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 0702فبراير  9خ بتاري 70 رأي اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيت رقن

 واحترام ًظام االستشارة تقيين عروض الوتٌافسييسريت هسطرة بشأى 

  

 اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيت،

 ؛2020فجشاٚش  17انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ  «.........................»ثُبء ػهٗ شكبٚخ ششكخ  

أثشٚم  29انًزٕطم ثٓب فٙ  .........................نهغٛذ سئٛظ جًبػخ ٔػهٗ انشعبنخ انجٕاثٛخ  

 ؛2020

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

 ؛نؼًٕيٛخ، كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛثبنظفمبد ا

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

 ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛ 

نًزؼهمخ ثظفمبد انجًبػبد انزشاثٛخ انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثبنمضبٚب ا ػشع انًهف ػهٗٔثؼذ  

 ٔيذأالرٓب ثشأَّ بٌٔ ثٍٛ انجًبػبدٔانٓٛئبد انزبثؼخ نٓب ٔيجًٕػبد انجًبػبد انزشاثٛخ ٔيإعغبد انزؼ

 ؛2020غشذ  19ٔ 12ػهٗ انزٕانٙ فٙ  ٍٚانًُؼمذ ٛٓبخالل اجزًبػ

يٍ طشف انزمشٚش انًمذو  االعزًبع ئنٗٔثؼذ ٔثُبء ػهٗ يششٔع انشأ٘ انز٘ أػذرّ ْزِ انهجُخ  

 ؛نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخئنٗ انجٓبص انزذأنٙ انغٛذ انًمشس انؼبو 

 خ انًُؼمذحانًغهمنهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهغخ ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ  

 ،2021فجشاٚش  9ثزبسٚخ 

 : الوعطياثأوال

ئنٗ انهجُخ انٕطُٛخ  ،انًشبس ئنٛٓب أػالِ زٓبشكبٚثٕاعطخ  «.........................»رمذيذ ششكخ  

انًزؼهك ثجُبء ٔطٛبَخ انطشق  2019/17فٙ أعجبة ئلظبء ػشضٓب يٍ طهت انؼشٔع سلى  بطؼُ

يؼزجشح أٌ ػذو ئدالئٓب ثبنزفظٛم انفشػٙ نألثًبٌ ضًٍ ػشضٓب  .........................انحضشٚخ ثجًبػخ 

يٍ انًشعٕو  40يمزضٛبد انًبدح ثبػزجبس أَّ، ٔثُبء ػهٗ ، ٚشكم عججب إللظبء ػشضٓب ًٚكٍ أٌ انًبنٙ ال

انزفظٛم  طبحت انًششٔع أٌ ٚطبنجٓب ثزمذٚىثايكبٌ انًزؼهك ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ كبٌ  2.12.349سلى 

 انؼشع األلم ثًُب.كبٌ ْٕ  ػشضٓب يغ انٕثبئك انزكًٛهٛخ ألٌ انفشػٙ نألثًبٌ

      

 

 

 

 

 

  

 

 ولكت الوـغربيـتـالو    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهحكٕيـخ

 انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    
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 .........................سئٛظ جًبػخ  انغٛذ ٕيٛخئثش رنك، ساعهذ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼً 

يطبنجخ ئٚبِ ثًٕافبرٓب ثًٕلف جًبػخ  2020يبسط  4انًإسخخ فٙ  56.20انشعبنخ سلى  ثًمزضٗ

 انشكبٚخ. يضًٌٕ يٍ .........................

عاليخ لشاس  جٕاثّ انًشبس ئنّٛ أػالِ، أٔضح انغٛذ سئٛظ انجًبػخ انًؼُٙ أٌ فٙ يؼشعٔ 

يٍ َظبو االعزشبسح  11انًبدح ًمزضٛبد ن طجمب ارخزرّ شٔعنجُخ طهت انؼ ٌأل عهٛى ٔيششٔع اإللظبء

انزٙ َظذ ػهٗ أٌ كم يزُبفظ يهضو ثزمذٚى ػمذ انزضاو ٔجذٔل األثًبٌ ثٛبٌ رمذٚش٘ يفظم ٔرفظٛم فشػٙ 

 ٔثبنزبنٙ اعزٕجت ئلظبؤْب.ْٕٔ األيش انز٘ نى رحزشيّ انششكخ انًشزكٛخ  نألثًبٌ ضًٍ ػشضّ انًبنٙ.

لشاس اإللظبء  دأٌ نجُخ طهت انؼشٔع ارخز فمذ أكذ انغٛذ سئٛظ انجًبػخٔثبإلضبفخ ئنٗ رنك 

  ..........................ثؼذ اعزشبسح سئٛظ يظهحخ انُفمبد ثبنخضُٚخ اإللهًٛٛخ 

 : االستٌتاجاثثاًيا

حٛث ئٌ نجُخ فزح األظشفخ ػههذ ئلظبءْب ػشع انًشزكٛخ ثؼذو انزضايٓب رمذٚى انزفظٛم انفشػٙ  

 يٍ َظبو االعزشبسح ؛ 11ػشضٓب انًبنٙ كًب ْٕ يمشس ثًمزضٗ انًبدح  نألثًبٌ ضًٍ

ٔفمب يب ْٕ  فؼال ثبنٕثٛمخ انًزكٕسحفٙ شكبٚزٓب ثؼذو ئدالئٓب  ألشدئٌ انششكخ انًشزكٛخ حٛث ٔ

 ؛ يُظٕص ػهٛٓب فٙ َظبو االعزشبسح

ئٌ انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثبنمضبٚب انًزؼهمخ ثظفمبد انجًبػبد انزشاثٛخ ٔانٓٛئبد انزبثؼخ نٓب  ٔحٛث 

اَزٓذ ثؼذ دساعزٓب ٔرذأنٓب فٙ ٔيجًٕػبد انجًبػبد انزشاثٛخ ٔيإعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ انجًبػبد، لذ 

 انؼشٔع؛عاليخ لشاس اإللظبء انًزخز يٍ طشف نجُخ طهت  انًهف ئنٗ

انًزكٕسح ٔنئٍ أكذد يششٔػٛخ لشاس اإللظبء فمذ رجٍٛ يٍ خ انذائًخ انًكهفخ ئٌ انهجُ ٔحٛث 

ثجٕاة انغٛذ سئٛظ يجهظ انجًبػخ طبحجخ انًششٔع أٌ نجُخ فزح األظشفخ نى رزخز  خزضًُنًشعبنخ اان

 ؛ لشاسْب ثالظبء انششكخ انًشزكٛخ ئال ثؼذ اعزشبسح شخض آخش ال ٚؼزجش ػضٕا فٙ نجُخ طهت انؼشٔع

يٍ انًشعٕو سلى  167عشٚخ أشغبل نجُخ طهت انؼشٔع يمشسح ثًمزضٗ انًبدح  ٔحٛث ئٌ 

انًزؼهك ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ، حٛث َظذ ػهٗ يب ٚهٙ : "ال ٚجٕص رجهٛغ أٚخ يؼهٕيخ رخض  2.12.349

انًطهٕثخ أٔ رمٛٛى انؼشٔع أٔ انزٕطٛبد انًزؼهمخ ثاعُبد انظفمخ ئنٗ فحض انؼشٔع أٔ انزٕضٛحبد 

ٗ أ٘ شخض آخش نٛغذ نّ طفخ نهًغبًْخ فٙ انًغطشح لجم أٌ رهظك َزبئج فحض انًزُبفغٍٛ ٔئن

يٍ خبسج  فاٌ انخشق انًغطش٘ ٚكٌٕ حبطال ثبعزشبسح شخض .انؼشٔع فٙ يمبس طبحت انًششٔع

 ؛أػضبء نجُخ فزح األظشفخ

ٔحٛث ئٌ خشق يجذأ انغشٚخ انٕاجت أٌ ركزغّٛ أشغبل ٔيذأالد نجُخ طهت انؼشٔع لجم  

 .ٍ انُزبئج ٚؼزجش ػٛجب جْٕشٚب ًٚظ عاليخ انًغطشح ثشيزٓباإلػالٌ ػ
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 أي اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيتر ثالثا:

ُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ أٌ لشاس اإللظبء عهٛى نكٍ ، رشٖ انهجيب رى ثغطّ نكماعزُبدا  

 انًغطشح شبثٓب ػٛت ػذو انزمٛذ ثبنغشٚخ.

 

 


