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 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية  

  0202فاتح أكتوبر بتاريخ  55رقن 

التواس الترخيص بإبرام صفقة تفاوضية بشأى   

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية 

بتاسٚخ  ......../ ....../21سقى  .....................................ٔصٚش يشاسهت انسٛذ بُاء عهٗ 

 ؛2021سبتًبش  09
 

( 2013ياسس  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  2.12.349ٔعهٗ انًشسٕو سقى 

 ٔتتًًّٛ ؛انًتعهق بانظفقاث انعًٕيٛت، كًا ٔقع تغٛٛشِ 
 

( 2015سبتًبش  21)1436ر٘ انحجت  7انظادس فٙ  2.14.867ٔعهٗ انًشسٕو سقى 

 ؛يُّ  26ٔ 4، ٔال سًٛا انًادتٍٛ نهطهبٛاث انعًٕيٛتانًتعهق بانهجُت انٕطُٛت 
 

انًقذو إنٗ انجٓاص انتذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انًقشس انعاو تقشٚش عُاطش ٔبعذ دساست      

 انعًٕيٛت؛
 

بعذ يذأنت انجٓاص انتذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انعًٕيٛت خالل انجهست انًغهقت انًُعقذة ٔ

   ،2021أكتٕبش  فاتحبتاسٚخ 
 

 : الوعطيات أوال

إنٛٓا أعالِ، ٔانز٘ انتًس  انًشاس .....................................بُاء عهٗ يشاسهت انسٛذ ٔصٚش  

طهب انسٛذ ٔصٚش بخظٕص ، بًقتضاْا استطالع سأ٘ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انعًٕيٛت

طفقت تفأضٛت  بًقتضاِ انتشخٛض نٕصاستّ إلبشاو طهبانز٘  ،..................................................

يٍ يختهف جٕاَبّ بانذساساث انتقُٛت ٔأعًال ٔانز٘ بانُسبت نكم يا ٚشتبظ بانًششٔع نتٕسعت يقش انٕصاسة 

 انُٓذست انًعًاسٚت ٔانًشاقبت انتقُٛت ٔأشغال انبُاء.

 

انٕصاسة ٔضشٔسة تٓى ْزِ حساسٛت انًعطٛاث انخاطت انتٙ بٔقذ عهم انسٛذ انٕصٚش طهبّ انًزكٕس  

  حًاٚتٓا يٍ انُشش.

 : االستنتاجات ثانيا

انًتعهق بانظفقاث انعًٕيٛت، َض فٙ انًادة  2.12.349حٛث إٌ انًشسٕو انًشاس إنّٛ أعالِ سقى  

يُّ عهٗ أٌ انظفقاث انعًٕيٛت تبشو عٍ طشٚق طهب انعشٔع أٔ انًباساة أٔ ٔفق انًسطشة  16

 انطهب؛انتفأضٛت أٔ سُذاث 



يُّ  86انًادة  حذد، بظفت حظشٚت، فٙ 2.12.349ٔحٛث إٌ انًشسٕو انسانف انزكش سقى  

انظفقاث انًتعهقت باألعًال انتٙ ، ٔأٔسدث يٍ ضًُٓا انحاالث انتٙ ٚجٕص فٛٓا إبشاو طفقاث تفأضٛت

 سشٚتٓا؛تقتضٙ ضشٔساث انذفاع انٕطُٙ أٔ األيٍ انعاو انحفاظ عهٗ 

انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انعًٕيٛت ٔاستُادا إنٗ انًبشساث انتٙ استُذث إنٛٓا ٔصاسة ٔحٛث إٌ  

نخاسجٛت ٔانتعأٌ اإلفشٚقٙ ٔانًغاسبت انًقًٍٛٛ بانخاسج، تشٖ أٌ انظفقت انًشاد إبشايٓا تُذسج فٙ إطاس ا

  انحانت انًشاس إنٛٓا أعالِ ؛

تُض عهٗ أٌ األعًال انتٙ تقتضٙ ضشٔساث انذفاع  86يٍ ثاَٛا يٍ انًادة  2حٛث إٌ انفقشة  

شخٛظا يسبقا يٍ سئٛس انحكٕيت بانُسبت نكم حانت انحفاظ عهٗ سشٚتٓا تتطهب ت انٕطُٙ أٔ األيٍ انعاو

 عهٗ حذة بُاء عهٗ تقشٚش خاص يٍ انسهطت انًختظت انًعُٛت.

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية ثالثا

ّ ال أَ ، تشٖ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انعًٕيٛتانًعطٛاث ٔاالستُتاجاث انسانفت انزكشبُاء عهٗ  

، ........................................................تفأضٛت يٍ طشف ٔصاسة طفقاث  ٕٚجذ ياَع فٙ إبشاو

بُاء عهٗ تقشٚش بشأٌ كم طفقت عهٗ حذة ٔتشخٛض يسبق يٍ سئٛس انحكٕيت بششط أٌ ٚكٌٕ ُْاك 

 خاص يٍ انسهطت انًختظت انًعُٛت.

 

 


