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 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 0902أكتوبر  02بتاريخ  09/0902رقم  

 شأن طلب تـتميم الئحة األعمال التي يمكه أن تكون موضوع عقود أوب

 للقاوون العادي اتفاقات خاضعة
 
 
 

 ،اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 
 22/ر.ع.و تراعٚز 13عقى  ....................................تُاء ػهٗ عؿانح انـٛض ٔػٚغ  

 ٔانٕشائق انًغفقح تّ؛ 2021يا٘ 

( 2013ياعؽ  20) 1434جًاصٖ األٔنٗ  8انظاصع فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًغؿٕو عقى   

 ٔذـرًًّٛ؛ انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛغِ

( 2015ؿثرًثغ  21 (1436ط٘ انذجح  7انظاصع فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًغؿٕو عقى  

 ٔذـرًًّٛ؛ انًرؼهق تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛغِ

انًقضو إنٗ انجٓاػ انرضأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انًقغع انؼاو ٚغ ٔتؼض صعاؿح ػُاطغ ذقغ

 انؼًٕيٛح؛

ٔتؼض يضأنح انجٓاػ انرضأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح سالل جهـرّٛ انًغهقرٍٛ انًُؼقضذٍٛ 

 .24/10/2021 ٕٔٚو 14/00/2021ٕٚو 

 

 أوال: المعـطـيات

 
 ....................................ذٕطهد انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تغؿانح انـٛض ٔػٚغ 

انقغاع انغايٙ إنٗ "االؿرؼاَح تشثغاء  يقرغحانًشاع إنٛٓا أػالِ، ٚهرًؾ تًقرضاْا اؿرطالع عأٚٓا تشأٌ 

نؼٚاعج يثاَٙ يشرثغاخ انثُاء ٔاألشغال انؼًٕيٛح قظض انرذقق يٍ انًؼهٕياخ انًضنٗ تٓا ضًٍ يهفاخ 

ػقٕص أٔ اذفاقاخ ساضؼح نهقإٌَ  ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ يٕضٕعانرأْٛم ٔانرظُٛف" ضًٍ األػًال انرٙ 

انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح، ٔطنك ػًال  2.12.340تانًغؿٕو عقى  1انؼاص٘ انٕاعصج تانًهذق عقى 

 يٍ انًغؿٕو انـانف انظكغ. 4تًقرضٛاخ انفقغج انـاتؼح يٍ انًاصج 
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انقغاع انًغاص اذشاطِ جاء تُاء ػهٗ اقرغاح ذٕطم تّ يٍ  يقرغحٔقض أٔضخ انـٛض انٕػٚغ أٌ 

هجٕء إنٗ االؿرؼاَح تشثغاء نؼٚاعج انظ٘ ػهم يقرغدّ "تان ....................................انـٛض ٔػٚغ 

يثاَٙ يشرثغاخ انثُاء ٔاألشغال انؼًٕيٛح قظض انرذقق يٍ انًؼهٕياخ انًضنٗ تٓا ضًٍ يهفاخ انرأْٛم 

، ٚٓضف انٗ ذذـٍٛ ٔضًاٌ انًؼٚض يٍ انذٛاص ٔانُجاػح فٙ يؼانجح يهفاخ ذظُٛف ٔذكٛٛف "ٔانرظُٛف

 يشرثغاخ انثُاء ٔاألشغال انؼًٕيٛح. 

 

 

 االستىتاجات ثاويا:
 

ياعؽ  20) 1434جًاصٖ األٔنٗ  8ظاصع فٙ ان 2.12.340عقى يٍ انًغؿٕو  4ٔدٛس إٌ انًاصج 

"ٚرى انرُظٛض ػهٗ الئذح األػًال  ياٚهٙ:ػهٗ  2ذُض فٙ فقغذٓا  رؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛحانً( 2013

يٍ ْظا  1ٔاعصج فٙ انًهذق عقى  ػقٕص أٔ اذفاقاخ ساضؼح نهقإٌَ انؼاص٘انرٙ ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ يٕضٕع 

انًغؿٕو. ًٔٚكٍ ذغٛٛغ أٔ ذـرًٛى ْظِ انالئذح تقغاع نهٕػٚغ انًكهف تانًانٛح تاقرغاح يٍ نضٌ انٕػٚغ انًؼُٙ 

 ٔتؼض اؿرطالع عأ٘ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح"؛

و عقى يٍ انفظم انصاَٙ يٍ انًغؿٕ 6ٔدٛس إَّ ٔتانغجٕع انٗ انفقغج االٔنٗ يٍ انًاصج 

ٚذضز تًٕجثّ ألجم إتغاو انظفقاخ نذـاب انضٔنح َظاو نركٛٛف ٔذظُٛف يشرثغاخ انثُاء  2.01.432

ذُض ػهٗ أٌ "ذذضز تٕػاعج انرجٓٛؼ نجُح نركٛٛف ٔذظُٛف يشرثغاخ انثُاء  فئَٓا انؼًٕيٛح،ٔاالشغال 

 ٔاالشغال انؼًٕيٛح"؛

انـانف انظكغ، َظد ػهٗ أَّ يٍ  2.01.432يٍ انًغؿٕو عقى  2ٔدٛس إٌ انفقغج "ص" يٍ انًاصج 

تٍٛ يٓاو انهجُح "ذهقٙ انًغاجغ ٔانًؼهٕياخ انرٙ ذقضيٓا انًشرثغاخ انًرغشذح نهركٛٛف ٔانرظُٛف ٔأٌ 

 ذؼًم ػهٗ جًؼٓا ٔيغاقثرٓا"؛

يا انـانف انظكغ ذُض ػهٗ  2.01.432يٍ انًغؿٕو عقى  13ٔدٛس إٌ انفقغج األسٛغج يٍ انًاصج 

 انصالشح انًشاع إنٛٓى أػالِ تًقغع ٚرشظِ انغئٛؾ تاقرغاح يٍ أػضاء انهجُح"؛ "ٔٚؼٍٛ انشثغاء ٚهٙ: 

يشرثغاخ  ٔذظُٛفصنٛم اإلجغاءاخ نركٛٛف  2يٍ انًذهق  2.أ.2.1ٔدٛس إٌ انفقغج األسٛغج يٍ 

جغاء انرذقٛقاخ إلذرًرغ انهجُح تكم دغٚح ....  انثُاء ٔاالشغال انؼًٕيٛح نهُظاو انضاسهٙ نهجُح ذُض ػهٗ "

 "؛انالػيح نضًاٌ انًؼهٕياخ انًقضيح

نؼٚاعج يثاَٙ يشرثغاخ  يـرقهٍٛ االؿرؼاَح تشثغاءانٕػاعج انًؼُٛح فٙ ٔدٛس تانُظغ إنٗ يقرغح 

انثُاء ٔاألشغال انؼًٕيٛح قظض انرذقق يٍ انًؼهٕياخ انًضنٗ تٓا ضًٍ يهفاخ انرأْٛم ٔانرظُٛف، ٔ انًغاص 

، ذضسم ذكٌٕ يٕضٕع ػقٕص أٔ اذفاقاخ ساضؼح نهقإٌَ انؼاص٘األػًال انرٙ ًٚكٍ أٌ إصعاجّ ضًٍ الئذح 

ذكٛٛف ٔذظُٛف يشرثغاخ انثُاء ٔاالشغال انؼًٕيٛح انًُٕط تٓا انقٛاو تًًٓح  اسرظاص انهجُحطًٛى  فٙ
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ٔال ًٚكٍ نٓا تانرانٙ اؿرشغاض ْظِ  انظكغانـانف  2.01.432يٍ انًغؿٕو  6انًذضشح تًٕجة انًاصج 

 ؛ٕاص يـرقهٍٛ نهقٛاو تٓاانًًٓح ٔذكهٛف سثغاء س

ترؼٍٛٛ انظغف غئٛؾ انهجُح انـانفح انظكغ االسرظاص أَاط تانًغؿٕو انـانف طكغِ  ٔدٛس إٌ

انـانف  2.01.432يٍ انًغؿٕو  13ْؤالء انشثغاء تًقغع ٚرشظِ، ٔفق يا ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًاصج 

 ؛انظكغ

، تانُظغ نًقرضٛاخ انًغؿٕو انًشاع انؼًٕيٛحانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ ٔتانرانٙ فئَّ ٚرؼظع ػهٗ 

االؿرؼاَح انًرًصهح فٙ إذًاو انالئذح انًظكٕعج تئضافح األػًال  انٕػاعج فٙاالؿرجاتح نًقرغح  انّٛ ؿهفا،

قظض انرذقق يٍ انًؼهٕياخ انًضنٗ تٓا  نؼٚاعج يثاَٙ يشرثغاخ انثُاء ٔاألشغال انؼًٕيٛح يـرقهٍٛ تشثغاء

 اذفاقٛاخ يؼٓى. ػقٕص أٔ ػٍ طغٚق إتغاو ًٚكٍنرظُٛف ضًٍ األػًال انرٙ ضًٍ يهفاخ انرأْٛم ٔا

 

 ثالثا: رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 تُاء ػهٗ يا ؿثق طكغِ:

ٔػاعج طهة ترؼظع االؿرجاتح نعأٚٓا  انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ذثض٘

"االؿرؼاَح تشثغاء نؼٚاعج يثاَٙ يشرثغاخ انثُاء ٔاألشغال انؼًٕيٛح قظض  تئصعاض ............................

ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ انرذقق يٍ انًؼهٕياخ انًضنٗ تٓا ضًٍ يهفاخ انرأْٛم ٔانرظُٛف" ضًٍ األػًال انرٙ 

 2.12.340تانًغؿٕو عقى  1ػقٕص أٔ اذفاقاخ ساضؼح نهقإٌَ انؼاص٘ انٕاعصج تانًهذق عقى  يٕضٕع

  انؼًٕيٛح؛فقاخ انًرؼهق تانظ

 

ذٕطٙ  ،َٔظغا نألًْٛح انرٙ ٚكرـٛٓا ْظا انًقرغح نرذـٍٛ ٔذجٕٚض يؼانجح يهفاخ انركٛٛف ٔانرظُٛف 

ٚذضز تًٕجثّ ألجم  2.01.432تانهجٕء انٗ ذغٛٛغ ٔذرًٛى انًغؿٕو عقى  انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح

 إتغاو انظفقاخ نذـاب انضٔنح َظاو نركٛٛف ٔذظُٛف يشرثغاخ انثُاء ٔاالشغال انؼًٕيٛح. 

 


