٗ يشحهح ذمٛٛى ػشٔع انًرُافسٍٛ فٙ جهسح يغهمح.

ٔحٛث إٌ نجُح ؽهة انؼشٔع لايد تاسرذػاء انًرُافسٍٛ انهزٍٚ لذيا انؼشع األكثش أفؼهٛح  

غٛش ػادٚح ؽثما  انًُخفؼح تكفٛح السركًال يهفًٛٓا ٔذظحٛح تؼغ األخطاء انًادٚح ٔذثشٚش تؼغ األثًاٌ

 انزكش؛ انسانفح 40يٍ انًادج ( أ)يٍ  5نًا ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انفمشج 

ٌ انًرُافس إٔحٛث إٌ انًرُافسٍٛ انًؼٍُٛٛ نى ٚرجأتا يغ يشاسهرٙ نجُح ؽهة انؼشٔع، تحٛث  

خطأ فٙ ذمذٚش ػشػّ ٔل نى ٚجة داخم األجم انًحذد لإََا، فٙ حٍٛ أٌ انًرُافس انثاَٙ أٔػح أَّ أاأل

 انًانٙ يطانثا نجُح انؼشٔع تؼذو أخز ػشػّ تؼٍٛ االػرثاس؛

انسانفح انزكش لذ حذدخ اإلجشاء انٕاجة اذخارِ فٙ  40يٍ )ب( يٍ انًادج  8ٔحٛث إٌ انفمشج  

 تئلظاء ػشػٙ انًرُافسٍٛ انًؼٍُٛٛ، دٌٔ حجض ػًاَرًٛٓا انًؤلررٍٛ؛ ،انحانرٍٛ انًزكٕسذٍٛ سانفا

انًرؼهك تانًظادلح ػهٗ دفرش  2.12.349يٍ انًشسٕو سلى  18جٓح أخشٖ، فئٌ انًادج ٔحٛث يٍ  

انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح انًطثمح ػهٗ طفماخ األشغال، أٔسدخ حاالخ حجض انؼًاٌ انًؤلد ػهٗ سثٛم 

 انحظش ٔنٛس ػهٗ سثٛم انًثال؛

ثٛاخ انؼًٕيٛح ذشٖ أَّ ػهٗ ٔحٛث أٌ ال ػمٕتح ٔال جضاء إال تُض طشٚح، فئٌ انهجُح انٕؽُٛح نهطه 

انسانفح  40يٍ ب( يٍ انًادج  8نجُح ؽهة انؼشٔع االلرظاس ػهٗ اإلجشاء انًُظٕص ػهّٛ فٙ انفمشج 

ٔرنك كهّ دٌٔ  ٍٛ نهًرُافسٍٛ انًؼٍُٛٛدٌٔ انهجٕء إنٗ حجض انؼًاٍَٛ انًؤلر تئلظاء انًرُافسٍٛ انزكش،

يٍ انًشسٕو انًرؼهك تانظفماخ  159مرؼٛاخ انًادج اإلخالل تحك طاحة انًششٔع فٙ انهجٕء إنٗ ذفؼٛم ي

 .انؼًٕيٛح انًشاس إنّٛ ػُذ االلرؼاء
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 أي اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةر ثالثا:

ٚرؼٍٛ  تُاء ػهٗ انًؼطٛاخ ٔاالسرُراجاخ انسانفح انزكش، ذشٖ انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح أَّ 

ٍ انؼًاَرٛػهٗ طاحة انًششٔع االلرظاس ػهٗ إلظاء انًرُافسٍٛ انًؼٍُٛٛ يٍ دٌٔ انهجٕء إنٗ حجض 

 .انًؤلررٍٛ انًرؼهمرٍٛ تؼشػًٛٓا

 


