
1                                                                                        

 

 

 

 رأي انهجنت انوطنيت نهطهبياث انعًوييت  

  6262أبريم  62بتاريخ  62/6262رقى 

 انحرةبخصوص إدخال تعذيم عهى نظاو االستشارة وأثره عهى انًنافست 

 انهجنت انوطنيت نهطهبياث انعًوييت 

 ؛ 0202دجُثش انًرٕطم تٓا فٙ فاذح  ......................انًُٓذط انًؼًاس٘ تُاء ػهٗ شكاٚح 

 ؛0202فثشاٚش  4انًرٕطم تٓا تراسٚخ  ......................جٕاب انششكح ٔػهٗ 

انًظادق ػهّٛ يٍ ؽشف انًجهظ  ......................انُظاو انخاص تظفماخ انششكح ٔػهٗ 

 ؛0222دجُثش  00اإلداس٘ خالل جهغرّ انًُؼمذج تراسٚخ 

( انًرؼهك 0222عثرًثش  02).244ر٘ انحجح  2انظادس فٙ  0.24.1.2ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ّ؛ٔذرًًٛانؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛشِ تانهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ 

انًمذو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انًمشس انؼاو ذمشٚش ػُاطش ٔتؼذ دساعح 

 انؼًٕيٛح؛

ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهغح انًغهمح انًُؼمذج 

 ،0202 أتشٚم 02تراسٚخ 

 : انًعطياث أوال

يٍ إدخال  ......................ٚشركٙ انًُٓذط انًؼًاس٘ انًشاس إنٛٓا أػالِ،  تٕاعطح شكاٚرّ 

لثٛم ذاسٚخ فرح األظشفح تخًغح أٚاو ْٕٔ يا اػرثشِ ذٕجٛٓا  يٍ َظاو االعرشاسج 21ذؼذٚالخ ػهٗ انًادج 

يٕػٕع انشكاٚح، نظانح يرُافظ يؼٍٛ يٍ جٓح، ٔيٍ جٓح  ....../41/2020نالعرشاسج انًؼًاسٚح سلى 

 ......................يٍ َظاو طفماخ انششكح  99يٍ انًادج  انثانثح يٍ انثُذ انغاتغ نهفمشجخشلا  ،أخشٖ

فٙ حانح َشش إػالٌ  ، يٍ أجم ػمذ جهغح فرح األظشفح( أٚاو كحذ أد22َٗٔانرٙ حذدخ أجم ػششج )

فٙ ثاَٙ جشٚذج طذسخ تٓزا  ٙػالٌ انرظحٛحإلاذظحٛحٙ، ٚحغة اترذاء يٍ انٕٛو انًٕانٙ نراسٚخ َشش 

 انخظٕص.

ٔتؼذ يطانثرٓا تاؽالع انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ػهٗ يٕلفٓا يٍ انًؤاخزاخ انٕاسدج فٙ  

أدخهد ذؼذٚالخ ػهٗ يهف االعرشاسج انًؼًاسٚح يٍ أَٓا  ......................انشكاٚح، أٔػحد انششكح 

اسج تُاء ػهٗ ؽهثاخ تؼغ انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ انزٍٚ َظاو االعرش ٔػذنددٌٔ ذغٛٛش يٕػٕع انظفمح 

نى ذغؼفٓى حانح انطٕاسا ٔانظشٔف انظحٛح انرٙ ذؼٛشٓا انثالد يٍ انمٛاو تانضٚاسج انًٛذاَٛح انرٙ كاَد 

أٌ انرؼذٚالخ انرٙ ذى إدخانٓا ذًد ذطثٛما نًمرؼٛاخ انفمشج ، ٔأػافد 0202يثشيجح تراسٚخ فاذح أكرٕتش 

 .يٍ َظاو انظفماخ انخاص تانششكح انًزكٕسج 99يٍ انًادج  انغاتغ انثُذ يٍاألٔنٗ 

 انًًهكت انًغربيت                                                 

 األيانت انعايت نهحكويت

 انهجنت انوطنيت نهطهبياث انعًوييت
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انزٍٚ نى ٚرًكُٕا يٍ  نهًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛتانُغثح  نًٕلغذى انؼذٔل ػٍ إنضايٛح صٚاسج ا ،ٔػهّٛ

يهفاخ االعرشاسج انًؼًاسٚح  اأٔ حًهٕ ايغ يٕافاج جًٛغ انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ انزٍٚ عحثٕ ،انمٛاو تٓا

 تانرؼذٚالخ انرٙ ذى إلشاسْا يٍ ؽشف طاحة انًششٔع.

 : االستنتاجاث ثانيا

خاػؼح نُظاو طفماخ خاص تٓا كًا ْٕ يظادق ػهّٛ يٍ  ......................انششكح حٛث إٌ  

 ؛ 0222دجُثش  00ّ انًُؼمذج تراسٚخ ؽشف انًجهظ اإلداس٘ خالل جهغر

يٍ انُظاو انخاص نظفماخ انششكح  99يٍ انًادج األٔنٗ يٍ انثُذ انغاتغ  ٔحٛث إٌ انفمشج 

"ًٚكٍ، تظفح اعرثُائٛح، نظاحة انًششٔع أٌ ٚذخم ذؼذٚالخ ػهٗ يهف انًزكٕسج ذُض ػهٗ أَّ 

االعرشاسج انًؼًاسٚح دٌٔ ذغٛٛش يٕػٕع انظفمح، ٔٚجة يٕافاج جًٛغ انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ انزٍٚ عحثٕا 

ف انًزكٕس تٓزِ انرؼذٚالخ ٔذؼًُٛٓا فٙ انًهفاخ انًٕػٕػح سٍْ ذظشف انًُٓذعٍٛ أٔ حًهٕا انًه

ٔستطد انفمشج انًٕانٛح يٍ َفظ انًادج أجم طالحٛح إدخال ْزِ انرؼذٚالخ تأٌ ٚرى  انًؼًاسٍٚٛ اٜخشٍٚ"

 نإلشٓاس؛داخم األجم األطهٙ 

طاحة  أٌ ٚرثٍٛ، ......................ٔحٛث تانشجٕع إنٗ انٕثائك انًشفمح تًشاعهح انششكح  

، تئدساج لغنًٕيٍ َظاو االعرشاسج انرٙ كاَد ذُض ػهٗ إنضايٛح صٚاسج ا 21انًششٔع لاو ترؼذٚم انًادج 

نزٍٚ نى ٚرًكُٕا يٍ انًشاسكح فٙ انضٚاسج يٍ ذمذٚى ػشٔػٓى فٙ ٛاخ ذؼفٙ انًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ ايمرؼ

تًثذإ انًُافغح  يغإْٔ يا اػرثشِ انًُٓذط انًؼًاس٘ انًشركٙ  ،انراسٚخ انًحذد فٙ اإلػالٌ األطهٙ

 ٔذًٛٛضا نظانح تؼغ انًرُافغٍٛ.

إٌ يغانح صٚاسج انًٕالغ ال ذُذسج ػًٍ انحاالخ انرٙ ٚرٕجة فٛٓا ػهٗ طاحة انًششٔع ٔحٛث  

ظاو طفماخ يٍ َ 99يُح اجم إػافٙ نهًرُافغٍٛ، انز٘ حذدذّ انفمشج انثانثح يٍ انثُذ انغاتغ يٍ انًادج 

، ٚحغة اترذاء يٍ انٕٛو انًٕانٙ نراسٚخ آخش َشش نإلػالٌ ( أٚاو22انششكح انًزكٕسج فٙ ػششج )

 انرظحٛحٙ فٙ تٕاتح انظفماخ انؼًٕيٛح ٔثاَٙ جشٚذج طذسخ تٓزا انخظٕص؛

و يٍ انُظا 99ٔحٛث إٌ َشش اإلػالٌ انرظحٛحٙ حذدذّ انفمشج انغادعح يٍ انثُذ انغاتغ يٍ انًادج        

 انخاص نظفماخ انششكح انًزكٕسج، حظشا، فٙ انحاالخ انرانٛح:

إرا لشس طاحة انًششٔع إدخال ذؼذٚالخ ػهٗ يهف االعرشاسج انًؼًاسٚح ذمرؼٙ أجال إػافٛا  -2

 انؼشٔع؛ػذاد إل

 األيش ترظحٛح أخطاء ٔاػحح ذًد يؼاُٚرٓا فٙ اإلػالٌ انًُشٕس؛إرا ذؼهك  -0

إرا الحع طاحة انًششٔع، تؼذ َشش اإلػالٌ، أٌ االجم انز٘ ٚجة أٌ ٚغش٘ تٍٛ ذاسٚخ انُشش  -4

 ٔجهغح فرح األظشفح غٛش يطاتك ألجم اإلشٓاس انمإََٙ؛
 

إٌ انحاالخ انًثُٛح أػالِ، ال ذُطثك ػهٗ يغأنح صٚاسج انًٕالغ تحكى أذٓا غٛش يشذثطح ٔحٛث 

أخطاء ٔاػحح فٙ إػالٌ ؽهة انؼشٔع ٔال ترظحٛح تئػذاد ػشٔع انًرُافغٍٛ ٔال ترظحٛح 

 خطا فٙ أجم اإلشٓاس انمإََٙ؛
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انُظاو انخاص تظفماخ انششكح يٍ  92ٔ 94 ادذًٍٛانتاعرمشاء ٔحٛث يٍ جٓح أخشٖ، ٔ

انغهطح نّ  انًششٔع ٔذشكديغأنح صٚاسج انًٕالغ غٛش يهضيح نظاحة ٚرثٍٛ أٌ  انًزكٕسج،

 َظاو االعرشاسج؛فٙ أٌ ُٚض ػهٗ إنضايٛرٓا يٍ ػذيّ فٙ يهف ؽهة انؼشٔع، ال عًٛا انرمذٚشٚح 

يٍ َظاو  21انرؼذٚم انز٘ أدخهّ طاحة انًششٔع ػهٗ انًادج ٚثمٗ  حٛث إَّ فٙ جًٛغ األحٕالٔ 

حشٚح يثذأ ال ًٚظ اعرشاسج ؽهة انؼشٔع يٕػٕع انشكاٚح، ٔانز٘ ٚٓى إنغاء إنضايٛح صٚاسج انًٕلغ، 

ح ٔال ٚؼذ ذًٛٛضا نظانح يرُافظ يؼٍٛ، ألَّ ال ٚمٛذ حشٚح يشاسكح جًٛغ انًرُافغٍٛ ٔال ٚؼطٙ انًُافغ

ذى فٙ احرشاو ذاو  ،انغانفح انزكش 21أفؼهٛح نطشف ػهٗ حغاب آخش، عًٛا ٔأٌ انرؼذٚم انًذسج فٙ انًادج 

يا أكذذّ سعانح انًُٓذط  ، ْٕٔنُظاو طفماخ انششكح انًزكٕسج ٔذى إتالؽ جًٛغ انًرُافغٍٛ تانرؼذٚم انجذٚذ

 انًؼًاس٘ انًشركٙ.

 : رأي انهجنت انوطنيت نهطهبياث انعًوييت ثانثا

 : ، ذشٖ انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛحانًؼطٛاخ ٔاالعرُراجاخ انًثغٕؽح أػالِتُاء ػهٗ  

يا داو رنك ٚرى طاحة انًششٔع إدخال ذؼذٚالخ ػهٗ يهف االعرشاسج انًؼًاسٚح يٍ حك أٌ  – 2 

 ؛......................ؽثما نًمرؼٛاخ انُظاو انخاص تظفماخ انششكح 

انفمشج يٍ َظاو االعرشاسج ال ذُذسج ػًٍ يمرؼٛاخ  21أٌ انرؼذٚالخ انًذسجح فٙ انًادج  – 0 

ضو ذغره الٔتانرانٙ  ،يٍ انُظاو انخاص تظفماخ انششكح انًزكٕسج 99يٍ انًادج انثانثح يٍ انثُذ انغاتغ 

 ؛ أجال إػافٛا يٍ أجم فرح األظشفح

 ط عهٛى.انًؼًاس٘ غٛش يثُٛح ػهٗ أعأٌ شكاٚح انًُٓذط ا – 4 

 

 


