
 2021/22 العووهيت رقنرأي اللجنت الوطنيت للطلبياث 

 هقدم  استشارةالوتعـلق بطلب  2021 يها 04بتاريخ  

  .................................هن طرف 
 

 ،للجنت الوطنيت للطلبياث العووهيتا

 ……… 000992سقى  .................................انكاتة انؼاو لسعانح تُاء ػهٗ 

 ؛2021ياسط  26تتاسٚخ انًتٕصم تٓا 

عثتًثش  21) 1436ر٘ انحجح  7انصادس فٙ  2.14.867سقى ٔػهٗ يقتضٛاخ انًشعٕو 

 ( انًتؼهق تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ تغٛٛشِ ٔتتًًّٛ؛2015

( 2013ياسط  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انصادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 انًتؼهق تانصفقاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ تغٛٛشِ ٔتتًًّٛ؛

إنٗ انجٓاص انتذأنٙ نهجُح  يٍ طشف انًقشس انؼاو اصش انتقشٚش انًقذؤتؼذ دساعح ػُ

 ؛انؼًٕيٛحانٕطُٛح نهطهثٛاخ 

 ،2021 يا٘ 04ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انتذأنٙ انًزكٕس خالل انجهغح انًغهقح انًُؼقذج تتاسٚخ 

 الوعطياث :أوال

 .................................انكاتة انؼاو ل انغٛذ انتًظانشعانح انًشاس إنٛٓا أػالِ، تًقتضٗ 

اتخادِ ضذ  انًضيغ اإلقصاء انُٓائٌٙ قشاس أنهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح فٙ شعتشاسج اا

تقذًٚٓا نٕثائق يضٔسج إثش يشاسكتٓا فٙ طهة  تغثة،  «.................................» ششكح

. ٔٚتؼهق األيش تانٕثائق ......................انًؼهٍ ػُّ يٍ طشف انًؼٓذ  08/2018انؼشٔض سقى 

 .االقتطاع انضايٍ ٔشٓادجانتانٛح: شٓادج انضًاٌ انُٓائٙ 

                                                   

 

 

 

 

 الوولكت الوغربيت

 األهانت العاهت للحكوهت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت

 



قذ  ......................انًؼٓذ أٌ  .................................ل انغٛذ انكاتة انؼاؤأٔضح 

، حٛث تًشاعهح انًؤعغح انثُكٛح انًُغٕتح إنٛٓا انٕثائق انًشاس إنٛٓا أػالِ، نهتحقق يٍ صحتٓاقاو 

  .«.................................»أٚح ٔثٛقح يٍ جاَثٓا نفائذج ششكح  ػذو صذٔس خ ْزِ انًؤعغحأكذ

 أجمانششكح تانًؤاخزاخ انًُغٕتح إنٛٓا يٍ قاو تتثهٛغ  انًؼٓذ أٌ انغٛذ انكاتة انؼاو ٔأضاف

 ؛آيُتٕصم تأ٘ سد ٚ ، إال أَّ نىداخم اٜجال انقإََٛح ااإلدالء تًالحظاتٓ

 االستنتاجاث :ثانيا

، حٛث ٚشيٙ طانة االعتشاسج إنٗ اعتطالع سأ٘ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح

ًقشس اإلقصاء انًضيغ ت ٚتؼهق ،.................................انكاتة انؼاو ل انغٛذٔانصادس ػٍ 

 ٔثائق يضٔسج؛ واتخارِ فٙ حق صاحة صفقح قذ

ٔحٛث إٌ األحكاو ٔانًقتضٛاخ انًُظًح نًغطشج اإلقصاء ٔانجٓح انًخٕل نٓا اتخار يقشس 

 يُّ؛ 159اإلقصاء قذ حذدْا انًشعٕو انًتؼهق تانصفقاخ انؼًٕيٛح فٙ انًادج 

 ِ انًادج َجذِ ُٚص ػهٗ أٌ ػقٕتح اإلقصاء تتخز ب :ٔحٛث تانشجٕع إنٗ انثُذ أ يٍ ْز

"يقشس نهٕصٚش انًؼُٙ تانُغثح نصفقاخ انذٔنح أٔ يقشس نهٕصٚش انٕصٙ ػهٗ انًؤعغح 

 انؼًٕيٛح، ٔتؼذ اعتطالع سأ٘ نجُح انصفقاخ"؛

 .……ٔحٛث تانشجٕع إنٗ طهة االعتشاسج، َجذ أَّ يقذو يٍ انغٛذ انكاتة انؼاو 

ٔتُاء ػهّٛ فئٌ انجٓح انًخٕل نٓا اعتشاسج انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح فٙ إطاس 

 ..………………………انًشاس إنٛٓا ْٙ ٔصٚش  159يقتضٛاخ انًادج 

 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت :ثالثا

تُاء ػهٗ يا عثق، تشٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح أٌ 

العتشاسج انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشأٌ يقشس ْٕ انًخٕل  .………………………



ٔانز٘ نّ ٔحذِ  ......................انًؼٓذ ٓا ُؼهٍ ػٚاإلقصاء يٍ انًشاسكح فٙ انصفقاخ انتٙ 

 .ْزا انًقشس صالحٛح اتخار

 

 

 


