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 2021 شتُبز 28بتارٌد  55 رقى رأي انهجُت انٕطٍُت نهطهبٍاث انعًٕيٍت

اإلٌذاع ذو احتزاو يسطزة نعزضٓا ء عبئقظاانًتعهقت  "..........................شكاٌت "بشأٌ 

  فً بٕابت انظفقاث انعًٕيٍتنهٕثائق اإلنكتزًَٔ 

 
 

 انهجُت انٕطٍُت نهطهبٍاث انعًٕيٍت،

 ؛2020 كرٕتشأ 01" انًرٕصم تٓا تراسٚخ .......................... تُاء ػهٗ شكاٚح ششكح "

 2020 أكرٕتش 16 ٙا تراسٚخً، انًرٕصم تٓ...................نٕصاسج  رٍٛانجٕاتٛ رٍٛٔػهٗ انشعان

 ؛2021غشد  16ٔ

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

 ؛تانصفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ

( انًرؼهق 2015عثرًثش  21) 1436ر٘ انحجح  7انصادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛تانهجُح انٕغُٛح نهطهثٛاخ 

ٔتؼذ دساعح ػُاصش انرقشٚش انًقذو يٍ غشف انًقشس انؼاو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕغُٛح 

 نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح؛

ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕغُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهغح انًغهقح انًُؼقذج تراسٚخ 

 ؛2021 شرُثش 28

 :انًعطٍاث :أٔال

فٙ عثة إقصاء ػشظٓا " .......................... " تٕاعطح شكاٚرٓا انًشاس إنٛٓا أػالِ، ذُاصع ششكح    

انًرؼهق تئَجاص أشغال خرى انًثاَٙ اإلداسٚح نٕصاسج  18/2020يٍ انًشاسكح فٙ غهة انؼشٔض سقى 

، ٔانز٘ شاسكد فّٛ ػثش يهف إنكرشَٔٙ قايد ترحًٛهّ ػهٗ  )حصراٌ( ............ب ...................

انثٕاتح اإلنكرشَٔٛح نهصفقاخ انؼًٕيٛح. ٔذشٛش انششكح انًشركٛح إنٗ أٌ عثة اإلقصاء، انًؼثش ػُّ يٍ 

ػذو ذقذٚى انششكح نذفرش انششٔغ انخاصح يٕقغ تاألحشف األٔنٗ ٔيٕقغ "غشف نجُح غهة انؼشٔض ب 

انًرؼهق تانصفقاخ  2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  149ٔ 148قرعٛاخ انًادذٍٛ ، تأَّ ٚرؼاسض يغ ي"ػهّٛ

انؼًٕيٛح ٔيغ انًقرعٛاخ انًرؼهقح تانرٕقٛغ اإلنكرشَٔٙ نهٕثائق انًكَٕح نًهفاخ انًرُافغٍٛ فٙ غهثاخ 

 انؼشٔض.

تًقرعٗ سعانرٛٓا  ...................ٔتؼذ يشاعهرٓا يٍ غشف انهجُح انٕغُٛح، أكذخ ٔصاسج 

أٌ ػذو اقرُاع انششكح انًشركٛح تقشاس  2021غشد  16ٔ  2020أكرٕتش  16انًرٕصم تًٓا تراسٚخٙ 

ٔكزا  2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  149ٔ 148إقصاء ػشظٓا ساجغ إنٗ ذأٔٚهٓا انغٛش انصائة نهًٕاد 

انًرؼهقح ترثغٛػ تؼط  TGR/DRRCI/DR/N°9ش االقرصاد ٔانًانٛح ٔإصالح اإلداسج سقى ٔصٚنذٔسٚح 

اإلجشاءاخ انًرؼهقح تانصفقاخ انؼًٕيٛح نهذٔنح ٔانجًاػاخ انرشاتٛح، يعٛفح إَّ قذ ذثٍٛ نهجُح غهة 

                                          
 

                انًًهكت انًغزبٍت

            األياَت انعايت نهحكٕيت

 انهجُت انٕطٍُت نهطهبٍاث انعًٕيٍت

 /أ.عع.خ
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شعٕو يٍ ي 29انؼشٔض، أثُاء فحصٓا نهٕثائق انًطهٕتح، أٌ انششكح انًشركٛح نى ذحرشو يقرعٛاخ انًادج 

انصفقاخ انؼًٕيٛح ٔانرٙ ذشرشغ أٌ ٚكٌٕ دفرش انششٔغ انخاصح َٔظاو االعرشاسج يٕقؼا تاألحشف األٔنٗ 

 ٔيٕقغ ػهّٛ يٍ غشف انًرُافظ أٔ انشخص انًؤْم يٍ غشفّ نٓزا انغشض.

 :االستُتاجاث ا:ٍَثا

انًؼهٍ ػُّ انششكح انًشركٛح ذطؼٍ فٙ قشاس إقصائٓا يٍ انًشاسكح فٙ غهة انؼشٔض  حٛث إٌ

، يؼرثشج إٚاِ يخانف نًقرعٛاخ يشعٕو انصفقاخ انؼًٕيٛح سقى ...................يٍ غشف ٔصاسج 

ٔكزا نششٔغ اإلٚذاع اإلنكرشَٔٙ فٙ تٕاتح انصفقاخ انؼًٕيٛح خاصح فًٛا ٚرؼهق تانرٕقٛغ  2.12.349

 اإلنكرشَٔٙ نٕثائق ٔيهفاخ انًرُافغٍٛ؛

فٙ فقشذًٛٓا انهرٍٛ اعرُذ ػهًٛٓا انًشركٙ نرثشٚش يٕقفّ قذ أشاسذا  149ٔ 148انًادذٍٛ ٔحٛث إٌ 

 انثاَٛرٍٛ إنٗ كٛفٛح إٚذاع ٔعحة ٔكزا ذقٛٛى ػشٔض انًرُافغٍٛ ذحذد تقشاس ػٍ انٕصٚش انًكهف تانًانٛح؛

 2014شرُثش  04تراسٚخ  20.14يٍ قشاس ٔصٚش االقرصاد ٔانًانٛح سقى  8ٔحٛث إٌ انًادج 

 اغش إتشاو انصفقاخ انؼًٕيٛح يٍ انصفح انًادٚح، ذُص ػهٗ يا ٚهٙ: ٔانًرؼهق ترجشٚذ يغ

 يٍ 22 انًادة فً انًُظٕص عهٍٓا األغهفت يٍ غالف كم عهٍٓا ٌحتٕي انتً انٕثائق كم تجًع "

 .انعًٕيٍت انظفقاث بٕابت استعًال نشزٔط طبقا إنكتزًَٔ فً يهف ... 342.12.2 رقى انًزسٕو

 ٌؤْهّ يٍ أٔ انًتُافس يٍ طزف حذة، عهى ٔاحذة كم أعالِ انًبٍُت انٕثائق عهى إنكتزٍَٔا ٌٕقع

 ؛"اإلنكتزًَٔ انًهف فً إدراجٓا قبم نتًثٍهّ،

انغانف انزكش ُٚص  2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  29يٍ انًادج  2انثُذ أ يٍ انفقشج  إٌ ٔحٛث

انخاطت يٕقع باألحزف انغالف األٔل ٌتضًٍ ٔثائق انًهفٍٍ اإلداري ٔانتقًُ ٔدفتز انشزٔط ػهٗ أٌ 

 ...؛ األٔنى ٔيٕقع عهٍّ يٍ طزف انًتُافس أٔ انشخض انًؤْم يٍ طزفّ نٓذا انغزع

ٗ دفرش انششٔغ ػه غٕٛقانرٔ األٔنٗ تاألحشف غٛقفئٌ انرٕ ،29، ٔاحرشايا نًقرعٛاخ انًادج ٔػهّٛ

 انصفقاخ تٕاتح اعرؼًال نششٔغ غثقإْ ٔاجة ػهٗ كم يرُافظ قثم انقٛاو تانرٕقٛغ اإلنكرشَٔٙ  انخاصح

 ؛انؼًٕيٛح

ٔانرٕقٛغ ػهٗ دفرش انششٔغ انخاصح  ٗٔحٛث إٌ انششكح انًُافغح قذ أغفهد انرٕقٛغ تانحشف األٔن

يٍ يشعٕو  29يٍ انًادج  2انثُذ أ يٍ انفقشج قثم أٌ ذٕقؼّ إنكرشَٔٛا، فئَٓا ذكٌٕ قذ خانفد يقرعٛاخ 

 ٌ شكاٚرٓا ال ذشذكض ػهٗ أعاط قإََٙ.انصفقاخ انؼًٕيٛح انًزكٕس عانفا، ٔتانرانٙ فئ

 رأي انهجُت انٕطٍُت نهطهبٍاث انعًٕيٍت :ثانثا

أٌ  أػالِ، ذشٖ انهجُح انٕغُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح انًزكٕسجاالعرُراجاخ انًؼطٛاخ ٔتُاء ػهٗ 

 قشاس عهٛى. 18/2020سقى يٍ غهة انؼشٔض  "..............."قشاس إقصاء ششكح 


