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 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  

 0202يونيو  00بتاريخ  34/0202رقم 

 مشروعية قرار فسخ صفقة عموميةبشأن 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

ٔيا أسفق تٓا  «......................»سسانح ؽهة انشأ٘ انًرٕطم تٓا يٍ ؽشف ششكح تُاء ػهٗ 

  ؛يٍ ٔثائق
 

انًرٕطم  283/……/2021سقى  ....................................ٔػهٗ انشسانح انجٕاتٛح نهًشكض 

 ؛2021ياسط  24تٓا تراسٚخ 
 

 

 

( انًرؼهق 2015سثرًثش  21)1436ر٘ انحجح  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشسٕو سقى 

 ٔذرًًّٛ؛تانهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ 
 

 ؛....................................ٔػهٗ انُظاو انخاص تظفقاخ انًشكض 
 

 

إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انًقذو انًقشس انؼاو ذقشٚش ػُاطش ٔتؼذ دساسح 

 انؼًٕيٛح؛
 

ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهسح انًغهقح انًُؼقذج 

     ،2021َٕٕٚٛ  22تراسٚخ 
 

 الوقائع:  أوال

سأ٘ انهجُح انٕؽُٛح  «......................»أػالِ، اسرطهؼد ششكح  ؽهثٓا انًشاس إنّٛتٕاسطح  

انقاػٙ تئنغاء  ....................................نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تخظٕص يششٔػٛح قشاس يذٚش انًشكض 

انًزكٕس، ٔانًرؼهقح تششاء  .……انرٙ أتشيرٓا يغ انًشكض  2/2018/074-..……انظفقح سقى 

 .فاخ"("يطثٕػاخ ػهٗ انًه 3)انحظح سقى  يطثٕػاخ ذقُٛح
 

ٔأٔػحد سسانح انطهة أٌ انششكح انًرؼاقذج، ٔتؼذ انششٔع فٙ ذُفٛز انظفقح، ؽانثد طاحة  

 11يٍ دفرش انرحًالخ، تًذْا تًُارج انًطثٕػاخ انًطهٕتح، حٛث ذثٍٛ نٓا أٌ  28انًششٔع، ؽثقا نهًادج 

تئطذاس أيش غٛش يطاتقح نهًٕاطفاخ انرقُٛح انًحذدج فٙ انظفقح، ٔؽانثد ذثؼا نزنك  22يطثٕػا يٍ أطم 

ترٕقٛف أشغال انطثغ ٔيٕافاذٓا تًُارج يطاتقح نهًٕاطفاخ. ٔجٕاتا ػهٗ ؽهثٓا، ذٕطهد انششكح انًؼُٛح 

نفح انزكش، انرٙ ذهضو انسا 28تؼذو انرضايٓا تًحرٕٖ انًادج  فٛٓاتشسانح يٍ طاحة انًششٔع ٚخثشْا 

قثم انًشاسكح فٙ ؽهة  ..……انًرُافسٍٛ تؤخز ًَارج انًطثٕػاخ يٍ انًؤسساخ انراتؼح نهًشكض 

ٔانًرؼهقح تآجال انرسهٛى. ٔتؼذ إَزاس انششكح انًرؼاقذج يٍ أجم ذُفٛز  يٍ انظفقح 10انؼشٔع، ٔكزا انًادج 

يٍ انظفقح، تاذخار يقشس  26تُاء ػهٗ انًادج  قاو ْزا األخٛش، انرضاياذٓا يٍ ؽشف طاحة انًششٔع

اسرطهؼد انششكح انًؼُٛح سأ٘ انهجُح انٕؽُٛح ، ٔتُاء ػهٗ رنك انفسخ يقشَٔا تحجض انؼًاٌ انُٓائٙ.

تخظٕص يششٔػٛح يقشس انفسخ، يطانثح تشفغ انٛذ ػٍ انؼًاٌ انُٓائٙ ٔذؼٕٚغ ػٍ انؼشس انز٘ 

 نحقٓا َرٛجح فسخ انظفقح.
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، سسانح إنٗ 2021ياسط  8، ٔجٓد انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، تراسٚخ شٔػهٗ إثش يا رك 

 جاء فٙ سسانح ؽهة انششكح انًرؼاقذج يؼّ يٍ يؤاخزاخ. يًانًٕافاذٓا تًٕقفّ  .………انًشكض 

ٔفٙ يؼشع جٕاتّ ػهٗ انشسانح انًٕجٓح إنّٛ، أكذ طاحة انًششٔع ػهٗ أٌ انششكح  

ػهٗ دفرش انششٔؽ انخاطح انًرؼهق تانظفقح انًؼُٛح  ٔقثم أٌ ذقذو ػشػٓا انًانٙ قذ اؽهؼد انًرؼاقذج

 ٔٔافقد ػهٗ يقرؼٛاذّ تًا فٛٓا انششٔؽ انًرؼهقح تانًطثٕػاخ انًطهٕتح؛
 

ترٕقٛف ٔؽانثد  قذ ذقذيد تشكاٚرٍٛ تخظٕص انظفقح انًزكٕسجكًا أػاف اٌ انششكح انًؼُٛح       

انًكَٕح نهظفقح، ٔؽانثٓا فٙ انًقاتم تؼشٔسج  22يادج يٍ أطم  11تًُارج  غ ٔيٕافاذٓاأشغال انطث

انًرؼهقح تسحة انًطثٕػاخ انرقُٛح ٔانًادج  28انظفقح، خاطح انًادج  ااالنرضاو تانششٔؽ انرٙ ذُض ػهٛٓ

رج انًطاتقح، قاو انًرؼهقح تآجال انرسهٛى. ٔتؼذ ذٕطهّ تشسانح أخشٖ يٍ انششكح ذطانثّ ترضٔٚذْا تانًُا 10

ٔذى تؼذ رنك ، ٔحذد نٓا أجال نالنرضاو ترؼٓذاذٓا تئَزاس انششكح، 2019ٕٚنٕٛص  3طاحة انًششٔع تراسٚخ 

 يغ حجض انؼًاٌ انُٓائٙ. 2019أكرٕتش  3اذخار يقشس انفسخ تراسٚخ 

 : االستنتاجات ثانيا
 

انخاطح  دفرش انششٔؽحٛث ذؼاقذخ انششكح انًشركٛح يغ طاحة انًششٔع تؼذ االؽالع ػهٗ  

 ػهّٛ؛ٔانًٕافقح  انًرؼهق تانظفقح انًؼُٛح
 

تسحة ًَارج انٕثائق  ٍٛ( ػهٗ إنضاو انًرُافس1)انفقشج  28ٔحٛث َض انذفرش انًزكٕس فٙ يادذّ        

، ٔرنك قثم ..……انرٙ سٛرى ؽثؼٓا يٍ انًسؤٔنٍٛ ػٍ يظانح انرًٍٕٚ تانًؤسساخ انراتؼح نهًشكض  انرقُٛح

 انؼشٔع؛انًشاسكح فٙ ؽهة 
 

ٔحٛث َظد انفقشج انثاَٛح يٍ انًادج انًزكٕسج ػهٗ أَّ، ٔقثم إَجاص أػًال انطثغ تانُسثح نكم  

ٔثٛقح، ٚجة ػهٗ انًرؼاقذ أٌ ٚؤخز تؼٍٛ االػرثاس انًٕاطفاخ انرقُٛح انًُظٕص ػهٛٓا فٙ جذٔل األثًاٌ 

 انرفظٛهٙ؛
 

انًفشٔع أٌ انششكح انًشركٛح قذ أخزخ تؼٍٛ االػرثاس انًٕاطفاخ ٔانششٔؽ انرقُٛح ٔحٛث إَّ يٍ        

 انًطهٕب ذٕفشْا فٙ انًطثٕػاخ فٙ إؽاس إػذادْا نؼشػٓا انًانٙ؛ 
 

ٔحٛث أقشخ انششكح انًرؼاقذج تؼذو سحثٓا نهٕثائق انًؼُٛح تانطثغ، ٔإًَا ساسهد يسؤٔنٙ  

يقرؼٛاخ انفقشج األٔنٗ يٍ تانًُارج، يًا ٚؼُٙ أَٓا نى ذحرشو فاذٓا انًؼُٛح يٍ أجم يٕا ..……انًظانح 

 ؛فح انزكشنانسا 28انًادج 
 

يٍ انظفقح انًثشيح ٔانًرؼهقح تؤجم انرُفٛز انًحذد فٙ شٓشٍٚ، ٚظثح انًرؼاقذ  10ٔحٛث ؽثقا نهًادج        

 انًزكٕس؛يهضيا ترقذٚى انرٕسٚذاخ انًطهٕتح داخم األجم 
 

 

ٔحٛث نى ذقى انششكح انًرؼاقذج ترقذٚى انٕثائق انرقُٛح انًطهٕتح داخم األجم انرؼاقذ٘، ٔيا ذشذة ػٍ  

ذكٌٕ تزنك قذ أخهد تانرضاياذٓا يًا ، ..……رنك يٍ آثاس ػهٗ انرسٛٛش انؼاد٘ نهًظانح انراتؼح نهًشكض 

 انًششٔع؛ذجاِ طاحة 
 

ٔحجض انؼًاٌ  يٍ انظفقح 26ُاء ػهٗ يقرؼٛاخ انًادج ٔحٛث قاو ْزا األخٛش تفسخ انظفقح ت 

 انُٓائٙ.

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا

، ذشٖ انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انًثسٕؽح ٔاالسرُراجاخ انًزكٕسج أػالِانًؼطٛاخ تُاء ػهٗ  

، ٔػهّٛ فئٌ شكاٚح انششكح انًرؼاقذج  يششٔع2/2018/074-.…… سقى أٌ قشاس فسخ انظفقح انؼًٕيٛح

 .غٛش يشذكضج ػهٗ أساط «......................»

 


