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بشأن إقصاء مقاولة 

 
  

نقذ ذى اعرطالع سأ٘ نجُح انظفقاخ تشأٌ يششٔع يقشس ٚشيٙ إنٗ إقظاء يقأنح  
 عُٕاخ، يٍ انًشاسكح فٙ انظفقاخ انرٙ ذطشحٓا يُذٔتٛركى، ٔرنك إلدالء 5، نًذج ..........

انًقأنح انًزكٕسج تشٓاداخ ألطحاب انًشاسٚغ ضًٍ ٔثائق يهفٓا انرقُٙ، فٙ إطاس طهة 
 انز٘ طشحرّ انًذٚشٚح اإلقهًٛٛح نهًٛاِ ٔانغاتاخ ٔيحاستح انرظحش 2010/5انؼشٔع سقى 

. رنك أَٓا عثق ذغهًٛٓا نًقأل آخش تُفظ انًشجغ ٔانراسٚخ. تثٕنًاٌ، ثثد أَٓا يضٔسج

 ٔػهّٛ، فئٌ نجُح انظفقاخ قايد تذساعح انطهة انًزكٕس خالل انجهغح انرٙ ػقذذٓا 
: ، تحضٕس يًثهٍٛ ػٍ يُذٔتٛركى، ٔأتذخ تشأَّ انشأ٘ انرانٙ 2011 ياسط 30تراسٚخ 

 يٍ انًشعٕو سقى 85 24ٔ ٚجٕص نظاحة انًششٔع، تُاء ػهٗ يقرضٛاخ انًادذٍٛ 
ترحذٚذ ششٔط ٔأشكال  (2007 فثشاٚش 5 )1428 يٍ يحشو 16 انظادس فٙ 2.06.388

إتشاو طفقاخ انذٔنح، أٌ ٚرخز يقشسا تاإلقظاء انًؤقد أٔ انُٓائٙ يٍ انًشاسكح فٙ 
انظفقاخ ضذ انًرُافظ أٔ انًرؼاقذ انز٘ ثثد فٙ حقّ اإلدالء ترظشٚح تانششف ٚرضًٍ 
يؼهٕياخ غٛش طحٛحح أٔ اسذكاتّ أػًال ذذنٛغٛح أٔ يخانفاخ يركشسج نششٔط انؼًم أٔ 

. إخالالخ خطٛشج تاالنرضاياخ انرؼاقذٚح

ٔقٛذخ انًادذاٌ انًزكٕسذاٌ إيكاَٛح اذخار جضاء اإلقظاء تضشٔسج ذثهٛغ انًرُافظ أٔ 
طاحة انظفقح تانًؤاخزاخ انًُغٕتح إنّٛ ٔتذػٕذّ عهفا إنٗ اإلدالء تًالحظاذّ تشأَٓا 

. ٔاعرشاسج نجُح انظفقاخ قثم اذخار انقشاس

 ٔٚضاف إنٗ ْزِ انششٔط، ششٔط يثذئٛح ٔشكهٛح أخشٖ، يُٓا ٔجٕب ذؼهٛم يقشس 
اإلقظاء، ٔاذخارِ يٍ انٕصٚش انًخرض، ٔضشٔسج يالءيح انجضاء انًضيغ اذخارِ ضذ 

. انًرُافظ أٔ طاحة انظفقح يغ انًؤاخزاخ انًُغٕتح إنّٛ

  

: ٚغرُرج يٍ انٕثائق انًشفقح تطهة االعرشاسج يا ٚهٙ - 2

فٙ إطاس طهة انؼشٔع سقى ......... أٌ انشٕاْذ األستؼح انرٙ أدند تٓا يقأنح -  أ
 انًرؼهقح تظٛاَح انًغانك انغاتٕٚح، ضًٍ يهفّ انرقُٙ 2010 أتشٚم 6 تراسٚخ 2010/5

تاإلضافح إنٗ شٓادج انرظُٛف ٔانركهٛف، ْٙ َغخ يٍ انشٕاْذ انرٙ عهًرٓا انًذٚشٚح 
ذحًم َفظ انراسٚخ ٔسقى انًشجغ ....... اإلقهًٛٛح نهًٛاِ ٔانغاتاخ تًٛغٕس إنٗ يقأل آخش 
. يغ ذغٛٛش اإلعى ٔيثهغ انظفقح ٔانًغاحح انًُجضج

أٌ انًذٚش اإلقهًٛٙ نهًٛاِ ٔانغاتاخ ٔيحاستح انرظحش نثٕنًاٌ طانة يقأنح -  ب
تاإلدالء ترفغٛشاخ تخظٕص انشٕاْذ انغانفح انزكش ٔانًٕجٕدج ضًٍ يهفّ "........... " 

 2150 ٔانشعانح سقى 2010 أتشٚم 8 تراسٚخ 663انرقُٙ ٔرنك تٕاعطح انشعانح سقى 
 .2010 أكرٕتش 14تراسٚخ 



 

 

 

تُاء ػهٗ يا عثق، ذشٖ نجُح انظفقاخ، ػهٗ يغرٕٖ انشكم دٌٔ فحض األعثاب - 3
انجْٕشٚح نًقشس اإلقظاء، أٌ انًغطشج انرٙ اذثؼرٓا انًُذٔتٛح انغايٛح نهًٛاِ ٔانغاتاخ 

يٍ انًشاسكح فٙ انظفقاخ انرٙ ذؼهٍ "........." ٔيحاستح انرظحش، قظذ إقظاء يقأنح 
 يٍ 85 24ٔػُٓا السذكاتّ أػًال ذذنٛغٛح، يغرٕفٛح نهششطٍٛ انًحذدٍٚ فٙ انًادذٍٛ 

ذثهٛغّ تانًؤاخزاخ ٔيطانثرّ تاإلدالء تانرفغٛشاخ ) 2.06.388انًشعٕو انغانف انزكش سقى 
. (حٕنٓا ٔاعرشاسج نجُح انظفقاخ

انًُذٔب انغايٙ ) ٔذزكش تضشٔسج اذخار يقشس اإلقظاء يٍ طشف انغهطح انًخرظح 
ٔتٛاٌ انًشاجغ انرٙ تُٙ ػهٛٓا ٔذؼهٛهّ تانًغثثاخ  (نهًٛاِ ٔانغاتاخ ٔيحاستح انرظحش

انضشٔسٚح الذخارِ ٔاإلشاسج إنٗ انًؤاخزاخ انًُغٕتح إنّٛ ٔانحشص ػهٗ يالءيح يذج 
"..............". اإلقظاء يغ انًؤاخزاخ انًُغٕتح إنٗ انًقأل 

ٔيٍ جٓح أخشٖ، ذزكش تأٌ األػًال انرذنٛغٛح فٙ انٕثائق اإلداسٚح ٚخرض انقضاء 
. تانُظش فٛٓا ٔتانرانٙ ٚرؼٍٛ ػشع انًغأنح ػهٗ انًحكًح انًخرظح

 


