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  2021يونيو  8تتاريخ  41/2021 رأي اللجنة الوطنية للطلثيات العـووهية رقن

 إطار -صفقةصاحة ويضات هن ـتتعلق تطلة تع

 األدنى  هاهن تنفيذ حده توكينجزاء عدم 
 

 

 اللجنة الوطنية للطلثيات العووهية  

ِٚا أسفك تٙا  2021ِاٞ 7تراس٠خ  11/25/....سلُ ....................................سعاٌح تٕاء ػٍٝ 

 ؛ ِٓ ٚثائك

اٌّرؼٍك ( 2013 ِاسط 20)1434 خّادٜ األٌٚٝ 8اٌظادس فٟ  2.12.349ٚػٍٝ اٌّشعَٛ سلُ 

 ؛وّا ٚلغ ذغ١١شٖ ٚذر١ّّٗ تاٌظفماخ اٌؼ١ِّٛح

( اٌّرؼٍك 2015عثرّثش  21)1436رٞ اٌحدح  7اٌظادس فٟ  2.14.867ٚػٍٝ اٌّشعَٛ سلُ 

 ؛، وّا ذُ ذغ١١شٖ ٚذر١ّّٗتاٌٍدٕح اٌٛط١ٕح ٌٍطٍث١اخ اٌؼ١ِّٛح

( ١ٔٛ٠2002ٛ  4) 1432ست١غ األٚي  22اٌظادس فٟ  2.01.2332ٚػٍٝ اٌّشعَٛ سلُ 

اإلداس٠ح اٌؼاِح اٌّطثمح ػٍٝ طفماخ اٌخذِاخ اٌّرؼٍمح تأػّاي اٌذساعاخ تاٌّظادلح ػٍٝ دفرش اٌششٚط 

 ٚاإلششاف ػٍٝ األشغاي اٌّثشِح ٌحغاب اٌذٌٚح؛

ٌٍدٕح اٌٛط١ٕح ٌٍطٍث١اخ اٌّمذَ إٌٝ اٌدٙاص اٌرذاٌٟٚ  اٌّمشس اٌؼاَ ٚتؼذ دساعح ػٕاطش ذمش٠ش

 ؛اٌؼ١ِّٛح

اٌؼ١ِّٛح خالي اٌدٍغح اٌّغٍمح إٌّؼمذج  ٚتؼذ ِذاٌٚح اٌدٙاص اٌرذاٌٟٚ ٌٍدٕح اٌٛط١ٕح ٌٍطٍث١اخ

   .  2021 ١ٔٛ٠ٛ 8تراس٠خ 

 : الوعـطـيـاتأوال 

ػٍٝ أٔظاس اٌٍدٕح اٌٛط١ٕح ....................................تٛاعطح اٌشعاٌح اٌّشاسج إ١ٌٙا أػالٖ، أحاٌد       

تشأْ االعرفادج ِٓ  « ................... »طٍة ششوح تخظٛص  االعرشاسج ٌٍطٍث١اخ اٌؼ١ِّٛح طٍة

ذّى١ٕٙا ِٓ ذٕف١ز اٌحذ  ٚرٌه تغثة ػذَ Covid.19ذؼ٠ٛض اٌخغاسج اٌرٟ ٌحمرٙا خشاء ذثؼاخ خائحح 

اٌٛطٕٟ ٌّؼٙذ ااٌّرؼٍمح تإطؼاَ طٍثح  2018/05/.……ٌظفمح اإلطاس سلُ  األدٔٝ

 .ز اٌغٕح اٌّاض١حٚرٌه خشاء حاٌح اٌطٛاسئ اٌظح١ح اٌّؼٍٕح تثالدٔا ِٕ ،.............................

سأٞ اٌٍدٕح اٌٛط١ٕح تخظٛص ....................................، ذطٍة إٌٝ رٌه حتاإلضاف 

ف١ّا ٠رؼٍك ترظف١ح حغاتٟ اٌغٕر١ٓ  اٌّؼٙذ اٌّزوٛساٌّغطشج اٌما١ٔٛٔح اٌغ١ٍّح اٌٛاخة اذثاػٙا تشأْ طٍة 

اٌرفظ١ٍٟ اٌؼاَ ٚإٌٙائٟ  فمذ ذُ ذٛل١غ اٌىشف 2020أٔٗ تخظٛص عٕح ِغ اٌؼٍُ  2021ٚ 2020اٌّا١ٌر١ٓ 

 .2021ِٓ طشف اٌششوح وّا ذُ ذّذ٠ذ اٌؼمذ تٕفظ اٌششٚط األط١ٍح تخظٛص عٕح 
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 : االستنتاجات ثانيا 

 ْ طٍة االعرشاسج ٠رؼٍك تٕمطر١ٓ أعاع١ر١ٓ:إح١ث    

ِؼشفح ِذٜ أحم١ح اٌششوح طاحثح اٌظفمح ِٓ االعرفادج ِٓ ذؼ٠ٛضاخ خشاء ػذَ ذّى١ٕٙا ِٓ  -

 اإلطاس اٌّزوٛسج أػالٖ؛  -ذٕف١ز اٌحذ األدٔٝ ٌٍظفمح

 .2021ٚ 2020ِؼشفح اٌّغطشج اٌما١ٔٛٔح اٌغ١ٍّح ِٓ أخً ذظف١ح حغاب اٌغٕر١ٓ اٌّا١ٌر١ٓ  -
 

 ى تعويضاتفيوا يتعلق تأحقية حصول الشزكة صاحثة الصفقة عل (1

ِٓ اٌظفمح سلُ  3تاعرمشاء اٌٛثائك اٌّشفمح تٍّف طٍة االعرشاسج ٚخاطح اٌّادج  

ػٍٝ دفرش اٌششٚط اإلداس٠ح اٌؼاِح اٌّطثمح ي أحادفرش اٌششٚط اٌخاطح لذ ٠رث١ٓ أْ  2018/05/.……

اٌذٌٚح، وٛث١مح ػٍٝ طفماخ اٌخذِاخ اٌّرؼٍمح تأػّاي اٌذساعاخ ٚاإلششاف ػٍٝ األشغاي اٌّثشِح ٌحغاب 

 ذؼالذ٠ح ٍِضِح ٌٍطشف١ٓ؛

االخ اٌرٟ ٠حك ف١ٙا ٌٕائً اٌظفمح اٌّطاٌثح ترؼ٠ٛض حفرش اٌّزوٛس أػالٖ، حذد اٌذْ اٌإح١ث  

 ٚأفشد٘ا فٟ اٌحاٌر١ٓ اٌرا١ٌر١ٓ:

اٌفمشج األٌٚٝ  ٘ٛ ِٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ػٕذ ذٛل١ف اٌظفمح تأِش ِٓ طاحة اٌّششٚع وّا - أ

 ذفرش اٌغاٌف اٌزوش؛آٌِ  28ِٓ اٌّادج  2اٌثٕذ  ِٓ

فٟ حاٌح فغخ اٌظفمح ػٕذ ػذَ حظٛي اذفاق ت١ٓ ٔائً اٌظفمح ٚطاحة اٌّششٚع خشاء  - ب

تإٌغثح ٌٍّثٍغ األطٍٟ ٌٍظفمح، اثش اٌرغ١١شاخ اٌرٟ ٠ّىٓ أْ ٠ذخٍٙا  %25ثش ِٓ ذم١ٍض األػّاي تأو

ِٓ  36اٌّادج  ِٓ 4اٌثٕذ  فٟ اٌفمشج األٌٚٝ ِٓطاحة اٌّششٚع ػٍٝ اٌظفمح، وّا ٘ٛ ِٕظٛص ػ١ٍٗ 

 فرش اٌششٚط اٌّزوٛس؛د

اٌر١ٓ اٌغاٌفر١ٓ اٌزوش تحىُ أْ حٕطثك ػ١ٍٙا اٌذْ اٌظفمح ِٛضٛع االعرشاسج، ال إٚح١ث 

الصاٌد عاس٠ح اٌّفؼٛي ِٓ خٙح، ِٚٓ خٙح أخشٜ ٌُ ٠رُ إدخاي أٞ ذغ١١شاخ ٌُ ٠رُ فغخٙا ٚاإلطاس -اٌظفمح

 ٌٍظفمح ِٓ طشف طاحة اٌّششٚع؛طٍٟ ػٍٝ اٌحدُ األ

 

ْ طٍة اٌرؼ٠ٛض اٌّمذَ ِٓ طشف اٌششوح اٌّزوٛسج ذُ ذؼ١ٍٍٗ تا٢ثاس إٌاذدح ػٓ حاٌح إٚح١ث 

 اٌطٛاسئ اٌظح١ح اٌرٟ ػشفرٙا تالدٔا تغثة خائحح وٛسٔا؛
 

ْ ٘زٖ ا٢ثاس ِٚا ٔرح ػٕٙا تإٌغثح ٌٍششوح طاٌثح اٌرؼ٠ٛض، ٌُ ٠رُ ِؼاٌدرٙا فٟ إٚح١ث 

الع١ّا دفرش اٌششٚط اإلداس٠ح اٌؼاِح اٌّطثمح ػٍٝ طفماخ إٌظٛص إٌّظّح ٌٍظفماخ اٌؼ١ِّٛح، 

 ؛اٌخذِاخ
 

ذض ذٕظ١ّٟ عاسٞ اٌّفؼٛي ػٍٝ اٌظفمح ِٛضٛع أٞ ١ٌظ ٕ٘ان ٔٗ ٠غرٕرح ِّا عثك أح١ث ٚ        

 .« ................... »ذؼ٠ٛض ٌششوح  حاالعرٕاد ػ١ٍٗ ِٓ أخً ذثش٠ش ِٕطاحة اٌّششٚع  ٠ّىٓ االعرشاسج
         

 2021و 2020تصفية حساب السنتين الواليتين ت فيوا يتعلق (2

 2020فيوا يتعلق تالسنة الوالية  -1.2

٠ٕرح ػٓ ِٛافمح " أٔٗ ذٕض ػٍٝاٌّشاس ا١ٌٗ أػالٖ، ِٓ اٌذفرش  44اٌّادج ِٓ  4ْ اٌفمشج إح١ث  
طاحة اٌظفمح ػٍٝ اٌىشف اٌرفظ١ٍٟ اٌؼاَ ٚإٌٙائٟ اٌرضاِٗ تظفح ٔٙائ١ح ف١ّا ٠خض عٛاء طث١ؼح 

ٚوزا اٌؼٕاطش األخشٜ اٌّحرغثح فٟ اٌرغذ٠ذ إٌٙائٟ ٚأحداَ األػّاي إٌّفزج أٚ األثّاْ اٌّطثمح ػ١ٍٙا 
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خ إٌّّٛحح ػٕذ االلرضاء ٚاٌغشاِاخ ٌٍظفمح ِٓ لث١ً اٌّثاٌغ اٌّرأذ١ح ِٓ ِشاخؼح األثّاْ ٚاٌرؼ٠ٛضا
 ."اٌّغرحمح ٚاٌرخف١ضاخ ٚوً الرطاع آخش

ٕغخح طثك األطً اٌٚح١ث ٠غرشف ِٓ اٌّشاعٍح اٌّزوٛسج أػالٖ ٚاٌٛثائك اٌّشفمح تٙا ٚخاطح  

 ِٓ طشف طاحة اٌظفمح؛ أٔٗ ِٛلغ ،ِٓ اٌىشف اٌرفظ١ٍٟ ٚإٌٙائٟ

ترٛل١غ اٌىشف اٌرفظ١ٍٟ ٚإٌٙائٟ ِٓ طشف طاحة اٌظفمح، ٠غمظ ٠غرٕرح ِّا عثك أٔٗ ٚػ١ٍٗ،  

٠رؼٍك تاألضشاس اٌرٟ ٠ّىٓ أْ ذىْٛ ٌحمرٗ خشاء ذثؼاخ حاٌح  ف١ّاتاٌّطاٌثح ترؼ٠ٛضاخ أٞ حك ٌٗ 

، ٚأٔٗ تاألحشٜ واْ ػ١ٍٗ اٌذفغ تٙزا اٌطٍة لثً ذٛل١ؼٗ ٌٍىشف Covid-19اٌطٛاسئ اٌظح١ح إٌاخّح ػٓ 

 .2020تشعُ عٕح اٌرفظ١ٍٟ ٚإٌٙائٟ 

 

 2021فيوا يتعلق تالسنة الوالية  -2.2     

ِظٍحح اإل٠ٛاء ٚاإلطؼاَ اٌراتؼح ٌٍّؼٙذ  أْ....................................ح١ث ٚسد فٟ ِشاعٍح  

، ٔظشا العرّشاس اٌظشٚف اٌظح١ح اٌرٟ 2021ِاذضاي ِغٍمح خالي عٕح  .............................اٌٛطٕٟ 

 ؛ذّش تٙا تالدٔا

، لذ ذُ ذّذ٠ذ٘ا اإلطاس ِٛضٛع طٍة االعرشاسج-أضافد إٌّذٚت١ح فٟ ِشاعٍرٙا، أْ اٌظفمحٚ 

 ؛تٕفظ ششٚط اٌغٕح اٌّاض١ح  2021تشعُ عٕح 

 

ٚح١ث إٔٗ ٌُ ٠رُ إتشاَ ػمذ ٍِحك ٠أخز تؼ١ٓ االػرثاس اٌّرغ١شاخ اٌرٟ ٔردد ػٓ حاٌح اٌطٛاسئ        

 اٌظح١ح ؛ 

 

ث١اخ اٌؼ١ِّٛح ذشٜ أٔٗ فٟ حاٌح ذمذ٠ُ اٌششوح طاحثح اٌظفمح طٍة ػ١ٍٗ فإْ اٌٍدٕح اٌٛط١ٕح ٌٍطٍٚ 

، ف١رٛخة ػ١ٍٙا إثثاخ اٌضشس اٌزٞ ٌحمٙا خشاء اعرّشاس إغالق ِظٍحح 2021ذؼ٠ٛض تشعُ عٕح 

 اإل٠ٛاء ٚاإلطؼاَ اٌغاٌفح اٌزوش خالي ٘زٖ اٌغٕح.

 : رأي اللجنة الوطنية للطلثيات العووهية ثالثا 

 ٚاالعرٕراخاخ اٌّشاس إ١ٌٙا أػالٖ، ذشٜ اٌٍدٕح اٌٛط١ٕح ٌٍطٍث١اخ اٌؼ١ِّٛح:تٕاء ػٍٝ اٌّؼط١اخ  

 

ال ٠ٕذسج ضّٓ اٌحاالخ  ،«...................»ة اٌرؼ٠ٛض اٌزٞ لذِرٗ ششوح ٍأْ ط -1

إٌّظٛص ػ١ٍٙا فٟ دفرش اٌششٚط اإلداس٠ح اٌؼاِح اٌّطثمح ػٍٝ طفماخ اٌخذِاخ اٌّرؼٍمح 

اٌّظادق ػ١ٍٗ تٛاعطح  اٌّثشِح ٌحغاب اٌذٌٚح تأػّاي اٌذساعاخ ٚاإلششاف ػٍٝ األشغاي

  ؛١ٔٛ٠2002ٛ  04تراس٠خ  2.01.2332اٌّشعَٛ 
  

ٍىشف لذ عمظ ترٛل١ؼٙا ٌ 2020طاحثح اٌظفمح تشعُ عٕح اٌّطاٌثح تاٌرؼ٠ٛض ٌفائذج حك  أْ -2

 ؛2020اٌرفظ١ٍٟ ٚإٌٙائٟ ٌغٕح 
 

خشاء ػذَ ذٕف١ز اٌحذ اٌششوح طاحثح اٌظفمح إثثاخ اٌضشس اٌزٞ ٌحمٙا أٔٗ ٠رؼ١ٓ ػٍٝ  - 3

، ِٓ أخً االعرفادج ِٓ اٌرؼ٠ٛض فٟ حاٌح ذمذ٠ُ طٍة تٙزا 2021األدٔٝ ٌٍظفمح تشعُ عٕح 

 اٌخظٛص.
 

 


