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 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية  

    0802دجىبر 80بتاريخ  08/0802رقم 

 إطار-صفقاتتميم الئحة األعمال التي يمكه أن تكون موضوع تشأن في 
 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية 

 ؛2021 ١ٌٛ٠ٛ 16 زبس٠خث 21/3431سلُ  .............................ٚص٠ش اٌغ١ذ ؽٍت  ثٕبء عٍٝ

( اٌّزعٍك 2013ِبسط  20) 1434جّبدٜ األٌٟٚ  8اٌظبدس فٟ  2.12.349ٚعٍٝ اٌّشعَٛ سلُ 

 ؛١ّّٗب ٚلع رغ١١شٖ ٚرزّوثبٌظفمبد اٌع١ِّٛخ، 

( اٌّزعٍك ثبٌٍجٕخ 2015عجزّجش  21) 1436رٞ اٌحجخ  7اٌظبدس فٟ  2.14.867ٚعٍٝ اٌّشعَٛ سلُ 

 ؛١ّّٗب ٚلع رغ١١شٖ ٚرزّواٌٛؽ١ٕخ ٌٍطٍج١بد اٌع١ِّٛخ، 

 إٌٝ اٌجٙبص اٌزذاٌٟٚ ٌٍجٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍطٍج١بد اٌع١ِّٛخ؛ اٌعبَ اٌّمذَاٌّمشس  ٚثعذ دساعخ عٕبطش رمش٠ش

 07اٌّغٍمخ إٌّعمذح ثزبس٠خ  زٗخالي جٍغ ٌٍجٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍطٍج١بد اٌع١ِّٛخٚثعذ ِذاٌٚخ اٌجٙبص اٌزذاٌٟٚ 

 ،2021دجٕجش 

 أوال: المعطيات

 ................أْ ِذ٠ش٠خ  .............................ٚص٠ش اٌغ١ذ عشع ، ثٛاعطخ ؽٍجٗ اٌّشبس ا١ٌٗ أعالٖ

اٌطجٛغشاف١خ  األعّبي رٍجأ، فٟ إؽبس رذث١ش اٌٍّه اٌخبص ٌٍذٌٚخ، إٌٝ إثشاَ ؽٍج١بد ع١ِّٛخ ِٓ أجً إٔجبص

جً أٔٙب، ِٓ أٚ اٌزحف١ظ اٌعمبسٞ. طشحاٌّشبس٠ع االعزثّبس٠خ راد اٌجعذ االعزشار١جٟ أٚ ِغاٌزٟ رغزٍضِٙب 

رٍجأ إٌٝ اٌزعبلذ ِع ِٕٙذع١ٓ ، إ١ٌٙب فٟ ٘زا اٌشأْ عٍٝ أوًّ ٚجٗ الع ثبٌّٙبَ اٌّٛوٌٛخطاالػ

ؽجٛغشاف١١ٓ ِعزّذ٠ٓ ِٓ أجً إٔجبص األعّبي اٌطجٛغشاف١خ اٌّطٍٛثخ. ٠ٚزُ ٘زا اٌزعبلذ فٟ إؽبس طفمبد 

 ع١ِّٛخ رجشَ عٓ ؽش٠ك ؽٍت اٌعشٚع أٚ فٟ إؽبس عٕذاد ؽٍت.

رىزغٟ طجغخ وبٔذ  ٚاْ ثحغت ِب جبء فٟ اٌطٍت، ب،اْ األعّبي اٌطجٛغشاف١خ اٌّشغٛة ف١ٙ ٚثبعزجبس

 .............................اٌغ١ذ ٚص٠ش ٘ب، ٌٚزٌه ٠شٜ ٚٚر١شح رٕف١ز برٙبرحذ٠ذ و١ّئٔٗ ٠زعزس ف رٛلع١خ ٚدائّخ

  اإلؽبس ٟ٘ إٌٛع األٔغت ِٓ اٌظفمبد إلٔجبص ِثً ٘زٖ األعّبي. -ْ اٌظفمبدا

 اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ                                                      

 األِبٔخ اٌعبِخ ٌٍحىِٛخ

 اٌٍجٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍطٍج١بد اٌع١ِّٛخ
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إثذاء سأ٠ٙب اٌٍجٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍطٍج١بد اٌع١ِّٛخ  ِٓ .............................اٌغ١ذ ٚص٠ش ٠طٍت ، ٌٚٙزٖ اٌغب٠خ

ػّٓ الئحخ األعّبي  ................اٌزٟ رمَٛ ثٙب ِذ٠ش٠خ  "األعّبي اٌطجٛغشاف١خ"فٟ شأْ إِىب١ٔخ إدساج 

 .إؽبس-اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِٛػٛع طفمبد

 ثاويا: االستىتاجات

٠ٕض ١خ ِّٛزعٍك ثبٌظفمبد اٌعّاٌ 2.12.349سلُ اٌّشعَٛ ِٓ  6اٌّبدح ِٓ  األٚياٌجٕذ ح١ث إْ 

وبٍِخ، رحذ٠ذ و١ّخ  ثظٛسحعٕذِب ٠زعزس، ِغجمب ٚ "إؽبس-طفمبد"إثشاَ طفمبد رذعٝ عٍٝ أٔٗ ٠ّىٓ 

 طجغخ رٛلع١خ ٚدائّخ؛ ٠ىزغٟٚٚر١شح رٕف١ز أٞ عًّ 

الئحخ األعّبي اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ اٌّشفك ثبٌّشعَٛ اٌغبٌف اٌزوش ٠حذد  2اٌٍّحك سلُ ٚح١ث إْ 

 ؛إؽبس-طفمبدِٛػٛع 

ِٓ  6ِٓ اٌّبدح ، عّال ثأحىبَ اٌجٕذ اٌثبٟٔ رغ١١ش٘ب أٚ رز١ّّٙب ٚح١ث إْ ٘زٖ اٌالئحخ ٠ّىٓ

، ثعذ ثبلزشاح ِٓ اٌٛص٠ش اٌّع٠ٟٕزخز  لشاس ٌٍٛص٠ش اٌّىٍف ثبٌّب١ٌخّٛجت ث اٌّشعَٛ اٌغبٌف اٌزوش،

 ٍج١بد اٌع١ِّٛخ؛اعزطالع سأٞ اٌٍجٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍط

األعّبي اٌطجٛغشاف١خ ٔٗ ٠زعزس، ِغجمب ٚثظٛسح وبٍِخ، رحذ٠ذ و١ّخ ٚٚر١شح رٕف١ز ثّب أ ٚح١ث

أْ ٘زٖ األعّبي ٚثّب ، إؽبس-طفمبداٌّمزشح إدساجٙب ػّٓ الئحخ األعّبي اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِٛػٛع 

 فئٔٗ ١ٌظ ٕ٘بن ِب ٠حٛي دْٚ ادساجٙب فٟ اٌالئحخ اٌزوٛسح. ؛رىزغٟ طجغخ رٛلع١خ ٚدائّخ

اٌٝ  فٟ اٌجٕذ أ ِٕٗأشبس لذ  اٌّشفك ثبٌّشعَٛ اٌغبٌف اٌزوش 2ٚح١ث إٔٗ ٌئٓ وبْ اٌٍّحك سلُ 

فئٔٗ حذد رٌه حظش٠ب  ،ػّٓ األعّبي اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رىْٛ ِٛػٛع طفمبد اؽبساألعّبي اٌطجٛغشاف١خ 

األعمال الطبوغرافية المتعلقة بقياس أعماق البحار المرتبطة بارتفاع مياي السدود ومراقبة األشغال  فٟ

د فئْ عجبسح "األعّبي اٌطجٛغشاف١خ" اٌٛاسدح فٟ ٘زا اٌٍّحك جبء ِّب ٠عٕٟ الميىائية وأشغال الجرف

م١ذح، ح١ث إٔٗ ال ٠ّىٓ إثشاَ إؽبس فٟ ٘زا اٌشأْ إال إرا وبٔذ األعّبي اٌطجٛغشاف١خ رزعٍك  -طفمبد  ُِ

  "ثم١بط أعّبق اٌجحبس اٌّشرجطخ ثبسرفبع ١ِبٖ اٌغذٚد ِٚشالجخ األشغبي ا١ٌّٕبئ١خ ٚأشغبي اٌجشف"؛ 

إؽبس إلٔجبص األعّبي اٌطجٛغشاف١خ -أْ رجشَ طفمبد ................ٌّذ٠ش٠خ  ،ٌٚىٟ ٠زأرٝ ٚح١ث إٔٗ

عجبسح "اٌّزعٍمخ ثم١بط أعّبق اٌجحبس  فأٔٗ ٠غزحغٓ حزف اٌزٟ رغزٍضِٙب ؽج١عخ اٌّٙبَ اٌّٛوٌٛخ إ١ٌٙب

اٌّؼبفخ ٌعجبسح األعّبي  اٌجشف"اٌّشرجطخ ثبسرفبع ١ِبٖ اٌغذٚد ِٚشالجخ األشغبي ا١ٌّٕبئ١خ ٚأشغبي 

عٍّب اْ ٘زا ، اٌّشفك ثبٌّشعَٛ اٌغبٌف اٌزوش 2اٌٍّحك سلُ  اٌجٕذ  ِٓ ب فٟ اٌطجٛغشاف١خ إٌّظٛص ع١ٍٙ
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إؽبس إلٔجبص أعّبي ؽجٛغشاف١خ رزعٍك ثم١بط أعّبق اٌجحبس -إثشاَ طفمبدٌٓ ٠ؤثش عٍٝ إِىب١ٔخ  اٌحزف

 اٌّشرجطخ ثبسرفبع ١ِبٖ اٌغذٚد ِٚشالجخ األشغبي ا١ٌّٕبئ١خ ٚأشغبي اٌجشف؛

 للطلبيات العمومية ثالثا: رأي اللجىة الوطىية

 :اٌٍجٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍطٍج١بد اٌع١ِّٛخرشٜ ، ب عجكِثٕبء عٍٝ  

 6األعّبي ِٛػٛع ؽٍت اٌشأٞ رغزٛفٟ اٌششٚؽ إٌّظٛص ع١ٍٙب فٟ اٌجٕذ األٚي ِٓ اٌّبدح  أْ

 ١خ؛ِّٛزعٍك ثبٌظفمبد اٌعّاٌاٌّشعَٛ ِٓ 

"األعمال الطبوغرافية المتعلقة بقياس أعماق البحار المرتبطة بارتفاع مياي  رع٠ٛغ عجبسح

اٌّشفك  2اٌٍّحك سلُ أ ِٓ  فٟ اٌجٕذاٌٛاسدح  السدود ومراقبة األشغال الميىائية وأشغال الجرف"

 ."األعمال الطبوغرافية"ثبٌّشعَٛ اٌّزعٍك ثبٌظفمبد اٌع١ِّٛخ ثعجبسح 


