
 

 

 2222يوليوز  29بخاريخ  76/2222رقن  رأيال

 وجود شروط حوييسيت بٌظام اسخشارةبشأى 

 

  اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيت،

 

 ؛ 2022أثشٚم  4ثزبسٚخ  « ......................... »ثُبء ػهٗ انشكبٚخ انًزٕطم ثٓب يٍ ؽشف ششكخ 

 ٔيب أسفك ثٓب يٍ ٔثبئك؛ .........................ٔػهٗ انشعبنخ انجٕاثٛخ نؼًبنخ إلهٛى 

( انًزؼهك 2013يبسط  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ًّٛ؛ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزً

( انًزؼهك ثبنهجُخ 2015عجزًجش  21)1436ر٘ انذجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛

ٔثؼذ دساعخ ػُبطش انزمشٚش انًمذو يٍ ؽشف انًمشس انؼبو إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ 

 نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛

    .2022ٕٚنٕٛص  29خالل انجهغخ انًغهمخ انًُؼمذح ثزبسٚخ انًزكٕس  انجٓبص انزذأنٙٔثؼذ يذأنخ 

 

 : الوقائع أوال

ٔجٕد ششٔؽ رًٛٛضٚخ  « ......................... »د ششكخ أثبسثٕاعطخ شكبٚزٓب انًشبس إنٛٓب أػالِ، 

فٙ إؽبس انًجبدسح انٕؽُٛخ نهزًُٛخ انجششٚخ  انًُذسج ا 03/.…/.…/2022ٔإلظبئٛخ ثطهت انؼشٔع سلى 

، ٔرخظٛظٓب نهًشاكض .........................عٛبساد إعؼبف يجٓضح يٍ ؽشف إلهٛى  8نًزؼهك ثبلزُبء ٔا

شزشؽ رمذٚى ريٍ َظبو االعزشبسح  17انًبدح  ، دٛث إٌح ثبنٕعؾ انمشٔ٘ نإللهٛى انًزكٕسانظذٛخ انًزٕاجذ

اػزجشرٓب انًشزكٛخ غٛش ٔانزٙ  ثؼغ انزجٓٛضاد انٓبيخ انزٙ ٚجت أٌ رزٕفش فٙ عٛبساد اإلعؼبف ػُٛبد

يجشسح، ٔٚزؼٍٛ اعزٛشادْب يٍ انخبسج ثُبء ػهٗ ؽهت خبص نزغجٛهٓب ٔانزٕفش ػهٗ يٕافمخ ٔصاسح انظذخ، 

ػالٌ ػٍ انظفمخ ٕٚيب انفبطهخ ثٍٛ اإل 40 يذحٔرنك ثشكم ٚجؼم انزٕطم ثٓب يٍ ؽشف انًزُبفغٍٛ ٚزجبٔص 

 ٔفزخ األظشفخ انًزؼهمخ ثٓب.

ثٕاعطخ انشعبنخ سلى  .........................ٔثُبء ػهّٛ، لبيذ انهجُخ انٕؽُٛخ ثًكبرجخ ػًبنخ إلهٛى 

 إثذاء سأٚٓب ثخظٕص يؼًَٕٓب.ٔؽهجذ يُٓب ، ثشأٌ انشكبٚخ انًزكٕسح 2022أثشٚم  6ثزبسٚخ  22/128

نى رشًم نكٍ فمخ انًؼُٛخ، اشزشاؽ رمذٚى ػُٛبد فٙ إؽبس انظرى لذ ٔأٔػذذ انشعبنخ انجٕاثٛخ ثأَّ 

انطجٛخ  - ػهٗ ثؼغ انزجٓٛضاد انزمُٛخ فمؾ رمذٚى ػُٛخ يٍ عٛبسح إعؼبف يجٓضح ثكبيهٓب ٔإًَب الزظشد

(Brancard-Multi paramètre-Sac de premier secours-Stérilisateur d’air)  انؼشٔسٚخ

 نزشغٛم عٛبساد اإلعؼبف انًجٓضح ؽجمب نهًٕاطفبد انًطهٕثخ فٙ دفزش انششٔؽ انخبطخ.

 الوولكت الوغربيت                                                 

 األهاًت العاهت للحكوهت

 اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيت

 



ٔأػبفذ انشعبنخ انجٕاثٛخ أٌ انزجٓٛضاد انًزكٕسح يزٕفشح فٙ انغٕق انٕؽُٙ ٔكبٌ انًطهٕة ْٕ 

 48-12ٌَٕ سلى يٍ انمب 12رمذٚى شٓبدح انزغجٛم نزظُٛغ أٔ اعزٛشاد ْزِ انًغزهضيبد ؽجمب نًمزؼٛبد انًبدح 

ٔاػزجشد فٙ انًمبثم ثأٌ انًشزكٙ نى . انًزُبفظ ثبعىنٕ نى ركٍ انشٓبدح انًزؼهك ثبنًغزهضيبد انطجٛخ، دزٗ ٔ

ال ػاللخ نّ ثبنًجبل انطجٙ ٔال ثًجبل انزجٓٛضاد  ّٚمذو أ٘ ػشع ٔثبنزبنٙ ال ًٚكٍ اػزجبسِ يزُبفغب ٔأَ

فٙ دبنخ  انزٕجّثشأٌ  169فزّ نًمزؼٛبد انًبدرٍٛ ٔأػبة طبدت انًششٔع ػهٗ ْزا األخٛش يخبن انطجٛخ.

فًٛب ٚخض إخجبس انًشزكٙ  170ٔانًبدح  ،إنٗ طبدت انًششٔع ٔانغهطخ انشئبعٛخ ػُذ االلزؼبء ؽؼٍ

 نظبدت انًششٔع ثزمذٚى شكبٚزّ إنٗ انهجُخ انٕؽُٛخ.

 : االسخٌخاجاثثاًيا 

 إنّٛ أػالِ انًزؼهك ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ لذ ػشف انًشبس 2.12.349ٔنئٍ كبٌ انًشعٕو سلى  دٛث 

"، فإٌ  " كم شخض رارٙ أٔ اػزجبس٘ ٚمزشح ػشػب ثمظذ إثشاو طفمخانًزُبفظ ثأَّ انًبدح انشاثؼخ يُّ 

ّ يُ 2انًبدح انًزكٕس عبنفب انًزؼهك ثبنهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ لذ دذد فٙ  2.14.867انًشعٕو سلى 

حوج إعاقخه كم شخض رارٙ أٔ اػزجبس٘ ٚمزشح ػشػب ثمظذ إثشاو ؽهجٛخ ػًٕيٛخ أٔ " ثأَّ يفٕٓو انًزُبفظ

 ؛ػهّٛ ٚكٌٕ انًشزكٙ يزُبفغب ٚذك نّ انطؼٍ فٙ ؽهت انؼشٔع انًؼُٙٔ ؛هي حقديوه"

يٍ انًشعٕو انًزؼهك ثبنظفمبد انؼًٕيٛخ لذ َظذ ػهٗ رٕجّٛ انًشزكٙ  169 إرا كبَذ انًبدحٔدٛث  

انغهطخ انًخزظخ ٔفك ششٔؽ يذذدح، ٔدٛث اشزشؽذ  نشكبٚزّ إنٗ طبدت انًششٔع ٔػُذ االلزؼبء إنٗ

يٍ َفظ انًشعٕو ػهٗ انًزُبفظ ػشٔسح إخجبس طبدت انًششٔع ثزمذٚى شكبٚزّ إنٗ نجُخ  170انًبدح 

 30انفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح فإٌ انًشعٕو انًُظى نٓزِ األخٛشح لذ َض فٙ  "خ انٕؽُٛخ دبنٛب،انهجُ" انظفمبد، 

، )...( إرا رجٍٛ نّ "نكم يزُبفظ انهجٕء يجبششح إنٗ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ "ٚجٕص ّ ػهٗ أَّيُ

ثبنُغجخ نًٕػٕع انطهجٛخ ادزٕاء يهف انذػٕح إنٗ انًُبفغخ ػهٗ ثُٕد رًٛٛضٚخ أٔ ششٔؽ غٛش يزُبعجخ 

 ، ٔثبنزبنٙ فإَّ يٍ دك انًشزكٙ أٌ ٚهجأ إنٗ انهجُخ انٕؽُٛخ ٔنٕ نى ٚخجش طبدت انًششٔع؛"انؼًٕيٛخ

ٔدٛث لبو طبدت انًششٔع ثزذذٚذ انًٕاطفبد انزمُٛخ ثزؼبٌٔ يغ يظبنخ ٔصاسح انظذخ ثبإللهٛى         

  ؛جم اإلػالٌ ػٍ ؽهت انؼشٔع انًطؼٌٕ فّٛل ٔخظبئظٓب انزمُٛخ يؼًَٕٓبػهٗ ٔٔافمذ ْزِ األخٛشح 

ٔدٛث ال ًٚكٍ نهًزُبفغٍٛ أٌ ُٚبصػٕا فٙ طالدٛخ رذذٚذ طبدت انًششٔع نهًٕاطفبد انزمُٛخ ٔانزٙ      

 رُذسج طًٍ عهطزّ انزمذٚشٚخ؛ 

يٍ انًشعٕو انًزؼهك  34دغت يمزؼٛبد انفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح  ،ٔدٛث ٚذك نظبدت انًششٔع

أٌ ٚذسج ػًٍ َظبو االعزشبسح انزُظٛض ػهٗ "إٚذاع ػُٛبد أ ًَبرج يظغشح ٔ/أٔ  ،يٛخثبنظفمبد انؼًٕ

ػهٗ رمذٚى ٔثبئك ٔطفٛخ أٔ ثٛبَبد يٕجضح أٔ ٔثبئك رمُٛخ أخشٖ"، ششٚطخ انزمٛذ ثبنششٔؽ ٔانكٛفٛبد 

 ؛نًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انًزكٕسحا

إٌ انؼُٛبد انًطهٕثخ ال رزؼهك ثزمذٚى عٛبسح إعؼبف يجٓضح ثبنكبيم، ٔإًَب الزظشد ػهٗ رمذٚى  ٔدٛث

 ؛ثؼغ انزجٓٛضاد انؼشٔسٚخ الشزغبل انغٛبسح انًزكٕسح



ٔدٛث إٌ انزشخٛض انًشاد انذظٕل ػهّٛ يٍ ؽشف انًزُبفغٍٛ العزٛشاد انزجٓٛضاد انًؼُٛخ يٍ  

ظ انًشزكٙ نى ٚؼجش ػٍ َٛزّ فٙ رمذٚى ؽهت ثٓزا انشأٌ لظذ انخبسج ًٚكٍ انذظٕل ػهّٛ، ٔأٌ انًزُبف

 انذظٕل ػهٗ انٕثٛمخ انًطهٕثخ.

 : رأي اللجٌت الوطٌيت للطلبياث العووهيت ثالثا

ثُبء ػهٗ يب عجك ثغطّ، رشٖ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ أٌ شكبٚخ ششكخ  

 .ػهٗ أعبط عهٛى غٛش يشركضح « ......................... »

 

 

 

 

 


