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 بخصوص مشروعيت  2722يوليوز  22بتاريخ  07/2722رقم  رأيال

 قرار إقصاء تجمع شركاث من مباراة معماريت

 ، اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت

ثظفزّ َبئت ػٍ رجًغ انششكبد  .................................شكبٚخ انًذبيٙ ثُبء ػهٗ 

« ..................... et ..................... » ؛ ٔيب أسفك ثٓب يٍ ٔثبئك 2022يب٘  18ثزبسٚخ  انًزٕطم ثٓب 

ٔيب  2022َٕٕٚٛ  7ثزبسٚخ  1197سلى  .....................نهششكخ انًغشثٛخ نخ انجٕاثٛخ بٔػهٗ انشع

 أسفك ثٓب يٍ ٔثبئك؛

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

 ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛

ٔكزا  ،.....................ٔػهٗ انُظبو انًزؼهك ثششٔط ٔأشكبل إثشاو طفمبد انششكخ انًغشثٛخ 

 ؛2022يبسط  28كٛفٛبد رذثٛشْب ٔيشالجزٓب ٔانًظبدق ػهّٛ يٍ طشف يجهظ إداسح انششكخ ثزبسٚخ 

يغ يًثهٍٛ ػٍ انششكخ انًغشثٛخ  2022ٕٚنٕٛص  26ٔػهٗ جهغخ االعزًبع انًُؼمذح ثزبسٚخ 

 نهًُٓذعخ انغٛبدٛخ؛

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

 نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛

 19ثزبسٚخ  رٍٛ ػهٗ انزٕانٙانًُؼمذ زٍٛانًغهم زّٛخالل جهغانًزكٕس ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ 

 ، 2022ٕٚنٕٛص  26ٔ

   

 : المعطياث أوال

، ػٍ ثظفزّ َبئت .................................انغٛذ  طؼٍشكبٚزّ انًشبس إنٛٓب أػال، ٚثٕاعطخ 

لشاس نجُخ انًجبساح انز٘ رى ثًمزضبِ إلظبء  فٙ «..................... et .....................»رجًغ انششكبد 

، انًؼهٍ ػُّ يٍ طشف انششكخ انًغشثٛخ 01/......../2021ػشع يٕكهّ يٍ انًجبساح انًؼًبسٚخ سلى 

انًزكٕسح غٛش يجُٛخ ، دٛث اػزجش انًذبيٙ انًزكٕس أٌ انًجشساد انزٙ اػزًذرٓب انهجُخ .....................

 ؛ػهٗ أعظ لبََٕٛخ عهًٛخ

زٕضٛذبد ثخظٕص األعجبة انزٙ أدد ثيطبنجزّ نظبدت انًششٔع  ٔأضبف انًشزكٙ أَّ ٔثؼذ

لظبء نزجبٔصِ األرؼبة انًمزشدخ اإل، ػضٖ طبدت انًششٔع، فٙ جٕاثّ، عجت ء ػشضّإنٗ إلظب

 انًؼًبسٍٚٛ. نألرؼبة انًشجؼٛخ انًذذدح يٍ طشف انٓٛئخ انٕطُٛخ نهًُٓذعٍٛ

ٔال ٚذزشو يمزضٛبد  ِ ٚؼزجش لشاسا رؼغفٛبفمذ اػزجش انًشزكٙ انًزكٕس أٌ لشاس إلظبءٔػهّٛ 

يٍ َظبو انًجبساح انًؼًبسٚخ يٕضٕع انشكبٚخ، دٛث أٌ انُظبو انًزكٕس إضبفخ إنٗ انُظبو  17انًبدح 

أطال أٚخ يمزضٛبد رغًخ  ٌال ٚزضًُب .....................انًزؼهك ثششٔط ٔإثشاو طفمبد انششكخ انًغشٚخ 

 .ثبػزًبد يب اعزُذد ػهّٛ نجُخ انًجبساح عججب نإللظبء

انًٕجٓخ إنٛٓب ثخظٕص انشكبٚخ انغبنفخ انزكش، يٍ طشف ٔفٙ يؼشع جٕاثٓب ػهٗ انشعبنخ 

أٌ عجت اإللظبء ساجغ  .....................انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ أٔضذذ انششكخ انًغشثٛخ 

هذذ األلظٗ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح ناألرؼبة انًمزشدخ يٍ طشف انزجًغ انًزكٕس إنٗ رجبٔص َغجخ 

 نهٓكزبس؛ دسْى( 25.000يٍ َظبو إثشاو طفمبد انششكخ انًزكٕس، دٛث أَّ الزشح كُغجخ أرؼبة ) 90
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انًشفك ثشعبنخ طبدت  ،2022يبسط  4كًب أَّ ثبنشجٕع إنٗ يذضش نجُخ انًجبساح ثزبسٚخ 

انًششٔع انجٕاثٛخ، ٚزجٍٛ أٌ انهجُخ انًزكٕسح لبيذ ثإلظبء ػشع انزجًغ انًزكٕس ثغجت رجبٔصِ نهكهفخ 

انزمذٚشٚخ نهًجبساح انًؼًبسٚخ، كًب رجٍٛ يٍ راد انًذضش أٌ انًغطشح اَزٓذ ثإػالٌ انًجبساح انًؼًبسٚخ 

 انًزكٕسح دٌٔ جذٖٔ.

 : االستنتاجاث ثانيا

انزجًغ انغبنف انزكش، ٚطؼٍ فٙ يششٔػٛخ لشاس نجُخ انًجبساح انًؼًبسٚخ انز٘ رى إٌ دٛث  

 ؛ثًمزضبِ إلظبء ػشضّ يٍ انًُبفغخ

لظبء ػشع انزجًغ انًزكٕس كًب ْٕ إلإٌ انغجت انز٘ اػزًذِ طبدت انًششٔع ٔدٛث  

 2022أثشٚم  18ثزبسٚخ  794ٔثبئك انًهف عًٛب سعبنخ طبدت انًششٔع نهزجًغ انًشزكٙ سلى  يجٍٛ فٙ

انزٙ أطهؼّ ثًمزضبْب ثأعجبة إلظبء ػشضّ، ٔكزا ٔفك يب أكذِ يًثم طبدت انًششٔع أثُبء جهغخ 

دسْى نهٓكزبس، ٚفٕق ثكثٛش  25.000نهًشزكٙ ٔانًذذد فٙ  انًبنٙ االعزًبع إنّٛ ٚكًٍ فٙ أٌ انؼشع

يشجؼٛخ األثًبٌ انًؼزًذح انكهفخ انًذذدح فٙ انًجبساح انًؼًبسٚخ يٕضٕع انشكبٚخ، ٔانزٙ رًذ ػهٗ أعبط 

دسْى ثبنُغجخ نذساعخ ٔرزجغ رٓٛئخ  5000يٍ طشف انٓٛئخ انٕطُٛخ نهًُٓذعٍٛ انًؼًبسٍٚٛ ٔانزٙ دذدد ثًٍ 

يٍ انؼمذ انًُٕرجٙ نهًُٓذط  3ْكزبس، كًب ْٕ يجٍٛ فٙ انًبدح  50انزجضئبد انزٙ رفٕق يغبدزٓب 

 ؛انًؼًبس٘

نهًجبساح انًؼًبسٚخ نٛغذ يٍ انذبالد انًذسجخ فٙ إٌ يغأنخ رجبٔص انكهفخ انزمذٚشٚخ  ٔدٛث 

ٔانزٙ  .....................يٍ انُظبو انًزؼهك ثششٔط ٔأشكبل إثشاو طفمبد انششكخ انًغشثٛخ  124انًبدح 

 ًٚكٍ ػهٗ أعبعٓب إلظبء ػشٔع انًُٓذعٍٛ انًؼًبسٍٚٛ؛

ػشٔع انًُٓذعٍٛ يٍ َظبو انًجبساح انًؼًبسٚخ انًزؼهمخ ثًؼبٚٛش رمٛٛى  17ٔدٛث إٌ انًبدح 

انًؼًبسٍٚٛ ال رزضًٍ ضشٔسح ادزشاو يشجؼٛخ األرؼبة انًذذدح يٍ طشف انٓٛئخ انٕطُٛخ نهًُٓذعٍٛ 

 .انًؼًبسٍٚٛ

ٔدٛث إَّ ال ٚجٕص نهجُخ انًؼٕٓد إنٛٓب ثفذض ٔدساعخ ٔرمٛٛى ػشٔع انًزُبفغٍٛ )نجُخ انًجبساح 

ط جذٚذح نإللظبء غٛش رهك انًُظٕص ػهٛٓب انًؼًبسٚخ فٙ َبصنخ انذبل( أٌ رؼًذ إنٗ إضبفخ ششط أٔ ششٔ

ٔفٙ َظبو اعزشبسح انًجبساح انًؼًبسٚخ يٕضٕع  .....................فٙ َظبو إثشاو طفمبد انششكخ انًغشثٛخ 

 انشكبٚخ؛

ٔدٛث إٌ انغجت انًؼزًذ ػهّٛ إللظبء ػشع انًشزكٙ غٛش يُظٕص ػهّٛ فٙ َظبو إثشاو 

ص ػهّٛ كزنك فٙ َظبو انًجبساح يٕضٕع انشكبٚخ، طفمبد طبدت انًششٔع انًشزكٗ ثّ ٔغٛش يُظٕ

 فإَّ ٚؼزجش عججب غٛش يششٔع.

 : رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت ثالثا

لشاس انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ أٌ رشٖ ثُبء ػهٗ انًؼطٛبد ٔاالعزُزبجبد انغبنفخ انزكش،  

، ػهٗ أعظ لبََٕٛخ عهًٛخٙ غٛش يجُ « ..................... et ..................... »رجًغ انششكبد  إلظبء

 .غٛش يششٔع يًب ٚجؼهّ

 
 


