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 انممهكة انمغزبية                                                  

 األماوة انعامة نهحكومة

 انهجىة انوطىية نهطهبيات انعمومية

 

 مومية  ـرأي انهجىة انوطىية نهطهبيات انع

  0207 ايززفب 9بتاريخ  71/0207رقم 

 انصفقة مه طزف صاحبة انمشزوع فسخ بشأن
 

 انهجىة انوطىية نهطهبيات انعمومية 

فبرح ٕٚنٕٛظ  16 انًزٕصم ثٓب ثزبضٚد TR7/06-10/20ضقى « .......... » ثُبء ػهٗ شكبٚخ شطكخ 

 ؛ 2020
 

 

 ؛2021ُٚبٚط  22ثزبضٚد  248ضقى  ..........نؼبيم ٔػهٗ انطؼبنخ انجٕاثٛخ 
 

( 2016 يب٘ 13)1434 شؼجبٌ 6انصبزض فٙ  2.14.394انًطؼٕو ضقى  يقزعٛبد ٔػهٗ

 ؛ثبنًصبزقخ ػهٗ زفزط انشطٔغ اإلزاضٚخ انؼبيخ انًطجقخ ػهٗ صفقبد األشغبل
 

( 2015ؼجزًجط  21)1436انحجخ ش٘  7انصبزض فٙ  2.14.867انًطؼٕو ضقى  يقزعٛبد ٔػهٗ

 انًزؼهق ثبنهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛطِ ٔرزًًّٛ؛
 

 ًقسو إنٗ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛ٔثؼس زضاؼخ رقطٚط انًقطض انؼبو ان
 

ٔثؼس يسأنخ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ذالل انجهؽخ انًغهقخ انًُؼقسح 

   .  2021 فجطاٚط 9ثزبضٚد 
 

 أوال: انمعطيات

يٍ قطاض صبحت انًشطٔع فؽد  «..........»انطؼبنخ انًشبض إنٛٓب أػالِ، رشزكٙ شطكخ ثٕاؼطخ 

، يغ يطبنجزٓب ثزؼٕٚط ػٍ األظطاض انُبجًخ ػٍ قطاض انفؽد، قسضِ يهٌٕٛ 30/....../2018انصفقخ ضقى 

يٍ زفزط انشطٔغ اإلزاضٚخ انؼبيخ انًطجقخ ػهٗ صفقبد  49( زضْى ٔشنك غجقب نهًبزح 1.000.000)

  .2016األشغبل ثطؼى ؼُخ 

أَٓب رٕقفذ ػٍ انًشبضكخ فٙ جًٛغ  ؽجتيطبنجزٓب ثًجهغ انزؼٕٚط أػالِ، ث انًشزكٛخ ثطضدحٛش 

ػجبء ٔاالنزعايبد انًٕظٕػخ ػهٗ ػبرق أجم انزقهٛم يٍ األ يٍ يجبنٓبغهجبد انؼطٔض انًؼهٍ ػُٓب فٙ 

انشطكخ، ٔانزطكٛع يٍ جٓخ أذطٖ ػهٗ انصفقخ يٕظٕع انشكبٚخ ٔشنك َظطا ألًْٛزٓب ٔحجًٓب ػهٗ 

ؼجؼخ ػشط يهَٕٛب ٔصالس يئخ ٔذًػ ٔؼجؼٌٕ أنفب ٔيئزٍٛ ٔصًبَٛخ ، حٛش رقسض قًٛزٓب ة انًؽزٕٖ انًبنٙ

   ؛زضًْب(.17 375 78278,ٔؼجؼٌٕ زضًْب )

فٙ شكبٚخ انشطكخ انؽبنفخ انصكط  ءيب جبٔثؼس يطبنجزّ ثبغالع انهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػهٗ       

، ثصفزّ صبحت انًشطٔع، ..........(، أٔظح ػبيم 2020زٚؽًجط  23ثزبضٚد  20/433)انًطاؼهخ ضقى 

 3505ضقى  ......ثأٌ قطاض فؽد انصفقخ انًصكٕضح أػالِ، جبء ثُبء ػهٗ يطاؼهخ انؽٛس انًسٚط اإلقهًٛٙ 

ت يشطٔع يُزسة ٔانزٙ ٚحٛػ فٛٓب، صبحت انًشطٔع ػهًب ثأٌ ، ثصفزّ صبح2019فجطاٚط  11ثزبضٚد 
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يًب ٚشكم ذططا ػهٗ  (Liquéfaction du sol)انسضاؼخ انجٕٛرقُٛخ أثبَذ ػٍ ظبْطح رؽٛٛم انزطثخ 

 انًُشأح انفُٛخ فٙ يُطقخ يؼطٔفخ ثبنعالظل؛

ْى ( زض1.000.000ٌ غهت انشطكخ انًؼُٛخ ثزؼٕٚط قسضِ يهٌٕٛ )كًب أكس صبحت انًشطٔع أ

يٍ زفزط انشطٔغ اإلزاضٚخ انؼبيخ  69غٛط يُطقٙ ٔغٛط يجطض ٔشنك ثبالؼزُبز إنٗ انفقطح "أ" يٍ انًبزح 

حٛش إٌ انًقبٔنخ انًشزكٛخ نى رقسو انزجطٚطاد انعطٔضٚخ نهحصٕل ػهٗ انزؼٕٚط  انؽبنف انصكط،

ال رزحًم أ٘ يؽؤٔنٛخ فٙ رأذط انشطكخ ٔرطززْب فٙ اؼزطجبع ًبنخ ثبإلظبفخ إنٗ أٌ انؼ انًفزطض،

  .ثبنصفقخانعًبٌ انُٓبئٙ انًزؼهق 

 2019كًب اػزجطد انؼًبنخ، أٌ رؽجٛم انصفقخ أصجح يجبَب ثبإلظبفخ انٗ أٌ شٓبزح انزأيٍٛ نؽُخ 

نزأيُٛبد انؽُٕٚخ ، ٔإًَب رزؼهق ثب30/....../2018بنصفقخ ضقى ثانزٙ أزنذ ثٓب انًقبٔنخ ال ػالقخ نٓب ثزبرب 

كم انًقبٔالد. ٔػهّٛ فئٌ انزؼٕٚط انٕحٛس انص٘ ًٚكٍ رأزٚزّ نفبئسح انًقبٔنخ انًشزكٛخ  انًؼزبزح انزٙ رؤزٚٓب

  ٚزؼهق فقػ ثفٕائس انجُك انًزؼهقخ ثبنعًبٌ انًؤقذ ٔانُٓبئٙ.

 ثاويا: االستىتاجات

انصبزض فٙ  2.14.394ذبظؼخ نًقزعٛبد انًطؼٕو ضقى  30/....../2018انصفقخ ضقى حٛش إٌ  

( ثبنًصبزقخ ػهٗ زفزط انشطٔغ اإلزاضٚخ انؼبيخ انًطجقخ ػهٗ صفقبد 2016يب٘  13) 1437شؼجبٌ  6

 ؛األشغبل

، رى رجهٛغ أيط ثُبء ػهٗ انًشبكم انزقُٛخ انًطرجطخ ثطجٛؼخ األضض كًب ْٕ يجٍٛ أػالِإَّ حٛش  

 2020/02ئٛخ ٔشنك ثٕاؼطخ انًطاؼهخ ضقى ثبنرسيخ نهشطكخ صبحجخ انصفقخ ٚقعٙ ثفؽد انصفقخ ثصفخ َٓب

ثؼسيب رى إشؼبض انًقبٔنخ انًؼُٛخ ثبنًصبزقخ يٍ غطف انؽهطخ انًرزصخ ػهٗ  2020فجطاٚط  27ثزبضٚد 

 ؛2019ُٚبٚط  7ثزبضٚد  150انصفقخ ثٕاؼطخ انًطاؼهخ ضقى 

صفقبد  يٍ زفزط انشطٔغ اإلزاضٚخ انؼبيخ انًطجقخ ػهٗ 69انفقطح األٔنٗ يٍ انًبزح ٔحٛش إٌ 

ؼبثقخ نهصفقخ قجم االَزٓبء انزبو نألشغبل ٚزى ارربشِ  ٚخانفؽد ػهٗ أَّ َٓب ذاألشغبل انؽبنف انصكط ػطف

 .ثًقطض يؼهم يٍ غطف انؽهطخ انًرزصخ ٔرجهغ َؽرخ يُّ إنٗ انًقبٔل

 10ٚزجٍٛ يٍ يرزهف انٕصبئق انًطفقخ ثبنًهف ذبصخ قطاض فؽد انصفقخ انًؤضخ ثزبضٚد ٔحٛش 

قطاض فؽد انصفقخ نهًقبٔنخ صبحجخ   ٔاأليط ثبنرسيخ انص٘ ثهغذ ثًقزعبِ انؽهطخ انًرزصخ 2020فجطاٚط 

يٍ  49ْٕٔ يب ُٚسضج ظًٍ يقزعٛبد انًبزح ، أٌ قطاض انفؽد رى قجم انشطٔع فٙ رُفٛص األشغبل ،انصفقخ

انؽبنف انصكط، ٔانزٙ أجبظد نصبحت انًشطٔع أٌ ٚأيط ثفؽد انصفقخ قجم  اإلزاضٚخ انؼبيخ غٔزفزط انشط

 ّانشطٔع فٙ رُفٛص األشغبل يغ أحقٛخ انًقبٔل فٙ انحصٕل ػهٗ رؼٕٚط ثطهت يُّ، شطٚطخ أٌ ٚقسي

( ٕٚيب يٍ ربضٚد 40إنٗ صبحت انًشطٔع زاذم أجم أضثؼٍٛ ) ،مع تقديم انتبزيزات انضزوريةكزبثخ، 

 وبعدهاأانذي يمكه أن يكون قبم انشزوع في تىفيذ األشغال يخ انقبظٙ ثٕقف األشغبل رجهٛغ األيط ثبنرس

 ؛انؽبنفخ انصكط 49حؽت يقزعٛبد انًبزح 

كبٌ ػهٗ صبحت انًشطٔع انقٛبو ثبنسضاؼبد انقجهٛخ ٔذبصخ انسضاؼبد انجٕٛرقُٛخ قجم إَّ ٔحٛش 

 اإلػالٌ ػٍ غهت انؼطٔض؛
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ضاؼهذ صبحت انًشطٔع يٍ أجم انًطبنجخ ثزؼٕٚط قسضِ يهٌٕٛ زضْى  إٌ انشطكخ انًؼُٛخ  قسٔحٛش      

زضْى(، يغ ثؽطٓب نهًجطضاد انزٙ رسػى غهجٓب، ٔشنك ثٕاؼطخ انًطاؼهخ ضقى       1.000.000)

20/TR6/11-03  ( ٕٚيب ثؼس رٕصهٓب ثئشؼبض فؽد 13، أ٘ ثؼس صالصخ ػشط )2020يبضغ  11ثزبضٚد

 ؛2020فجطاٚط  27انصفقخ ثزبضٚد 

يٍ أجم انًطبنجخ ثبنزؼٕٚط يٍ غطف انشطكخ قس انعطٔضٚخ ّ ٚزجٍٛ أٌ جًٛغ انشطٔغ إَ حٛشٔ

 اؼزٕفٛذ.

 رأي انهجىة انوطىية نهطهبيات انعمومية ثانثا: 

 :رطٖ انهجُخ انٕغُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخفئٌ ، ػهٗ انًؼطٛبد ٔاالؼزُزبجبد انًجؽٕغخ أػالِثُبء  

انًُصٕص ػهٛٓب فٙ  ،ُٚسضج ظًٍ حبالد انفؽد يغ انزؼٕٚط 30/....../2018فؽد انصفقخ ضقى  أٌ -

 ؛2016يٍ زفزط انشطٔغ اإلزاضٚخ انؼبيخ انًطجقخ ػهٗ صفقبد األشغبل ثطؼى ؼُخ  49انًبزح 

شطٚطخ أٌ انصفقخ  فؽدػٍ انعطض انالحق ثٓب يٍ جطاء  زؼٕٚطانأحقٛخ انًقبٔنخ فٙ انحصٕل ػهٗ  -

 . ٚكٌٕ ْصا انعطض صبثزب ٔيحققب


