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 رأي انهجنت انىطنيت نهطهبياث انعمىميت

 02/00/2021بتاريخ  22 رقم

 طهت فٙ  انًُبفغخششٔط رًٛٛضٚخ رحذ يٍ رزؼهق ثشكبٚخ ثشؤٌ 
 

 انهجنت انىطنيت نهطهبياث انعمىميت،

 ؛6262غشذ  62انًزٕصم ثٓب ثزبسٚخ  «.......................»ثُبء ػهٗ شكبٚخ ششكخ  

 26انًزٕصم ثًٓب ثزبسٚخٙ  «.......................» .……ٔػهٗ انشعبنزٍٛ انجٕاثٛزٍٛ 

 ؛6262ُٚبٚش  62ٔ 6262كزٕثشأ

عجزًجش  62) 2442ر٘ انحجخ  7 فٙانصبدس  61241.27انًشعٕو سقى يقزضٛبد ٔػهٗ 

 كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ بنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخث انًزؼهق( 6222

 ؛«.......................» ..…ثصفقبد ٔػهٗ انُظبو انًزؼهق 

انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثبنقضبٚب انًزؼهقخ ثصفقبد انجًبػبد انزشاثٛخ ػشض انًهف ػهٗ ٔثؼذ 

 جهغزٛٓبفٙ ٔانٓٛئبد انزبثؼخ نٓب ٔيجًٕػبد انجًبػبد انزشاثٛخ ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ انجًبػبد 

  ؛26/6262/.2ٔ /27/22 ثزبسٚخٙانًُؼقذرٍٛ انًغهقزٍٛ 

إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ  يٍ طشف انًقشس انؼبو ٔثؼذ دساعخ ػُبصش انزقشٚش انًقذو

 انؼًٕيٛخ؛نهطهجٛبد 

 ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهغخ انًغهقخ انًُؼقذح       

 62621ٕٚنٕٛ  26ثزبسٚخ 

 

 :انمعطياث :أوال

أٌ طهت انؼشٔض  " ......................."ششكخ  رؼشضانًشبس إنٛٓب أػالِ  شكبٚزٓبثٕاعطخ  

 ٔٔضغ اقزُبء" : ..…… زشايٕا٘نٔانشاثغ  انثبنث انخطٍٛ إَجبص انًزؼهق ثًششٔع……/21/2020 سقى 

ٚزؼهق ثئنضايٛخ رٕفش انًزُبفغٍٛ ػهٗ شٓبدرٍٛ  ،، ٚحزٕ٘ ػهٗ ثُذ رًٛٛض٘"انزشايٕا٘ يحطبد رجٓٛضاد

 يهٌٕٛ دسْى نكم ٔاحذح يًُٓب1 42ثقًٛخ يًبثهخ إَجبص يشبسٚغ  رخصبٌيشجؼٛزٍٛ، ػهٗ األقم، 

ْزا انجُذ ٚفزح ثبة انًُبفغخ أيبو ششكخ ٔاحذح فقظ، شبسكذ فٙ ٔقذ عبثق ٔرضٛف انششكخ انًشزكٛخ أٌ 

 1يٕضٕع طهت انؼشٔضًششٔع انفٙ إَجبص انشطش األٔل يٍ 
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يٕقفّ يًب رقذيذ ثّ انششكخ انًشزكٛخ،  ٔثؼذ يطبنجزّ ثبطالع انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػهٗ

 22انًزٕصم ثٓب ثزبسٚخ  242.6262انشعبنخ سقى ػٍ فٙ يؼشض جٕاثّ  ،أٔضح صبحت انًششٔع

رشًم أٌ انشٕاْذ انًشجؼٛخ انًطهٕثخ ال رخص ثبنضشٔسح أشغبل إَجبص انزشايٕا٘ ثم ْٙ ، 6262أكزٕثش 

يٍ  بيحذد فٙ انفقشح كًب ْٕ  "انًؼذَٛخ انًشبثٓخ،ُشآد انً ٔأ بنٕاقٛبد انًؼذَٛخانًشبسٚغ انخبصخ ث كم»

  1يٍ َظبو االعزشبسح 2انًبدح 

يهٌٕٛ دسْى رزُبعت يغ انثًٍ اإلجًبنٙ  42ٔأضبف كزنك أٌ قًٛخ انشٕاْذ انًشجؼٛخ انًحذدح فٙ 

أيبو رٓذف إنٗ فزح ثبة انًُبفغخ  حٛث ،يهٌٕٛ دسْى 222انزقذٚش٘ نطهت انؼشٔض انًزكٕس ٔانًقذس فٙ 

 1 أكجش ػذد يٍ انًزُبفغٍٛ

 :االستنتاجاث ا:نيثا
 

يٍ طشف صبحت انًششٔع يٍ أجم انششكخ انًشزكٛخ رطؼٍ فٙ انششط انًٕضٕع إٌ  حٛث

ًزؼهق ثقًٛخ انشٕاْذ انًشجؼٛخ، يؼزجشح أٌ ْزا انششط ٚخ، ٔانانًشبسكخ فٙ طهت انؼشٔض يٕضٕع انشكب

 أيبو انششكبد األجُجٛخ؛ٚحذ يٍ يُبفغخ انًقبٔالد انٕطُٛخ ٔٚفزحٓب 

    يٍ َظبو صفقبد ششكخ  62يٍ انًبدح  انًزؼهقخ ثبنًهف انزقُٙ (B) قشحانف ٌإ ٔحٛث

تحذد كم شهادة عهى انخصىص طبيعت األعمال ومبهغها وسنت  »رُص ػهٗ:  « ....................... »

 ؛«إنجاسها وكذا اسم انمىقع وصفته وتقييمه 

" كم  شًم كزنكانزشايٕا٘ ثم ؤشغبل إَجبص ثٔحٛث إٌ يٕضٕع انشٓبدح انًشجؼٛخ ال ٚزؼهق فقظ 

يٍ انًبدح  ب، كًب ْٕ يحذد فٙ انفقشح "انًؼذَٛخ انًشبثٓخانًُشآد  ٔأ ثبنٕاقٛبد انًؼذَٛخانًشبسٚغ انخبصخ 

 ؛يٍ َظبو االعزشبسح 2

انًجهغ انزقذٚش٘  أقم يٍ ثهثرؼبدل  انٕاحذح انًشجؼٛخ حدبهشٓانًبنٛخ انًحذدح ن قًٛخانٌ إٔحٛث 

اػزجبسْب يزُبعجخ يغ حجى انًششٔع ثبنُغجخ نصبحت انًششٔع  يٍ انًُطقٙ، ٔثبنزبنٙ فئَّ نطهت انؼشٔض

 ٔكهفزّ انزقذٚشٚخ1

خًظ يغطشح اإلثشاو قذ ػشفذ يشبسكخ  ٌٔحٛث ٚزضح يٍ يحبضش نجُخ طهت انؼشٔض أ

انًشزكٛخ، ٔقذ أعفشد ػٍ اإلػالٌ ػٍ انؼشض األكثش أفضهٛخ نصبنح إحذٖ ًب فٛٓى انششكخ يزُبفغٍٛ، ث

انًقبٔالد انٕطُٛخ، يًب ٚؼُٙ أٌ طهت انؼشٔض انًزكٕس نى ٚحذ يٍ يُبفغخ انًقبٔالد انٕطُٛخ نصبنح 

 كًب ٔسد فٙ انشكبٚخ انغبنف ركشْب1 انًقبٔالد األجُجٛخ

 رأي انهجنت انىطنيت نهطهبياث انعمىميت :ثانثا

 يب أػالِ، رشٖ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ  انًزكٕسحاالعزُزبجبد انًؼطٛبد ٔثُبء ػهٗ      

 ٚهٙ:  

ايٕا٘ انٕاقٛبد انًؼذَٛخ انًزؼهقخ ثبنزش فقظ ػهٗال ُٚحصش  أٌ يٕضٕع انشٓبدح انًشجؼٛخ أٔال:

أٌ ٔ انًشبثٓخانًؼذَٛخ انًُشآد  ٔأ ثبنٕاقٛبد انًؼذَٛخانًشبسٚغ انخبصخ  شًم كزنكثم 

انكهفخ انزقذٚشٚخ ٔحجى األػًبل يٕضٕع طهت  انقًٛخ انًبنٛخ نهشٕاْذ انًشجؼٛخ رزُبعت يغ

 ؛انؼشٔض

حذ يٍ يجذأ قًٛخ انشٕاْذ انًشجؼٛخ نى رثًٕضٕع ٔ خانًزؼهق يٍ َظبو االعزشبسح 2انًبدح أٌ   ثبَٛب:

  1عهٛىانشكبٚخ غٛش يشركضح ػهٗ أعبط قبََٕٙ ثبنزبنٙ رؼزجش  ٔ ،انًُبفغخ


