
 

   0202 أكتىبر 26 بتاريخ 65/0202 رأي انهجنة انىطنية نهطهبيات انعًىيية رقى

 صفة انجهة انًشتكيةالنعداو عدو قبىل شكاية ب

  

 انهجنة انىطنية نهطهبيات انعًىيية،

 2021فجساٚس  15انًزٕصم ثٓب فٙ  «..............................» شسكخ شكبٚخثُبء ػهٗ زسبنخ  

 ٔيب أزفق ثٓب يٍ ٔثبئق؛

 25انًزٕصم ثٓب فٙ  ..............................ٔػهٗ زسبنخ انسٛد انًدٚس انؼبو نهٕكبنخ انًغسثٛخ ل 

 ؛2021فجساٚس 

( انًزهؼق 2013يبزس  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8انصبدز فٙ  2.12.349انًسسٕو زقى ٔػهٗ 

 ثبنصفقبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛسِ ٔرزًًّٛ؛

( انًزؼهق 2015سجزًجس  21) 1436ذ٘ انحجخ  7انصبدز فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًسسٕو زقى 

 ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛسِ ٔرزًًّٛ؛ 

ؼد دزاسخ ػُبصس رقسٚس انًقسز انؼبو انًقدو إنٗ انجٓبش انزدأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد ٔث 

 انؼًٕيٛخ؛

ٔثؼد يدأنخ انجٓبش انزدأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهسخ انًغهقخ انًُؼقدح  

 .2021أكزٕثس  26ثزبزٚخ 
 

 نًعطيات: اأوال 

ثٕاسطخ زسبنزٓب انًشبز إنٛٓب أػالِ، ثشكبٚخ رُبشع يٍ  ..............................رقديذ شسكخ  

انًؼهٍ ػُّ يٍ طسف انٕكبنخ انًغسثٛخ  09/2020خالنٓب أسجبة إقصبء ػسضٓب يٍ طهت انؼسٔض زقى 

انٕاقغ ثجًبػخ  ........انًزؼهق ثأشغبل رٓٛئخ يشسٔع انًُطقخ انهٕجسزٛكٛخ جُٕة  .....................نزًُٛخ 

 داخم انًُطقخ ٔخبزجٓب..........................ة ........

إثس ذنك زاسهذ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ انًدٚس انؼبو نهٕكبنخ انًغسثٛخ  

 ّقصد إثداء يٕقف 2020فجساٚس  19انًؤزخخ فٙ  2021/81ثٕاسطخ زسبنزٓب زقى ........................ل

 .يًب جبء فٙ انشكبٚخ

ض زسبنزّ ؼسفٙ ي ..............................نهٕكبنخ انًغسثٛخ لٔقد أٔضح انسٛد انًدٚس انؼبو  

انجٕاثٛخ انًركٕزح أػالِ، أٌ أسجبة إقصبء انؼسض انر٘ رقديذ ثّ انشسكخ فٙ إطبز رجًغ ٚضًٓب إنٗ 

ٚسجغ إنٗ  IMADRELEC  ٔSNCE  ٔTELEPAC TECHOLOGYجبَت كم يٍ شسكخ 

 إدالئٓب ثشٓبدح اػزًبد يُزٓٛخ انصالحٛخ.

       

 

 

 

 

          

 

 ًهكة انًـغـربيـةـانً    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهحكٕيـخ

 انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    



 : االستنتاجاتثانيا 
 

سجزًجس  21) 1436ذ٘ انحجخ  7انصبدز فٙ  2.14.867يٍ انًسسٕو زقى  30انًبدح  حٛث إٌ 

يٍ  انشكايات انًقدية يجىز قبىلال ( انًزؼهق ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ َصذ ػهٗ أَّ "2015

أٔ  أو عضى في تجًع غير انىكيمُٛخ، انؼًٕيٛخ انًؼطسف يزُبفس نٛسذ نّ انًصهحخ فٙ إثساو انطهجٛخ 

 ؛"يزؼبقد يٍ انجبطٍ يحزًم

ٔثبئق انًهف ٔانًؼطٛبد انًزٕفسح ثّ ال ٕٚجد ثٓب يب ٚدل ػهٗ أٌ شسكخ ٔحٛث إٌ 

: يٍ انشسكبد انزبنٙ ذكسْبثبإلضبفخ إنٛٓب  كٌٕانًشزكٛخ ْٙ ٔكٛم انزجًغ انً «..............................»

IMADRELEC  ٔSNCE  ٔTELEPAC TECHOLOGY؛ 

انشسكخ انًشزكٛخ، انزٙ قديذ ػسضٓب فٙ إطبز رجًغ ، قد أٔدػذ شكبٚزٓب ندٖ انهجُخ  إٌ ٔحٛث      

 انٕطُٛخ يٕقؼخ ثبسًٓب يُفسدا؛

ٔحٛث إٌ انًشزكٛخ نى رجٍٛ فٙ شكبٚزٓب صفزٓب داخم انزجًغ، إذا كبَذ يجسد ػضٕ فّٛ أو أَٓب ْٙ 

 انٕكٛم انقبََٕٙ انر٘ ًٚثهّ؛

هغ انهجُخ انٕطُٛخ ػهٗ أٌ ػسض انًشزكٛخ قد قدو داخم ٔحٛث إٌ صبحت انًشسٔع ْٕ انر٘ أط

 رجًغ ْٕٔ يب أغفهذ انشسكخ ذكسِ جًهخ ٔرفصٛال؛

انًزؼهق ثبنهجُخ انٕطُٛخ قد حددد ضًٍ  2.14.867يٍ انًسسٕو زقى  30إٌ انًبدح ٔحٛث 

 ؛غانشسٔط انشكهٛخ نقجٕل شكبٚخ انًزُبفسٍٛ فٙ حبل انزجًغ أٌ ٚزى رقدًٚٓب يٍ طسف ٔكٛم انزجً

ٔحٛث إٌ انشسكخ انًشزكٛخ نى ردل ثًب ٚثجذ أَٓب ٔكٛم انزجًغ فئَٓب ٔانحبنخ ْرِ ركٌٕ قد أٔدػذ 

ندٖ  انهجُخ انٕطُٛخ شكبٚخ يٕقؼخ يٍ غٛس ذ٘ صفخ، األيس انر٘ ٚسزٕجت انزصسٚح ثؼدو قجٕنٓب ألَٓب 

 .رضًُذ ػٛجب فٙ انشكم

 ثانثا: رأي انهجنة انىطنية نهطهبيات انعًىيية

 شسكخ شكبٚخإنٗ ػدو قجٕل ثُبء ػهٗ يب رقدو خهصذ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

 يٍ حٛث انشكم َظسا نكَٕٓب قديذ يٍ غٛس ذ٘ صفخ.  «..............................»

 
 

 


