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 2011 هارس 3 بتاريخ 11/390رقن  رأي
 هي 70بشأى طلب استشارة لجنت الصفقاث حول تطبيق أحكام الوادة 

دفتر الشروط اإلداريت العاهت 
 

 

  
 

 

 يٍ دفرش 70      نمذ ذى انرًاط سأ٘ ندُح انظفماخ تشؤٌ كٛفٛاخ ذطثٛك أحكاو انًادج 

انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح انًطثمح ػهٗ طفماخ األشغال ٔتانخظٕص حٕل اإلخشاءاخ 

فسخ انظفمح تذٌٔ لٛذ أٔ : انمسشٚح انالصو اذخارْا إصاء يمأل يخم تانرضاياذّ انرؼالذٚح 

. ششؽ أٔ فسخٓا ػهٗ َفمح انًمأل يغ ذطثٛك ػمٕتح انرؤخٛش فٙ انرُفٛز

، يٍ أخم أشغال ..........يغ يمأنح ...........        ٔٚرؼهك األيش تظفمح أتشيرٓا 

غٛش أٌ اَرٓاء . ذٓٛٙء انطشلاخ انحؼشٚح نهًذُٚح تًا فٙ رنك طٕائش انذساسح ٔانررثغ

، فظٓشخ ػذج ػٕٛب تاألشغال، ٔذى 2009األشغال ذضايٍ يغ سمٕؽ األيطاس سُح 

اسرذػاء يكرة يحاٚذ نهخثشاخ ٔانرداسب إلخشاء خثشج يٛذاَٛح نًؼشفح أسثاب انؼٕٛب 

. انسانفح انزكش

       ٔخهظد انخثشج إنٗ أٌ تؼغ انًؼاٚٛش نى ذطثك فٙ إَداص األشغال، ٔذى الرشاذ 

تانرانٙ طشٚمح نًؼاندح انؼٕٛب انظاْشج ٔرنك تًٕافمح يكرة انششكح انًكهف تانذساساخ 

ٔيخرثش اإلداسج ٔيكرة انذساساخ، غٛش أٌ انششكح انًرؼالذج لايد تئطالذ انؼٕٛب 

تطشٚمرٓا انخاطح ٔذداْهد انرذاتٛش انًطهٕتح ٔذٕطٛاخ ندُح انررثغ ٔاسرًشخ انؼٕٛب 

ٔتؼذ اَرٓاء يذج اإلَداص دٌٔ انمٛاو . تم ظٓشخ أخشٖ فٙ األياكٍ انرٙ ذى إطالحٓا

.  تانًطهٕب، ذى إَزاس انششكح انرٙ نى ذسردة نًا طهة يُٓا

، 2011 ُٚاٚش 12  ٔتُاء ػهٗ انطهة انًزكٕس، لايد ندُح انظفماخ، تراسٚخ      

:   تذساسح االسرفساساخ انسانفح انزكش ٔأتذخ تشؤَٓا انشأ٘ انرانٙ 

   ُٚض دفرش انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح ػهٗ طُفٍٛ يٍ اإلخشاءاخ انًًكٍ اذخارْا    

ٔ ٚكًٍ انظُف األٔل يٍ ْزِ اإلخشاءاخ . إصاء انًمأل انز٘ أخم تانرضاياذّ انرؼالذٚح

فٙ فشع غشايح يانٛح ػهٗ انًمأل انز٘ ذؤخش فٙ ذُفٛز األشغال، سٕاء ذؼهك األيش 

ٔٚحذد يثهغ . تًدًٕع انظفمح أٔ تشطش يُٓا حذد نّ أخم خضئٙ نهرُفٛز أٔ ذاسٚخ ألظٗ

انغشايح فٙ َسثح أنفٛح يٍ انًثهغ اإلخًانٙ نهظفمح أٔ نهشطش انًمظٕد، ُٚض ػهٛٓا دفرش 

. انششٔؽ انخاطح، يغ األخز تؼٍٛ االػرثاس يثانغ انؼمٕد انًهحمح ػُذ االلرؼاء
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 70  ٔٚكًٍ انظُف انثاَٙ فٙ اذخار أحذ اإلخشاءاخ انمسشٚح انٕاسد ركشْا فٙ انًادج  

: يٍ دفرش انششٔؽ اإلداسٚح انؼايح، ْٔٙ كانرانٙ 

؛  (la mise en régie)انرُفٛز انًثاشش ػهٗ َفمح انًمأل - 

فسخ انظفمح ؛ - 

. إلظاء انًمأل يٍ االسرفادج يٍ انظفماخ انؼًٕيٛح- 

   ٔإرا كاٌ انرُفٛز انًثاشش إخشاء لسشٚا طؼة انرطثٛك فٙ انٕلد انشاٍْ نًا ٚرطهثّ    

يٍ ذذاتٛش ذًٓٛذٚح ٔيٕاكثح، فئٌ فسخ انظفمح ٚثمٗ اإلخشاء األكثش ذذأال فٙ يدال 

. انظفماخ انؼًٕيٛح

   ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ فسخ انظفمح تذٌٔ لٛذ أٔ ششؽ، أٔ يمشَٔا تحدض انؼًاٌ انُٓائٙ     

ٔااللرطاع انؼايٍ ػُذ االلرؼاء، كًا ًٚكٍ أٌ ذفسخ انظفمح يغ إتشاو طفمح خذٚذج يغ 

. يمأل آخش إلذًاو األشغال ػهٗ َفمح انًمأل انًخم تانرضاياذّ

 أيا إخشاء إلظاء انًمأل، سٕاء تكٛفٛح يؤلرح أٔ َٓائٛح، يٍ االسرفادج يٍ انظفماخ       

انرٙ ٚؼهٍ ػُٓا طاحة انًششٔع انًؼُٙ، فًٛكٍ اذخارِ إرا ثثد فٙ حمّ انمٛاو تؤػًال 

. ذذنٛسٛح أٔ يخانفاخ يركشسج نششٔؽ انؼًم أٔ إخالالخ خطٛشج تاالنرضاياخ انًٕلؼح

  ٔإرا كاَد انغشاياخ ػٍ انرؤخٛش ذسرحك تًدشد يؼاُٚح ذؤخٛش فٙ ذُفٛز األشغال     

ٔدٌٔ ساتك إَزاس، ٔٚخظى يثهغٓا ذهمائٛا يٍ انًثانغ انرٙ ٚكٌٕ طاحة انًششٔع يذُٚا 

تٓا نهًمأل، فئٌ اإلخشاءاخ انمسشٚح ذسرٕخة ذثهٛغ انًمأل تانًؤاخزاخ انًُسٕتح إنّٛ 

. ٔدػٕذّ سهفا إنٗ اإلدالء تًالحظاذّ لثم اذخار أ٘ إخشاء ػذِ

  ٔذؼاف إنٗ ْزا انششؽ، ششٔؽ يثذئٛح أخشٖ، يُٓا ػشٔسج ذؼهٛم يمشس اإلخشاء      

انمسش٘ ٔاذخارِ يٍ طشف انسهطح انًخرظح ٔػشٔسج يالءيح اإلخشاء انًضيغ اذخارِ 

. ػذ انًمأل انًخم تانرضاياذّ يغ انًؤاخزاخ انًسدهح ػذِ

   ٔفٙ حانح إتشاو طفمح خذٚذج إلذًاو األشغال ػهٗ حساب انًمأل انًخم، ذؤخم     

خًٛغ األٔايش تانظشف انًرؼهمح تانظفمح إنٗ غاٚح اإلَداص انراو نألشغال، ٔذمطغ ْزِ 

انًثانغ انًطاتمح إلذًاو األشغال يٍ انًثانغ انًسرحمح نهًمأل، ٔفٙ حانح اَؼذايٓا أٔ ػذو 

كفاٚرٓا، ذخظى يٍ ػًاَّ انُٓائٙ ٔيٍ االلرطاع انؼايٍ ػُذ االلرؼاء، تظشف انُظش 

. ػٍ انًراتؼاخ انرٙ ًٚكٍ أٌ ٚرؼشع نٓا فٙ حانح ػذو انكفاٚح أٔ االَؼذاو
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   أيا إرا َرح ػٍ ذُفٛز انظفمح اندذٚذج ذمهٛض فٙ انُفماخ، فٛثمٗ انفاسق كسثا نهذٔنح     

. ٔال ٚحك نهًمأل انًطانثح تّ أٔ تدضء يُّ

   ٔفٙ خًٛغ حاالخ انفسخ، ٚدة أٌ ذرى، تًؼٛح انًمأل، يؼاُٚح انًُشآخ انًُفزج     

ٔإخشاء خشد نهًٕاد انًًَٕح إرا كاَد ذسرٕفٙ انششٔؽ انخاطح انًطهٕتح ٔكزا انمٛاو 

ًٔٚكٍ نظاحة انًششٔع . تدشد ذفظٛهٙ نهردٓٛضاخ انًؤلرح نهًمأل انخاطح تانٕسش

اسرشداد كم أٔ تؼغ انًُشآخ انًؤلرح انرٙ ٔافك ػهٛٓا، ٔانردٓٛضاخ انًشكثح خظٛظا 

. نرُفٛز األشغال يٕػٕع انظفمح ٔغٛش انماتهح إلػادج االسرؼًال فٙ أٔساش أخشٖ

  ٔذدذس اإلشاسج إنٗ أَّ ٚدٕص اندًغ تٍٛ غشاياخ انرؤخٛش ٔأ٘ إخشاء لسش٘ آخش،      

ٔكزا اندًغ تٍٛ خًٛغ إَٔاع انفسخ ٔاإللظاء انًؤلد أٔ انُٓائٙ يٍ االسرفادج يٍ 

. انظفماخ انؼًٕيٛح

 أيا فًٛا ٚرؼهك تاخرٛاس اإلخشاء انمسش٘ انًشاد ذطثٛمّ ػهٗ انًمأل انًخم       

تانرضاياذّ، فئٌ ْزا االخرٛاس ُٚذسج فٙ إطاس انسهطح انرمذٚشٚح نظاحة انًششٔع ٚخراسِ 

حسة خطٕسج اإلخالل انز٘ لاو تّ انًمأل، ششٚطح يشاػاج انششٔؽ انسانفح انزكش فٙ 

. اذخار اإلخشاء

 


