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 0902فبراير  21خ بتاري 90/0902 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية رقن

   تصفية الوعاء العقاري للوشروعإلغاء طلبات عروض سبب عدم  بشأى 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية، 

 ؛  0202غشذ  93انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ  « .................... »شكبٚخ ششكخ  ثُبء ػهٗ 

أكزٕثش  02ثزبسٚخ  2020/..……/1812ٔػهٗ انشسبنزٍٛ انجٕاثٛزٍٛ راد انشلًٍٛ ػهٗ انزٕانٙ  

 ؛ 0209ُٚبٚش  91ثزبسٚخ  2021/.……/597ٔ 0202

 99ثزبسٚخ  ……انًظبدق ػهّٛ يٍ طشف يجهس اداسح  ..……ٔػهٗ يمزضٛبد َظبو طفمبد  

 ؛ 0292دجُجش 

( 0292سجزًجش  09) .924ر٘ انذجخ  1انظبدس فٙ  049242.1انًشسٕو سلى  يمزضٛبد ٔػهٗ 

 ؛انؼًٕيٛخانًزؼهك ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد 

انًمذو انٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد  انًمشس انؼبو ٔثؼذ دساسخ ػُبطش رمشٚش 

 انؼًٕيٛخ ؛

د انؼًٕيٛخ خالل انجهسخ انًغهمخ انًُؼمذح ثزبسٚخ ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛب 

 ،0209فجشاٚش  .9

 : الوعطياتأوال

يٍ لشاس٘ طبدت انًششٔع  « .................... »ثٕاسطخ شكبٚزٓب انًشبس انٛٓب أالِ اشزكذ ششكخ  

ثبَجبص أشغبل رٓٛئخ ٔانًزؼهمٍٛ  0293/30ٔسلى  0293/22ثبنغبء طهجٙ انؼشٔع سلى 

 ، ثؼذ أٌ كبَب لذ سسٛب ػهٗ انششكخ انًشزكٛخ444444444444444444444444444444

ٔثؼذ يطبنجزٓب ثبطالع انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػهٗ يٕلفٓب يٍ انًئاخزاد انٕاسدح فٙ  

فٙ سسبنزٓب انجٕاثٛخ األٔنٗ سلى  44444444444444444444444444444انشكبٚخ انسبنفخ انزكش، أٔضذذ 

َظبو طفمبد ػهٗ  أٌ لشاس٘ انغبء طهجٙ انؼشٔع انسبنفٙ انزكش كبٌ ثُبء2020/..……/1812

444444444444444444444444444444 

رى انغبإِ سجت رجبٔص اٜجبل انًُظٕص ػهٛٓب فٙ  0293/22كًب أٔضذذ أٌ طهت انؼشٔع سلى  

 ؼمبسانادزالل انٗ  ئّسجت انغبغ فٛشج 0293/30يسطشح َضع انًهكٛخ، أيب فًٛب ٚزؼهك ثطهت انؼشٔع سلى 

 هًششٔع يٍ طشف ٔسشخ َجبسح4ن انًخظض

ثشؤٌ يآل طهت  0209ُٚبٚش  22ثزبسٚخ  0209/23ٔفٙ جٕاثٓب ػهٗ يشاسهخ انهجُخ انٕطُٛخ سلى  

رؼزضو اإلػالٌ ػُّ نهًشح انضبنضخ، أٔضذذ  44444444444444444444444444444، خبطخ ٔأٌ انؼشٔع انسبنف انزكش

أٌ طهت انؼشٔع انًؼهٍ ػُّ نهًشح انضبنضخ  2021/.……/597فٙ يشاسهزٓب سلى  44444444444444444444444444444

      

 

 

 

 

 

 
          

 

 ولكة الوـغربيـةـالو    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهذكٕيـخ

 انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    
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، ٔرنك ثسجت غٛبة 0202غشذ  02ثزبسٚخ  0202/90رى انغبإِ ثٕاسطخ انمشاس سلى  0202/13رذذ ػذد 

 سإٚخ ٔاضذخ نظبدت انًششٔع ثخظٕص اشكبنٛخ رظفٛخ انٕػبء انؼمبس4٘

 : االستنتاجاتثانيا

، أٌ …………هف أٌ طهت انؼشٔع انًزؼهك ثزٓٛئخ دٛش ٚسزُزج يٍ اسزمشاء يخزهف ٔصبئك انً 

 ْزا األخٛش رى اإلػالٌ ػُّ ٔانغبإِ صالس يشاد يززبنٛخ خالل يذح رُبْض لشاثخ انؼبو َٔظف ؛

"ًٚكٍ رُض ػهٗ أَّ  44444444444444444444444444444َظبو طفمبد يٍ  22انًبدح ٔدٛش اَّ ثبنشغى يٍ أٌ  

أٌ رزذًم أ٘ يسئٔنٛخ ػٍ ْزا انفؼم اصاء انًزُبفس ٔفٙ أ٘ يشدهخ يٍ يشادم  دٌٔ نهسهطخ انًخزظخ

 ٔرنك دست انذبالد انًذذدح فٙ َفس انًبدح ؛ يسطشح اثشاو انظفمخ، انغبء طهت انؼشٔع"

 0209ُٚبٚش  01ثزبسٚخ  2021/……/597ٔدٛش اٌ طبدت انًششٔع أٔضخ فٙ يشاسهزّ سلى  

أَّ نى ٚكٍ نذّٚ سإٚخ ٔاضذخ ثخظٕص رظفٛخ انٕػبء انؼمبس٘ يٕضٕع  طهت انؼشٔع، ْٕٔ يب ٚطشح 

يؼّ انزسبإل دٕل يذٖ يسئٔنٛخ طبدت انًششٔع ثبنمٛبو ثبنذساسبد األسبسٛخ ٔاالسزجبلٛخ لجم اإلػالٌ ػٍ 

 طهت انؼشٔع يٕضٕع انشكبٚخ4

 للطلبيات العووهية أي اللجنة الوطنيةر :ثالثا

ٔاٌ ّ خ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ أَاالسزُزبجبد انًجسٕطخ أػالِ، رشٖ انهجُٔ انًؼطٛبد ػهٗ ثُبء 

انغبء طهت انؼشٔع فٙ أ٘ يشدهخ يٍ  ،دٌٔ أٌ رزذًم أ٘ يسئٔنٛخ ،كبٌ يٍ طالدٛبد انسهطخ انًخزظخ

انمٛبو ثبنذساسبد األٔنٛخ ٔاالسزجبلٛخ لجم اإلػالٌ ػٍ أ٘  رذًم يسئٔنٛخ يشادم انظفمخ، فٓزا ال ٚؼفٛٓب يٍ

 طهت ػشٔع4

 

 

 


