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 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العـموميت  

  0202 أبريل 20بتاريخ  93رقم 

 المباراة المعماريت  مسطرة إجراء  سالمت بشأن

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت 

 «.........................»ٔ  «.........................»شكاٚح ذدًغ انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ تُاء ػهٗ 

 ؛2021ُٚاٚش 27انًرٕطم تٓا تراسٚخ 

 05انًرٕطم تٓا تراسٚخ  ..……/745/21سهى  .........................انًذٚش انؼاو ػهٗ سعانح ٔ

 ؛2021كثشاٚش 

( 2015عثرًثش  21) 1436ر٘ انسدح  7انظادس كٙ  2.14.867ٔػهٗ يورضٛاخ انًشعٕو سهى 

 انًرؼهن تانهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔهغ ذـٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

 ؛.........................ٔػهٗ َظاو انظلواخ انخاص ب

 شٚش انًوشس انؼاو انًوذو إنٗ اندٓاص انرذأنٙ نهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح؛ٔتؼذ دساعح ذو

 20ٔتؼذ يذأنح اندٓاص انرذأنٙ نهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل اندهغح انًـهوح انًُؼوذج تراسٚخ 

 .2021أتشٚم 

 معطياثال أوال:

ٔ  «.........................»ٚشركٙ ذدًغ انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ انًشاس إنٛٓا أػالِ،  ّتٕاعطح سعانر

انًرؼهوح تئَداص  51.2020انًؼًاسٚح سهى  د انًثاساجشاتيٍ ٔخٕد ػٕٛب يغطشٚح  «.........................»

ٔذًُٛح انًُاطن انًسٛطح  ..……انذساعح انًؼًاسٚح ٔذرثغ ذُلٛز يششٔع انرشيٛى ٔانرأْٛم نًُطوح 

 ..........................ٔانًؼهٍ ػُٓا يٍ طشف  ……تًذُٚح ..……ب

 124يٍ انًادج  6ٔ 5ٔأشاس انردًغ انًزكٕس أٌ طازة انًششٔع هذ خانق يورضٛاخ انلوشذٍٛ 

 02 تراسٚخ إنّٛانًٕخٓح  3574كٙ سعانرّ سهى  انًرؼهن تانظلواخ انؼًٕيٛح 2.12.349يٍ انًشعٕو سهى 

 انًشركٙانردًغ  زٛث ٚشٛش ،ٔانرٙ ٚغرذػّٛ تًٕخثٓا يٍ أخم ذوذٚى يغرُذاخ يهلّ اإلداس٘ 2020ثش دخُ

يٍ تٍٛ ثاَٛا انردًغ  ةذشذٛ"ٔكزا  "ػثاسج "َٓاٚح أشـال ندُح انًثاساج ذرضًٍإنٗ أٌ ْزِ انشعانح 

 .أػالِ ّانًرُاكغٍٛ اٜخشٍٚ" ْٕ أيش يخانق نهًغطشج انًُظٕص ػهٛٓا كٙ انًشعٕو انًشاس إنٛ

 ربيتـالمملكت المغ                                                  

 األمانت العامت للحكومت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت
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تخظٕص  127ٔ 126 ذٍٛٔع نى ٚسرشو كزنك يورضٛاخ انًادٔٚضٛق انردًغ أٌ طازة انًشش

تاالػرًاد ػهٗ ذاسٚخ اَرٓاء أشـال ندُح انًثاساج ٔ ،أَّ اػرثشأشـال ندُح انًثاساج زٛث  عٛششكهٛاخ 

، كئٌ اإلػالٌ ػٍ انُرائح انُٓائٛح كٙ تٕاتح انظلواخ هٛٓا أػالِػانًشاس  3574كٙ انشعانح سهى ضًٍ انً

 2020دخُثش  03انٕٛو انًٕانٙ أ٘ تراسٚخ ٔخة أٌ ٚرى كٙ طازة انًششٔع انؼًٕيٛح ٔكزا كٙ يواس 

ٔأضاف  ،انز٘ ذى اإلػالٌ خالنّ ػٍ انُرائح كٙ تٕاتح انظلواخ انؼًٕيٛح 2020دخُثش  22ٔنٛظ تراسٚخ 

ة انًششٔع هذ أخم تانظثـح انغشٚح نًغطشج انًثاساج انًؼًاسٚح أٌ طاز كزنك انردًغ انًزكٕس

إكظازّ ػٍ ذشذٛة تغثة  انغانق انزكش، 2.12.349 يٍ انًشعٕو 167انًُظٕص ػهٛٓا كٙ انًادج 

 .3574سهى  ح االعرذػاءانردًغ كٙ سعان

 ،انؼًٕيٛحكٙ يؼشع خٕاتّ ػٍ انشعانح انًٕخٓح إنّٛ يٍ طشف سئٛظ انهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ 

 ..……كئٌ ، انًشركٙ ّ انردًغرْة إنٛٔخالكا نًا ، أَّ .........................أٔضر انغٛذ انًذٚش انؼاو 

انًرؼهن  2.12.349نًشعٕو سهى ا ذخضغ نًورضٛاخ َظاو انظلواخ انخاص تٓا ٔنٛظ نًورضٛاخ

ًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ نػهٗ ذٕخّٛ يشاعالخ إنٗ ا ………إهذاو  أٔضر أٌ. كًا تانظلواخ انؼًٕيٛح

يٍ َظايّ  124نٛظ كّٛ يا ٚخانق يورضٛاخ انًادج  اإلداسٚح، ٓىًرُاكغٍٛ يٍ أخم ذوذٚى يغرُذاخ يهلاذان

ا كٙ زال نٛاذاعرثام إيكاَٛح انهدٕء إنٗ انًرثاس٘ انًشذة ثاَٛا أٔ  انخاص نهظلواخ ٔإًَا كاٌ انـشع يُّ

يضٛلا كزنك أٌ اخرًاع ندُح انًثاساج تؼذ  ،انز٘ هذو انؼشع األكثش أكضهٛح ؼًاس٘انً انًُٓذط إهظاء

 .انرٕطم تانٕثائن انًطهٕتح يٍ انًرُاكغٍٛ انًؼٍُٛٛ ْٕ إخشاء ٚذخم كٙ إطاس اعركًال أشـال انهدُح

ح تخظٕص هذ ازرشيد انًورضٛاخ انرُظًٛٛ ندُح انًثاساجٔأشاس انًذٚش انؼاو نهٕكانح كزنك أٌ 

طازة شكهٛاخ ذوذٚى أشـال ندُح انًثاساج ٔاإلػالٌ ػُٓا كٙ تٕاتح انظلواخ انؼًٕيٛح ٔكزا يواس 

 18كٙ تٕاتح انظلواخ انؼًٕيٛح كٙ ٕٚو اندًؼح  "زٛث تٍٛ أَٓا هايد تئشٓاس "يٕخض انًسضش انًششٔع

 (.ٓا)ذاسٚخ اَرٓاء أشـان 2020دخُثش 

دخُثش  22كٙ انثٕاتح إال كٙ ٕٚو انز٘ نى ٚظٓش أٌ إشٓاس اإلػالٌ  .……ٔأضاف انًذٚش انؼاو 

ئداسج انثٕاتح اإلنكرشَٔٛح نهظلواخ انؼًٕيٛح ٔنٛظ يٍ يغؤٔنٛح ت خاطح ذوُٛحأعثاب ٚؼٕد إنٗ  ،2020

……. 

ٔخٕاتا يُّ ػهٗ دكٕػاخ انًشركٙ انًرؼهوح تؼذو ازرشاو طاتغ انغشٚح انًُظٕص ػهٛٓا كٙ انًادج 

هٕكانح ػهٗ أٌ ْزِ األخٛشج نى ذوى ترثهٛؾ أٚح ن انًذٚش انؼاوأكذ َظاو انظلواخ انخاص تانٕكانح كوذ  يٍ 167

إنٗ أ٘ شخض نٛغد نّ طلح نهًغاًْح كٙ يغطشج انًثاساج ًٓا ٛأٔ ذوٛ انؼشٔعكسض يؼهٕيح ذخض 

 .آَاء انهدُح نؼًهٓاهثم 

 االستنتاجاث ثانيا:

كٙ يذٖ ازرشاو  «....................»ٔ  «.........................» ذدًغ انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ ُٚاصعزٛث 

 2.02.349كٙ انًشعٕو سهى  ايُظٕص ػهٛٓ ٙنًغطشج انًثاساج انًؼًاسٚح كًا ْ .........................

 انًرؼهن تانظلواخ انؼًٕيٛح؛



3 

 

 ذخضغششكح ػًٕيٛح خاضؼح نُظاو طلواخ خاص تٓا ٔال  .........................ٔزٛث ذؼرثش 

  ؛انًرؼهن تانظلواخ انؼًٕيٛح 2.12.349هًشعٕو سهى ن

، ٚغرُرح .……يٍ َظاو انظلواخ انخاص  124يٍ انًادج  6ٔ 5ٔزٛث تانشخٕع إنٗ انلوشذٍٛ 

ذوٛٛى اهرشازاذٓى انروُٛح  ، كٙ يشزهح أٔنٗ، ٚرى ػهٗ أعاطيرُاكغًٍُٛٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ أٌ ذشذٛة ان

ى تؼذ ٛرٔانروذٚش انًٕخض نهكهلح اإلخًانٛح نألشـال ٔنهدذٔل انضيُٙ إلػذاد انذساعاخ ٔاهرشاذ األذؼاب، ن

يٍ أخم ذوذٚى  كضهٛحا شانزٍٚ هذيٕا انؼشع األكثاعرذػاء انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ  ،كٙ يشزهح ثاَٛح ،رنك

 ..……يٍ َظاو انظلواخ انخاص  97يهلاذٓى اإلداسٚح انًشاس إنٛٓا كٙ انًادج 

 انًرُاكغٍٛ ًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛان ، ٚغرُرح أٌ اعرذػاء124انًادج  تاعروشاء ْزِ يورضٛاخٔزٛث 

الصاند هائًح إنٗ ؿاٚح االَرٓاء يٍ كسض  انًثاساج ٚذل ػهٗ أٌ أشـال ندُح هظذ ذوذٚى يهلاذٓى اإلداسٚح

كٙ إطاس ذأٔٚهّ نًا خاء كٙ انشعانح سهى ًا رْة إنّٛ انردًغ انًشركٙ ن خالكا، ٔرنك انٕثائن اإلداسٚح

 ؛انًٕخٓح إنّٛ ٔانرٙ اعرُردد يُٓا أٌ أشـال انهدُح هذ اَرٓد هثم ذٕخّٛ ذهك انشعانح 3574

سغة انؼشٔع األكثش أكضهٛح ْٕ تُذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ انًٓأٌ ذظُٛق  ٚرضر ،إنٗ رنك ٔتاإلضاكح

ذؼرثش  ساعح انًهلاخ اإلداسٚحد ٔتانرانٙ كئٌسغى كّٛ كٙ يشزهح ذوٛٛى انؼشٔع انروُٛح ٔانًانٛح، ذى انأيش هذ 

انًشذة  ُٓذط انًؼًاس٘زظش ذشذٛة انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ ٔاالزرلاظ تانً :يٍ شأَٓا إيا ذانٛح يشزهح

، أٔ انًشاس إنٛٓا أػالِ 97هششٔط انًُظٕص ػهٛٓا كٙ انًادج ن يغرٕكٛا ّ اإلداس٘يهل إرا كاٌأٔال 

ٛا كٙ زانح نى ٚغردة انًُٓذط انًؼًاس٘ انًشذة أٔال نهششٔط َاثانًشذة  انًُٓذط انًؼًاس٘االزرلاظ ت

زغة ، ٌ إػالو انًرُاكغٍٛ ترشذٛثٓىيًا ٚذكؼُا إنٗ اعرُراج أ .124يٍ انًادج  9انًضًُح كٙ انلوشج 

 ، كٙ ْزِ انسانح،ٌ يؼشكح انًرُاكغٍٛ ترشذٛثٓىتم إال ٚرؼاسع ٔيثذأ انشلاكٛح،  انؼشع األكثش أكضهٛح،

ْزا  خظٕطا ٔأٌ ،ًٚكٍ أٌ ٚشكم ضًاَا نسوٕهٓى خالل انًشازم انًٕانٛح يٍ يغطشج انًثاساج انًؼًاسٚح

 ؛انرشذٛة ٚظم يؤهرا كٙ اَرظاس اعركًال ندُح انًثاساج أشـانٓا

انرٙ اعرذػٗ تًٕخثٓا  ًشاعهحانكٙ  »اَرٓاء األشـال «ػثاسج  اعرؼًالأٌ  ًا عثن ركشِ،رضر يٚ

، تانشؿى يٍ ػذو االَرٓاء انلؼهٙ نؼًم ٔثائوّ اإلداسٚحيٍ أخم ذوذٚى  طازة انًششٔع انردًغ انًزكٕس

إلَّ ال ٚؤثش عهثا ػهٗ َرائح انًثاساج  ال ًٚكٍ اػرثاسِ كٙ أ٘ زال يٍ األزٕال ػٛثا يغطشٚاندُح انًثاساج، 

 ؛انًؼًاسٚح

ٔال  ، ال ٚرؼاسع يغ يثذأ ضًاٌ زوٕم انًرُاكغٍٛترشذٛثٓى كم ػهٗ زذج ؽ انًرُاكغٍٛإتالكًا أٌ  

 ٚؼرثش خشها نهظثـح انغشٚح نهًغطشج؛

كئَّ تخظٕص انًغأنح انًرؼهوح تاإلػالٌ ػٍ َرائح انًثاساج انًؼًاسٚح داخم اٜخال انوإََٛح، ٔ

أَٓد  تانشخٕع إنٗ ٔثائن انًهق يٕضٕع انشكاٚح، ٚرضر يٍ خالل يٕخض انًسضش أٌ ندُح انًثاساج

 ًورطق يٍ انثٕاتح االنكرشَٔٛح نهظلواخ انؼًٕيٛح، كًا أَّ ٔيٍ خالل ان2020دخُثش  17أشـانٓا تراسٚخ 

 ٔتانرانٙ 2020دخُثش  18ثٍٛ أٌ ْزِ األخٛشج هايد ترسًٛم انًسضش تراسٚخ رٚ ،.……انًوذو يٍ طشف 

 يغأنحذظم  2020دخُثش  22ذاسٚخ  إنٗ ؿاٚحيٕخض انًسضش كٙ تٕاتح انظلواخ انؼًٕيٛح  شٓاسإػذو  كئٌ

 تظازة انًششٔع؛ شذثطحؿٛش ي ذوُٛح
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 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت ثالثا:

 أٌ نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ذشٖج أػالِ، كئٌ انهدُح انٕطُٛح زكٕساالعرُراخاخ انًانًؼطٛاخ ٔتُاء ػهٗ 

 ،ال ذشذكض ػهٗ أعاط «.........................»ٔ  «.........................»شكاٚح ذدًغ انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ 

 ازرشيد انًورضٛاخ انرُظًٛٛح انداس٘ تّ انؼًم.هذ  51/2020يغطشج انًثاساج انًؼًاسٚح سهى نكٌٕ 

 

 

  

 


