
1 

 

 

 2222يناير  20بتاريخ  12/2222 رقم العموميتللطلبياث رأي اللجنت الوطنيت 

  من أجل إقصاء مقاولت استشارةالمتعـلق بطلب  

 
 

 ،للجنت الوطنيت للطلبياث العموميتا

  2021/…/…/.…/5968سلى  ..............انًذٚشج انؼايح نهٕكانح انٕطُٛح  انسٛذج سسانحتُاء ػهٗ 

 ؛8282 ٕٚنٕٛ 82تراسٚخ انًرٕطم تٓا 

( 8222سثرًثش  82) .2.4ر٘ انحجح  2انظادس فٙ  2.2..8.2سلى  ٔػهٗ يمرضٛاخ انًشسٕو

 انًرؼهك تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

انًظادق  ..............يمرضٛاخ ششٔط ٔأشكال َظاو انظفماخ انخاص تانٕكانح انٕطُٛح  ٔػهٗ

 ؛8224َٕٕٚٛ  .8ػهّٛ يٍ طشف انًجهس اإلداس٘ تراسٚخ 

إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح  يٍ طشف انًمشس انؼاو دساسح ػُاطش انرمشٚش انًمذؤتؼذ 

 انؼًٕيٛح؛نهطهثٛاخ 

 .8288ُٚاٚش  22ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ انًزكٕس خالل انجهسح انًغهمح انًُؼمذج تراسٚخ 

 المعطياث :أوال

 ..............انؼايح نهٕكانح انٕطُٛح  انًذٚشج جانسٛذ دطهثانشسانح انًشاس إنٛٓا أػالِ، تًمرضٗ 

 اذخادِ ضذ ششكح انًضيغاإللظاء ٌ لشاس أنهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح فٙ شسرشاسج اا

إثش يشاسكرٓا فٙ طهة انؼشٔع سلى ػهٗ يضٔسج  شٓادج يشجؼٛحذمذًٚٓا ن تسثة،  «..............»

 ؛تانجذٚذج ..............انًذٚشٚح انجٕٓٚح ػُّ يٍ طشف  انًؼهٍ 2021/..…/.…/23

تانمُٛطشج انًُسٕتح إنٛٓا  ….…يذٚشٚح تًشاسهح  دلايٓا أَج انًذٚشج انؼايح انسٛذ دٔأٔضح

طحح ذهك انٕثٛمح انًذنٗ تٓا يٍ ػذو  انًذٚشٚحخ ، حٛث أكذانًشاس إنٛٓا أػالِ، نهرحمك يٍ طحرٓا حمانٕثٛ

  ؛«..............»ششكح  طشف

ترثهٛغ  دلاي انًذٚشٚح انجٕٓٚح طاحثح انًششٔع أٌ .............. حانؼايانًذٚشج انسٛذج  دٔأضاف

، إال أٌ طاحثح الحظاذٓا داخم اٜجال انمإََٛحانششكح تانًؤاخزاخ انًُسٕتح إنٛٓا يٍ أجم اإلدالء تً

 ؛انًششٔع نى ذرهك أ٘ جٕاب يٍ انششكح فٙ انًٕضٕع
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 االستنتاجاث :ثانيا

إنٗ اسرطالع سأ٘  ..............انسٛذج انًذٚشج انؼايح نهٕكانح انٕطُٛح االسرشاسج  حشيٙ طانثذحٛث 

 ويمشس اإللظاء انًضيغ اذخارِ فٙ حك طاحة طفمح لذتخظٕص  انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح

 يضٔسج؛ ٔثٛمح

ٔحٛث إٌ األحكاو ٔانًمرضٛاخ انًُظًح نًسطشج اإللظاء ٔانجٓح انًخٕل نٓا اذخار يمشس 

 ؛..............َظاو انظفماخ انخاص تانٕكانح انٕطُٛح  اإللظاء لذ حذدْا

يٍ َظاو انظفماخ انخاص تانٕكانح انٕطُٛح  142ٔحٛث تانشجٕع إنٗ انثُذ أ يٍ انًادج 

، ٔتؼذ اسرطالع سأ٘  يٍ سئٛس يجهس اإلداسجًمشس ُٚض ػهٗ أٌ ػمٕتح اإللظاء ذرخز ت ..............

 نجُح انظفماخ؛

« Par décision du Président du conseil d’Administration après avis de la 

commission des marchés, l’exclusion temporaire ou définitive du concurrent des 

marchés passés par les services relevant de son autorité » 

ٕكانح انًذٚشج انؼايح نه جانسٛذطشف ٔحٛث تانشجٕع إنٗ طهة االسرشاسج، َجذ أَّ يمذو يٍ 

 ؛..............انٕطُٛح 

ٔتُاء ػهّٛ فئٌ انجٓح انًخٕل نٓا اسرشاسج انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح فٙ إطاس يمرضٛاخ 

 .سئٛس انًجهس اإلداس٘انًشاس إنٛٓا ْٙ  2.8انًادج 

 

 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت :ثالثا

ْٕ سئٛس انًجهس اإلداس٘ نهٕكانح تُاء ػهٗ يا سثك، ذشٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح أٌ 

السرشاسج انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشأٌ يمشس اإللظاء يٍ انًشاسكح فٙ انظفماخ انرٙ انًخٕل 

يٍ َظاو  2.8طثما نًمرضٛاخ انًادج  ْزا انًمشس ٔانز٘ نّ ٔحذِ طالحٛح اذخارانٕكانح  ٓاُؼهٍ ػذ

 ...............انظفماخ انخاص تانٕكانح انٕطُٛح 

 

 

 


