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 سأي انهجُة انوطٍُة نهطهبٍات انعًويٍة

 0202 شتُبش 21بتاسٌخ  35 سقى

  02/2021انًتعهقة بطهب انعشوض سقى  "....................شكاٌة "بشأٌ 

 

 
 

 انهجُة انوطٍُة نهطهبٍات انعًويٍة،

 ؛2021أثشٚم  09" انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ ....................ثُبء ػهٗ شكبٚخ ششكخ "

 ؛2021 يب٘ 10، انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ ....................ٔػهٗ انشسبنخ انجٕاثٛخ نهًكزت 

( 2015سجزًجش  21) 1436ر٘ انحجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867سلى  ٔػهٗ يمزضٛبد انًشسٕو

 انًزؼهك ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛

 كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ ....................بنًكزت انخبص ثظفمبد انٔػهٗ َظبو 

انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ ٔثؼذ دساسخ ػُبطش انزمشٚش انًمذو يٍ طشف انًمشس انؼبو إنٗ 

 نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛

ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهسخ انًغهمخ انًُؼمذح ثزبسٚخ 

 ؛2021 شزُجش 21

 :انًعطٍات أوال:

فٙ يششٔػٛخ لشاس إلظبء  "...................."ششكخ شكبٚزٓب انًشبس إنٛٓب أػالِ، رُبصع  ثًمزضٗ

انًزؼهك ثإَجبص انزذلٛك انًحبسجبرٙ ٔانًبنٙ نفبئذح انًكزت  02/2021ػشضٓب يٍ طهت انؼشٔع سلى 

انكهفخ  ٚمم ػٍنجُخ طهت انؼشٔع، نؼشع يبنٙ جبء فٙ لشاس ، كًب ثسجت رمذًٚٓب، ....................

ػهٗ انًزكشح  سئٛس ْٛئخ انخجشاء انًحبسجٍٛيغ غٛبة رٕلٛغ  ،دسْى 480.000انزمذٚشٚخ انًحذدح فٙ يجهغ 

انًزُبفس ثشَبيج انًًٓخ انًضيغ إَجبصْب ٔكزا انًٛضاَٛخ  ثًٕججٓب، ٔانزٙ ٚحذد انًبنٙ نٓزا انؼشع ؼههخانً

يٍ َظبو االسزشبسح انًزؼهك  23ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح  يبحست  ،)انكهفخ/انٕلذ( ٓبانًخظظخ ن

ثؼهخ يخبنفخ ششط رمذٚى ْزِ سفضٓب نمشاس اإللظبء  انششكخ ثشسدٔ، ثطهت انؼشٔع يٕضٕع انشكبٚخ

                                          
 

                انًًهكة انًغشبٍة

            األياَة انعاية نهحكوية

 انهجُة انوطٍُة نهطهبٍات انعًويٍة
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ٔثبإلخالل ثًجذأ انًُبفسخ نكٌٕ  ....................انظفمبد انخبص ثبنًكزت انًزكشح نًمزضٛبد َظبو 

، انًشبسن ثذٔسِ فٙ نزٕلٛغ سئٛس ْٛئخ انخجشاء انًحبسجٍٛ ضّ انًبنٙضبع ػشيطبنجخ انًزُبفسٍٛ ثإخ

  خش. آطهت انؼشٔع، فّٛ إججبس انًزُبفس ػهٗ كشف ػشضّ انًبنٙ نًُبفس 

رمذيذ ثّ انششكخ  ٔثؼذ يطبنجزّ ثبطالع انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػهٗ يٕلفّ يًب 

ًزكشح انرمذٚى  ششط أٌفٙ سسبنزّ انجٕاثٛخ انًشبس إنٛٓب أػالِ،  ....................انًكزت  أكذ، انًشزكٛخ

شاء يُظٕص ػهّٛ فٙ انًزكشح جيٕلؼخ يٍ طشف سئٛس ْٛئخ انخجشاء انًحبسجٍٛ ْٕ إانسبنفخ انزكش 

رمٛٛى ٕ ضشٔس٘ يٍ أجم ْنٓٛئخ انخجشاء انًحبسجٍٛ، ٔ "انًٛضاَٛخ، انٕلذ ٔانًظبسٚف"انزطجٛمٛخ نًؼٛبس 

شأَّ أٌ  ٔيٍ ،انًُخفضخ ػٍ انزكهفخ انزمذٚشٚخ انًبنٛخ نظبحت انًششٔع انؼشٔع انًبنٛخ نهًزُبفسٍٛ

 .ٚزؼبسع يغ يجذأ انًُبفسخ ٔالٚسبْى فٙ ضًبٌ انزُفٛز انسهٛى نألػًبل يٕضٕع طهت انؼشٔع 

 :االستُتاجات ا:ٍَثا
 

 

ػشضٓب يٍ طشف نجُخ طهت يششٔػٛخ سجت إلظبء فٙ ُبصع انششكخ انًشزكٛخ ر حٛث إٌ

 ٚخبنف يجذأ انًُبفسخ انحشح؛ّ ، يؼزجشح أَانؼشٔع

ػهٗ ضشٔسح رمذٚى يٍ َظبو االسزشبسح  23 ث إٌ طبحت انًششٔع لذ َض فٙ انًبدحٛٔح

نًزكشح يٕلؼخ يٍ طشف سئٛس ْٛئخ  ،انزمذٚشٚخيٍ انزكهفخ  مانًزُبفسٍٛ انزٍٚ طشحٕا ػشٔضب يبنٛخ أل

األرؼبة كهفخ "انخجشاء انًحبسجٍٛ ٚحذد ثًٕججٓب انًزُبفس ثشَبيج انًًٓخ انًضيغ إَجبصْب يغ رؼشٚف 

 ".)/انٕلذ)انكهفخ

 ػهٗ 40يٍ انًبدح  4 شحُٚض فٙ انفم ....................ًكزت ثبن خبصٔحٛث إٌ َظبو انظفمبد ان

تقوو انهجُة بتشتٍب عشوض انًتُافسٍٍ انًقبونٍٍ يٍ أجم اقتشاح انعشض األكثش أفضهٍة عهى  "أٌ 

قم ثًٍ بانُسبة: ... األ انعشض )أصاحب انًششوع، عهًا أٌ انعشض األكثش أفضهٍة ٌعتبش بًثابة: 

 ؛ "نصفقات انخذيات غٍش تهك انًتعهقة بانذساسات... 

تستذعً انًتُافس انزي تقذو بانعشض  "يٍ َفس انًبدح رُض ػهٗ أٌ انهجُخ  5ٔحٛث إٌ انفمشح 

ثًاٌ تبشٌش عشضّ إرا اعتبش يُخفضا بكٍفٍة غٍش عادٌة أو تبشٌش انثًٍ أو األاألكثش أفضهٍة يٍ أجم: ... 

 ؛" ... ثًاٌ يُخفضة بكٍفٍة غٍش عادٌةاألحادٌة إرا اعتبشت ْزِ األ

انوثائق انًكوَة لذ َظذ ػهٗ أٌ  ....................نًكزت اَظبو طفمبد يٍ  27ٔحٛث إٌ انًبدح 

 ؛عقذ االنتزاو وجذول األثًاٌ وانبٍاٌ انتقذٌشي انًفصم ًْهعشض انًانً نهًتُافسٍٍ ن
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 يٍ َظبو االسزشبسح 23انًبدح فٙ  طبحت انًششٔعانششط انًٕضٕع يٍ طشف إٌ ٔحٛث 

انًزكشح انسبنفخ انزكش ٚظم ششطب إضبفٛب نزجشٚش انؼشع انًبنٙ ال ٚجذ أ٘ سُذ ضشٔسح رمذٚى ٔانًزؼهك ث

 فٙ انُظبو انخبص نظفمبد انًكزت؛ 

 ٔحٛث إٌ يطبنجخ انًزُبفس ثإخضبع ػشضّ انًبنٙ نزٕلٛغ سئٛس انٓٛئخ، فّٛ إججبس نهًزُبفس

انًزكٕس ػهٗ كشك ػشضّ انًبنٙ نًزُبفس يحزًم، خبطخ أٌ سئٛس انٓٛئخ ٚشبسن ثذٔسِ كًزُبفس، 

 حست رظشٚح انًشزكٙ، األيش انز٘ ٚؼزجش إخالال يجبششا ثًجذأ انًُبفسخ؛

انزطجٛمٛخ إنٗ انًزكشح  ،فٙ طشحّ نهششط يٕضٕع انُضاع ،ٔحٛث إٌ طبحت انًششٔع لذ اسزُذ

 "انًٛضاَٛخ، انٕلذ ٔانًظبسٚف"خ نهخجشاء انًحبسجٍٛ انًزؼهمخ ثطشٚمخ احزسبة نٓٛئخ انٕطُٛانظبدسح ػٍ ا

ٔانزٙ ٚسزشف يُٓب أٌ انٓٛئخ رحذد ثًٕججٓب انحذ األدَٗ نألرؼبة انزٙ ٚمزشحٓب انخجشاء انًحبسجٍٛ يٍ أجم 

 يسبسب ثًجذأ حشٚخ انًُبفسخ؛ثذٔسِ إَجبص األػًبل انًشبسكٍٛ فٙ إَجبصْب، يًب ٚشكم 

 ٔثبنزبنٙ فال نٓب،إٌ ْزِ انًزكشح رذخم ضًٍ رٕجٛٓبد انٓٛئخ انزٙ رؼزجش كُظبو داخهٙ  ٔحٛث

  .إثشاو انظفمبد انخبطخ ثبنًكزتًٚكٍ اػزجبسْب يشجؼب لبََٕٛب أٔ رُظًٛٛب نًسطشح 

 سأي انهجُة انوطٍُة نهطهبٍات انعًويٍة :ثانثا
 

 

أٌ  أػالِ، رشٖ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ انًزكٕسحاالسزُزبجبد انًؼطٛبد ٔثُبء ػهٗ 

نظبحت انًششٔع، إسفبق ػشٔع انًزُبفسٍٛ انزٍٚ لذيٕا ػشٔضب يبنٛخ ألم يٍ انكهفخ انزمذٚشٚخ ششط 

انًزُبفس ثشَبيج انًًٓخ انًضيغ  ٚحذد ثًٕججٓب ْٛئخ انخجشاء انًحبسجٍٛ نًزكشح يٕلؼخ يٍ طشف سئٛس

إللظبء ششكخ نجُخ طهت انؼشٔع ّ رانز٘ اػزًذإَجبصْب يغ رؼشٚف كهفخ االرؼبة )انكهفخ/انٕلذ(، 

ٔثبنزبنٙ فإٌ لشاس اإللظبء انًزشرت ػُّ غٛش  انحشح انًُبفسخيخبنفب نًجذأ ششطب  ٚؼزجش "...................."

 سهٛى.


