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  2009مايو  15بتاريخ  361رأي لجنة الصفقات رقم 

بالتماس ترخيص في رفع سقف سندات الطلب المتعلق  

 

: ٚشيٙ إنٗ سفغ عقف عُذاد انؽهت حغت انجذٔل انزبنٙ  ارشخٛص انزًغذ ٔصاسح يٍ انٕصٚش األٔل 

دسْى ؛  1.400.000........أشغبل رٓٛئخ انًجبَٙ اإلداسٚخ ٔصٛبَزٓب ٔإصالحٓب  - 

دسْى ؛  1.400.000.............................................أثبس انًكزت   -

دسْى ؛  1.000.000.......................... كشاء انقبػبد ٔأجُحخ انؼشض   -

دسْى ؛  8.000.000..................... رُظٛى انزظبْشاد انثقبفٛخ ٔانشٚبظٛخ   -

. دسْى 2.000.00................ أدٔاد انزذسٚت انكزت ٔانهٕاصو انًذسعٛخ ٔ  -

 

 2009يب٘  5نجُخ انصفقبد انؽهت انًؼُٙ خالل انجهغخ انزٙ ػقذرٓب ثزبسٚخ  ٔثؽهت يٍ انٕصٚش األٔل دسعذ 

: ٔأثذد ثشأَّ انشأ٘ انزبنٙ 

ٔأشكبل ثزحذٚذ ششٔغ ( 2007فجشاٚش  7) 1428يٍ يحشو  16انصبدس فٙ  2.06.388نقذ َص انًشعٕو سقى ( 1 

إثشاو صفقبد انذٔنخ، فٙ ثٛبٌ األعجبة انز٘ ٚزصذسِ ٔفٙ يبدرّ األٔنٗ، ػهٗ أٌ انقبػذح انؼبيخ إلثشاو انصفقبد نحغبة 

انذٔنخ ركًٍ فٙ انهجٕء إنٗ انًُبفغخ ٔفق آنٛبد رعًٍ انشفبفٛخ فٙ انؼًهٛبد ٔانًغبٔاح ثٍٛ انًزُبفغٍٛ، ٔأثبح فٙ حبالد 

. ٔإنٗ انًُبفغخ انًحذٔدح رفبٔظٛخدح انهجٕء إنٗ انًغؽشح اليحذٔ

( دسْى 200.000)إيكبَٛخ إَجبص أشغبل أٔ خذيبد ٔاقزُبء رٕسٚذاد راد ركهفخ يشرفؼخ َغجٛب  75ٔأجبصد يبدرّ  

 200.000ثًٕجت عُذاد انؽهت دٌٔ انزقٛذ ثشكهٛبد يغؽشاد إثشاو انصفقبد انٕاسدح فٙ انًشعٕو، يغ إيكبَٛخ سفغ عقف 

. ح نجؼط األػًبل قصذ األخز ثؼٍٛ االػزجبس نخصٕصٛبد ثؼط انقؽبػبد انٕصاسٚخدسْى انًزكٕس ثبنُغت

، فقبد، فال ٚجٕص رحٕٚم ْزِ انٕعٛهخٔإرا كبٌ انهجٕء إنٗ عُذاد انؽهت ٚؼزجش ٔعٛهخ رٛغٛشٚخ أقشْب َظبو انص 

إنٗ انًُبفغخ ٔإنٗ انحٛهٕنخ دٌٔ ثبنهجٕء إنٗ إيكبَٛخ سفغ عقف عُذاد انؽهت، إنٗ أداح نهزُصم يٍ انًجبدئ األعبعٛخ نهذػٕح 

. احزشاو يجذأ انًغبٔاح

أيب ثبنُغجخ نحبنخ االعزؼجبل، انزٙ غبنجب يب ٚذفغ ثٓب نزجشٚش انهجٕء إنٗ انصفقبد انزفبٔظٛخ أٔ إنٗ ؼهت سفغ عقف  

: عُذاد انؽهت، فٛجت أٌ رغزٕفٙ انششٔغ انثالثخ انزبنٛخ 

ٚجت أٌ ٚكزغٙ االعزؼجبل ؼبثؼب يهحب ال رزحًم يؼّ األػًبل انًؽهٕثخ اٜجبل انزٙ ٚقزعٛٓب انهجٕء إنٗ   -

انًُبفغخ انًفزٕحخ ؛ 

ٚجت أٌ ٚكٌٕ َبجًب ػٍ ظشٔف غٛش يزٕقؼخ ٔأال ٚكٌٕ ثإسادح صبحت انًششٔع ؛   -

. رؼجبلٔأخٛشا ٚجت أٌ ٚقزصش انؼًم ػهٗ انحبجخ انعشٔسٚخ نًٕاجٓخ حبنخ االط  -
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أيب فًٛب ٚزؼهق ثؽهت انٕصاسح انًؼُٛخ قصذ انحصٕل ػهٗ رشخٛص فٙ سفغ عقف عُذاد انؽهت، يجشسح ْزا ( 2

االنزًبط ثبنؽبثغ االعزؼجبنٙ، فزجذس اإلشبسح إنٗ أٌ األػًبل انًؽهٕثخ يٕظٕع انؽهت انًزكٕس رؼزجش أػًبال ػبدٚخ ثٍٛ 

انقؽبػبد انٕصاسٚخ حزٗ ٚزى رجشٚش انزشخٛص االعزثُبئٙ نهٕصٚش جًٛغ اإلداساد ال ًٚكٍ إدساجٓب ظًٍ خبصٛبد ثؼط 

. األٔل فٙ سفغ عقف عُذاد انؽهت

ٔثبنُغجخ إنٗ انؽبثغ االعزؼجبنٙ انز٘ رذسػذ انٕصاسح انًؼُٛخ نزقذٚى ؼهجٓب، فال ًٚكٍ قجٕنّ نؼذو اعزٛفبءِ نهششٔغ  

ثشأٌ سفغ عقف عُذاد انؽهت  2007/1فٙ يُشٕسِ سقى انثالثخ انًزكٕسح أػالِ ٔانزٙ أشبس إنٛٓب انغٛذ انٕصٚش األٔل 

. ٔانهجٕء إنٗ انصفقبد انزفبٔظٛخ

ٔٚجذس انززكٛش أٌ انٕصاسح انًؼُٛخ قذ عجق نٓب أٌ اعزفبدد اعزثُبئٛب انغُخ انًبظٛخ يٍ يقشسٍٚ ثشفغ عقف عُذاد  

ء إنٗ قبػذح ػبيخ رجٛض انهجٕء إنٗ ْزِ ، ٔثبنزبنٙ ال ٚجت أٌ ٚزحٕل ْزا االعزثُبنٕثخانؽهت ثبنُغجخ نُفظ األػًبل انًػ

. اإليكبَٛخ إلَجبص أػًبل رزذسج ظًٍ اخزصبصبرٓب انؼبدٚخ

 

0 

0         0 

 

قصذ انحصٕل ػهٗ رشخٛص  انًؼُٛخػهٗ يب عجق، رشٖ نجُخ انصفقبد أٌ انؽهت انز٘ رقذيذ ثّ انٕصاسح  ٔثُبء 

يٍ انًشعٕو انغبنف انزكش سقى  75رُص ػهٛٓب انًبدح  فٙ سفغ عقف عُذاد انؽهت ال ٚغزٕفٙ انششٔغ انزُظًٛٛخ انزٙ

. ٔثبنزبنٙ رقزشح ػذو قجٕنّ 2007/1ٔانزٙ رى انززكٛش ثٓب ثٕاعؽخ يُشٕس انٕصٚش األٔل سقى  2.06.388

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


