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 الوولكت الوغربيت                                                  

 األهانت العاهت للحكىهت

 اللجنت الىطنيت للطلبياث العوىهيت

 

 رأي اللجنت الىطنيت للطلبياث العوىهيت  

  0202أكتىبر  20بتاريخ  02/ 0202رقن 

هتنافس في هشروعيت وحياديت بعض الشروط الونصىص عليها في نظام  هنازعتبشأى 

  الولف اإلضافي االستشارة والورتبطت بوحتىي 

 

 اللجنت الىطنيت للطلبياث العوىهيت 

 2020 َٕٕٚٛ 26انًرٕطم تٓا تراضٚد  « ............................ » تُاء ػهٗ شكاٚح شطكح 

 ؛ٔيا أضفق تٓا يٍ ٔشائق

ٕٚنٕٛظ  27تراضٚد  2424ضقى  ............................ ٔػهٗ انطؼانح انعٕاتح نهًُسٔتٛح

 ٔيا أضفق تٓا يٍ ٔشائق؛ 2020

( 2013ياضغ  20) 1434ظًازٖ األٔنٙ  8انظازض فٙ  2.12.349انًطؼٕو ضقى  ٔػهٗ

 ذرًًّٛ؛ظفقاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛطِ ٔانًرؼهق تان

( 2015رًثط ؼث 21)1436ش٘ انحعح  7انظازض فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًطؼٕو ضقى 

 ذرًًّٛ؛هثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛطِ ٔانًرؼهق تانهعُح انٕطُٛح نهط

انًقسو إنٗ انعٓاظ انرسأنٙ نهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  انًقطض انؼاو ٔتؼس زضاؼح ػُاطط ذقطٚط

 انؼًٕيٛح؛

أكرٕتط  06ٔتؼس يسأنح انعٓاظ انرسأنٙ انًصكٕض ذالل انعهؽح انًغهقح انًُؼقسج تراضٚد 

2020، 

 أوال: الوعطياث

فٙ يسٖ  « ............................ »شطكح  َاظػدتٕاؼطح شكاٚرٓا انًشاض إنٛٓا أػالِ، 

يٍ َظاو  6انًازج يٍ  4انفقطج فٙ   ٔيشطٔػٛح انشطٔط انًُظٕص ػهٗ ٔظٕب ذٕفطْا قإََٛح

 06/.……………ػهٗ ػطٔع أشًاٌ ضقى تُاء  هة انؼطٔع انًفرٕغطانًرؼهق ت ،االؼرشاضج

انراتؼح نًُسٔتٛح  ألظم انظٛاَح انٕقائٛح ٔاإلطالحٛح نًؼساخ انرؼقٛى تانًؤؼؽاخ انظحٛح

يٍ   4 اإلضافٙ، انًُظٕص ػهّٛ فٙ انفقطجنًهف يحرٕٖ ا  ٌأيؼرثطج  ،............................

ج، ال ػالقح نًٓا تظاحة سٛع٘ ٔٚرضًٍ ٔشائق ذرؼهق تشرض أٔ ٔحذًٛ ، انًصكٕضج 6انًازج 

نٛػ يٍ شأَٓا ذقسٚى أ٘ يؼهٕياخ ػٍ هثح فٙ زفرط انشطٔط انراطح ٔغٛط يرطْٔٙ انًشطٔع، 
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ح يٍ ػقس أٔ ٔٚرؼهق األيط تُؽر ،انسفرط انًصكٕضقسضاخ انًرُافػ ػهٗ إَعاظ انرسياخ انًحسزج فٙ 

 ،ٔفقا نهرُظٛى انعاض٘ تّ انؼًم ،ػهٗ اؼرؼًال انثراض فحض انًؼساخ انًؼرًسجشٓازج إظطاء اذرثاض/

 .انًؼُٙ يٍ ططف انسٔنح، َٔؽرح يٍ اػرًاز يكرة انًطاقثح يكرة يطاقثح يغطتٙ يؼرًس ٚعطّٚ

انرقٛٛس يٍ ٔأضافد انًشركٛح تأٌ إزضاض ْصا انثُس غٛط انؼازل ٔغٛط انًأنٕف ذى تغطع 

 2020َٕٕٚٛ  23ٓا تراضٚد يٍ ذالل انطؼانح انرٙ ذٕطهد تنٓا انًُافؽح، األيط انص٘ ذأكس  حطٚح

 .ٚرثطْا فٛٓا تئقظاء ػطضٓايٍ ططف طاحة انًشطٔع 

تٓصا انشأٌ يٍ  2020ٕٚنٕٛظ  16ٔفٙ يؼطع ظٕاتٓا ػهٗ انطؼانح انًٕظٓح إنٛٓا تراضٚد 

، يٍ ذالل ............................ططف انهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، أكسخ انًسٚطٚح 

 إػساز طهة انؼطٔع انًؼُٙ قس ذى ، ػهٗ أ2020ٌٕٚنٕٛظ  27فٙ  ؤضذحانً 2424ضؼانرٓا ضقى 

فٙ انًطؼٕو انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح ال ؼًٛا فًٛا  فٙ احرطاو نهًقرضٛاخ انًُظٕص ػهٛٓا

ح شاضكد فٙ طهة انؼطٔع ٔنى ٛٚرض انًثازا انرٙ ذحكى إتطاو انظفقاخ انؼًٕيٛح، ٔأٌ انًشرك

يٍ انًطؼٕو  22ذٕضٛحاخ زاذم اٜظال انًحسزج فٙ انًازج ذقسو أ٘ شكاٚح أٔ طهة يؼهٕياخ أٔ 

زفرط انرحًالخ، ال ؼًٛا ٔأَٓا ٔافقد ٔٔقؼد ػهٗ  زانًصكٕض، يًا ٚؼُٙ أَٓا كاَد ػهٗ ػهى ذاو تثُٕ

 ٔشائق يهف طهة انؼطٔع تسٌٔ ذحفظ.

 6انًشركٛح ػهٗ انًازج  ّرػاتسٚطٚح اإلقهًٛٛح انًصكٕضج أٌ يا ٔيٍ ظٓح أذطٖ، اػرثطخ انً

ٚشكم ضطٔضج ذقُٛح ، ْٕ فٙ حقٛقح األيط اذًٛٛعٚ كاٌ ( يٍ أٌ يضًٌٕ انًهف اإلضاف4ٙ)انفقطج 

يٕضٕع طهة انؼطٔع  ( amortissementانًؼساخ ) .…يسج نٓا أًْٛح ٔقائٛح، ذظٕطا ٔأٌ 

يقرضٛاخ انظٓٛط زٌٔ إذضاػٓا نهرعاضب ٔانفحض كًا ذُض ػهٗ شنك ؼُٕاخ،  10ذرعأظ تكصٛط 

ٌ ٔفٙ يقاتم شنك فئال آالخ انضغظ انغاظٚح. انًقٍُ الؼرؼً 1953ٕٚنٕٛظ  22انشطٚف انظازض فٙ 

، ٚشكم يٍ زفرط انرحًالخ 37انًازج انص٘ ذى انرُظٛض ػهّٛ فٙ  ،ض انًرطهةحذرثاض أٔ انفاال

 انرؼقٛى. ٌ ُٚرط ػٍ اؼررساو يؼساخضًاَح نظاحة انًشطٔع، نرفاز٘ أ٘ حازز يحرًم ًٚكٍ أ

ذقٕو شطكاخ حاطهح ػهٗ إشٌ يؽهى يٍ ططف انٕظاضج انًكهفح تانطاقح، تئظطاء انًطاقثح ٜالخ ٔ

 .2005زظُثط  2انًؤضخ فٙ  2456انضغظ انثراضٚح ٔانغاظٚح حؽة انًُشٕض ضقى 

 ثانيا: االستنتاجاث

 ذضًٍٛ انًهف اإلضافٙ ،ضٕع انشكاٚحيٕ ،حٛس ػاتد انشطكح ػهٗ طهة انؼطٔع 

 اوػهٗ إَعاظ انًٓ نًقرضٗ ذًٛٛع٘ ٔاحرٕائّ ػهٗ ٔشائق نٛػ يٍ شأَٓا انرؼثٛط ػٍ قسضج انًرُافؽٍٛ

يٍ ططف  قثح يؼرًساطيكرة نهً تٕاؼطح ،ٚصثد إظطاءإزالئٓى تًا  اشرطاط انًطهٕتح، يٍ ذالل

 ؛انسٔنح، فحض نهًؼساخ انًًكٍ اؼررسايٓا إلَعاظ انًٓاو انًؼُٛح

قسو إنٗ طاحة انًشطٔع أ٘ طهة ذٕضٛحاخ أٔ يؼهٕياخ ٔحٛس إٌ انًشركٛح نى ذ 

زاذم اٜظال انًُظٕص ػهٛٓا  ،طهة انؼطٔع أٔ انٕشائق انًطذثطح تّ انًرُاظع فٛٓارظٕص ت
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كًا ٔقغ ذغٛٛطِ ٔذرًًّٛ،  انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح 2.12.349يٍ انًطؼٕو ضقى  22فٙ انًازج 

 زٌٔ ذحفظ؛ٔشاضكد فٙ يؽططج اإلتطاو 

)انفقطج  6ركٛح يٍ أٌ يقرضٛاخ انًازج شأكس طاحة انًشطٔع ػهٗ أٌ يا اػرثطذّ انًٔحٛس  

 يسج فًٛا ٚرض ٔانحًائٛحضًاَح يٍ انُاحٛح انرقُٛح َظاو االؼرشاضج ذًٛٛعٚح، ٚشكم ( يٍ 4

 ؛انًطهٕتح طالحٛح انًؼساخ انرٙ ؼٛرى اؼررسايٓا فٙ إَعاظ انرسياخ

يٍ زفرط  37اخ، انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًازج ٔحٛس إٌ اشرطاط إظطاء فحض نٓصِ انًؼس 

، ُٚسضض فٙ إطاض ذفاز٘ ٔقٕع ٔيؼرًس نٓصا انغطع يٍ ططف يكرة يررض ،انشطٔط انراطح

 انًؼُٛح؛ انظحٛححٕازز يطذثطح ترشغٛم ٔاؼرؼًال يؼساخ انرؼقٛى ػهٗ يؽرٕٖ انًؤؼؽاخ 

يشاضكرٓا فٙ ْصا طهة انؼطٔع تؼس قإََٛح ٔشائق يهف  يسٖ انًشركٛح فٙ َاظػدٔحٛس  

 .انؼطٔع ػهٗ إشط شنك يٍ ططف نعُح طهة اذرٛاضْا األذٛط ٔػسو

 رأي اللجنت الىطنيت للطلبياث العوىهيت ثالثا:         

، ذطٖ انهعُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انًسنٗ تٓانٕشائق ػهٗ اأػالِ ٔيا ذى تؽطّ تُاء ػهٗ  

طهة انؼطٔع انًشاضكح فٙ يٍ  "............................ " شطكح إقظاء ػطع انؼًٕيٛح أٌ 

 .ٔأٌ انشكاٚح غٛط يطذكعج ػهٗ أؼاغ ؼهٛى 06/……………ضقى 

  

 


