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 ووهيت  ـزأي اللجٌت الوطٌيت للطلبياث الع

 0204سبخوبس  41 بخازيخ 50 زقن

 سوض ـب عــلـسام طـالطعـي في هسطسة إببشأى 

 اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيت 

 ؛ 2021 ٕٚنٕٛص 8تراسٚخ انًرٕصم تٓا  « ........................... »شكاٚح ششكح تُاء ػهٗ 

ٔيا أسفق تٓا  2021غشد  3انًرٕصم تٓا تراسٚخ  ...........................ٔػهٗ انشعانح انجٕاتٛح نهًشكض 

 يٍ ٔثائق؛

( انًرؼهق 2013ياسط  20) 1434ًادٖ األٔنٗ ج 8انصادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 تانصفقاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

( انًرؼهق تانهجُح 2015عثرًثش  21)1436ر٘ انحجح  7انصادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  أياوشس انؼاو انًق انز٘ قذيّ انرقشٚش ػُاصش ٔتؼذ دساعح

 انؼًٕيٛح؛

 14انًغهقح انًُؼقذج تراسٚخ  حجهغانٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل 

   .  2021 عثرًثش

 : الوعطياثأوال

تشكاٚح إنٗ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تٕاعطح سعانرٓا  « ........................... »ذقذيد ششكح 

يٍ طهة  231ٔ 127إقصاء ػشضٓا يٍ انًشاسكح فٙ انحصرٍٛ سقى  فٙ انًشاس إنٛٓا أػالِ، ذُاصع تًقرضاْا

انًرؼهق تاقرُاء يؼذاخ نطة األعُاٌ نفائذج انًؤعغاخ االعرشفائٛح انراتؼح نهًشكض  2021/38/.....انؼشٔض سقى 

............................ 

تٕاعطح انشعانح ػذد  انًزكٕسٔػهّٛ، قايد انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تًكاذثح انًشكض االعرشفائٙ 

، 2021/38/.....، تشأٌ إقصاء ػشض انًشركٛح يٍ طهة انؼشٔض سقى 2021ٕٚنٕٛص  26تراسٚخ  21/309

 ؛يُّ إتذاء يٕقفّ يًا جاء فٙ انشكاٚح طانثح

ٓا يٍ ضحٛث اسذكض جٕاب صاحة انًششٔع ػهٗ أٌ انًشركٛح قذ ساعهرّ تخصٕص إقصاء ػش

 ؛ٔطانثرّ تئنغاء طهة انؼشٔض تغثة ٔجٕد ػٛة يغطش٘ 231ٔ 127انًشاسكح فٙ انحصرٍٛ 

ٔتؼذ انرحش٘ نذٖ انًصهحح انًؼُٛح، أخثش انًشركٛح، تٕاعطح سعانرّ تراسٚخ  ،ٔأفاد صاحة انًششٔع تأَّ

نى ٚرى انرٕصم تّ، كًا أَّ تؼذ  2021ياسط  19، تأٌ انفاكظ انز٘ ٔجٓرّ انًشركٛح تراسٚخ 2021ٕٚنٕٛص  14

اسج يٍ طشف انًشركٛح، ثذثٍٛ نّ صحح انًالحظاخ انً ،إػادج دساعح أعثاب ػذو يطاتقح انحصرٍٛ انًزكٕسذٍٛ

 . ٔقشس تُاء ػهٗ رنك ػذو إعُاد انحصرٍٛ انًؼُٛرٍٛ

 

 الوولكت الوغسبيت                                                  

 األهاًت العاهت للحكوهت

 اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيت
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 ا: االسخٌخاجاثثاًي

يٍ طهة  231ٔ 127طؼُد انًشركٛح فٙ إقصاء ػشضٓا يٍ انًشاسكح فٙ انحصرٍٛ سقى حٛث  

 ٔطانثد تئنغاء ْزا األخٛش تغثة ٔجٕد ػٛة يغطش٘؛ 2021/38/.....انؼشٔض سقى 

تؼذ  ،اسذٓا انًشركٛح تخصٕص إقصاء ػشضٓاثذثٍٛ نصاحة انًششٔع صحح انًالحظاخ انرٙ أٔحٛث 

 إػادج دساعرّ ألعثاب اإلقصاء؛

 ذثؼا نزنك ػذو إعُاد انحصرٍٛ انًؼُٛرٍٛ يٍ طهة انؼشٔض انًزكٕس. ٔحٛث قشس صاحة انًششٔع

 ا : زأي اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيتثالث

الحصخيي أًَ حبعا إللغاء  اًطالقا هي كل ها حقدم بياًَ، حسى اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيت 

 .ذاث هوضوعغيس ، أصبحج ُرٍ الشكايت هي طلب العسوض الوركوز ، هوضوع الشكايت،الوعٌيخيي

 

 


