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 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت 

يبسط  2انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ  « .................................. »شكبٚخ ششكخ ثُبء ػهٗ 

 ؛ 2021
 

 

 31ثزبسٚخ  2021/..…474سقى  ..........................نهًشكض ٔػهٗ انشعبنخ انجٕاثٛخ 

 ؛2021 يبسط 
 

( 2013يبسط  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ ؛
 

( 2015عجزًجش  21)1436ر٘ انحجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ؛ انًزؼهق ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ
 

انًقذو إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انًقشس انؼبو رقشٚش ػُبطش ٔثؼذ دساعخ 

 انؼًٕيٛخ؛
 

ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهغخ انًغهقخ انًُؼقذح 

   ،2021 عجزًجش 21ثزبسٚخ 
 

 : الوعطياث أوال

ثأٌ  « .................................. »ثٕاعطخ انشكبٚخ انًشبس إنٛٓب أػالِ، رشزكٙ ششكخ  

انًشركضاد انقبََٕٛخ انزٙ اعزُذد ػهٛٓب نجُخ طهت انؼشٔع يٍ أجم إقظبء ػشضٓب فًٛب 

يخبنفخ نهًقزضٛبد ٔانًجبدا انؼبيخ انًؤطشح  ،ٚزؼهق ثطهت انؼشٔع يٕضٕع انشكبٚخ

ثٕجٕة إدالء انًزُبفغٍٛ ثشٓبدرٍٛ يشجؼٛزٍٛ فًٛب ٚزؼهق  نهظفقبد انؼًٕيٛخ ٔخبطخ 

يٍ َظبو االعزشبسح  14يغهًزٍٛ يٍ طشف انقطبع انؼبو كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح 

 انًزؼهق ثطهت انؼشٔع يٕضٕع انشكبٚخ.

فٙ حٍٛ اػزجش طبحت انًششٔع فٙ سعبنزّ انجٕاثٛخ ثأٌ انششٔط انًٕضٕػخ فٙ  

ثبنزُغٛق يغ انًظبنح انًخزظخ ثٕصاسح  ًذبو االعزشبسح ْٙ ششٔط يٕضٕػٛخ ٔرَظ

، ٔأضبف طبحت يٕضٕع انشكبٚخ ؼشٔعانطهت إدساجٓب فٙ قجم  ..........................

انًششٔع انًزكٕس أٌ ٔضغ ششط رقذٚى خذيبد نفبئذح انقطبع انؼبو ٚجذ يجشسِ فٙ انخجشح 

 2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  50ٔٚزالءو يغ يقزضٛبد انًبدح  ،انًطهٕثخ فٙ ْزا انشأٌ

 انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ.

 الوولكت الوغربيت                                                 

 األهانت العاهت للحكوهت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت
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 : االستنتاجاث ثانيا

انزٙ ٚزؼٍٛ ػهٛٓب انًؤعغبد انؼًٕيٛخ ضًٍ الئحخ  ..........................حٛث إٌ انًشكض  

 ..........................، ٔرنك طجقب نقشاس ٔصٚش انظفقبد انؼًٕيٛخرطجٛق انُظٕص انغبسٚخ ػهٗ 

 ؛ 3577.15 سقى

انغبنف  2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  25يٍ انًبدح  (أٔالثبء( يٍ يقزضٛبد  ٔحٛث إٌ 

"ثبنُغجخ نألػًبل راد طجٛؼخ خبطخ أٔ أًْٛخ خبطخ، ًٚكٍ أٌ ٚضى انًهف انزكش رُض ػهٗ أَّ 

أٔ انخٕاص أٔ  انزقُٙ انشٓبداد أٔ َغخ يشٕٓد ثًطبثقزٓب نألطم عهًٓب أطحبة انًشبسٚغ انؼبيٌٕ

شافٓى األػًبل انًزكٕسح. ٔرحذد كم شٓبدح ػهٗ سجبل انفٍ انزٍٚ أَجض انًزُبفظ رحذ إش

 ؛انخظٕص طجٛؼخ األػًبل ٔيجهغٓب ٔعُخ إَجبصْب ٔكزا اعى انًٕقغ ٔطفزّ ٔرقًّٛٛ"

يٍ َظبو االعزشبسح انًزؼهق ثطهت انؼشٔع  14ٔحٛث إٌ انفقشح انخبيغخ يٍ انًبدح    

شف أطحبة يشبسٚغ يٕضٕع انشكبٚخ َظذ ػهٗ ٔجٕة رقذٚى شٓبدرٍٛ يشجؼٛزٍٛ يقذيزٍٛ يٍ ط

 يٍ انقطبع انؼبو؛

ٔحٛث إٌ كبٌ انٓذف يٍ إنضاو إدالء انًزُبفغٍٛ ثبنشٕاْذ انًشجؼٛخ ٚزًثم فٙ رؼشف           

داء انخذيخ انًطهٕثخ، فئٌ ْزا ألطبحت انًششٔع ػهٗ يذٖ خجشرٓى ٔإنًبيٓى ثبنجٕاَت انزقُٛخ 

 انغشع ٚزحقق ثبإلدالء ثشٕاْذ يشجؼٛخ طبدسح ػٍ انقطبع انؼبو ٔانخبص أٔ ًْب يؼب؛ 

ٙ زانغبنف انزكش، ٔان 2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  25ٔحٛث إَّ ثبنشجٕع إنٗ انًبدح  

ب يٍ طشف أغهت يقزضٛبد أَظًخ االعزشبسح انًزؼهقخ ثطهجبد انؼشٔع انًؼهٍ ػُٓ ٓبغزُجظ يُٚ

ذ أَٓب نى رُض ػهٗ َجانغبنف انزكش،  2.12.349أطحبة انًشبسٚغ انخبضؼخ نهًشعٕو سقى 

إنضايٛخ إدالء انًزُبفغٍٛ ثشٓبدرٍٛ يشجؼٛزٍٛ أٔ أكثش يقذيخ يٍ طشف أطحبة يشبسٚغ يٍ انقطبع 

ص أٔ ًْب انؼبو، ٔإًَب رشكذ انخٛبس نهًزُبفغٍٛ أٌ ٚقذيٕا شٕاْذ يشجؼٛخ يٍ انقطبع انؼبو أٔ انخب

  يؼب ؛

ٔضغ َظبو االعزشبسح يٍ نذٌ طبحت انًششٔع ٚؼزجش حقب ٚخٕنّ نّ  كبٌٔحٛث ٔنئٍ       

ٚكٌٕ ػهٗ حغبة انًجبدا انؼبيخ انًؤطشح  أالانًشعٕو انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ، فزنك ٚجت 

 ٚقٛذ حشٚخ انٕنٕج إنٗ انًُبفغخ أٔ ٚحذ يُٓب. ٔأالنهظفقبد انؼًٕيٛخ 

 : رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت ثالثا

 ، رشٖ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخانًؼطٛبد ٔاالعزُزبجبد انًجغٕطخ أػالِثُبء ػهٗ  

يٍ َظبو االعزشبسح انًزؼهق  14ٔنئٍ كبٌ إقظبء ػشع انششكخ انًؼُٛخ قذ رى اعزُبدا إنٗ انًبدح أَّ 

يٍ  25رزؼبسع يغ يقزضٛبد انًبدح  ،انًزكٕسح ثطهت انؼشٔع يٕضٕع االعزشبسح، فئٌ انًبدح

ٔرحذ ثبنزبنٙ يٍ انٕنٕج إنٗ رقٛذ انًُبفغخ انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ،  2.12.349انًشعٕو سقى 

 انطهجٛبد انؼًٕيٛخ.
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