
  

  

  

 

   

     

 

            

 

 

 

 

          

 

 

  

  

 

     

 

        

      

 

     

      

 

                 

 

   

  

       

 

 2014 نةلس (37)مرق زراءالو سلمج قرار
 ةيذينفالت لالئحةا نأبش

 ةمنافسلا منظيأن تش يف 2014 نةلس (4ي رقم )اداالتح لقانونل
 ،زراءالو سلمج

ر،وتدسال لىع االطالع دبع -
،اءزروال تياوصالح اءزروال تصاتصااخ نأبش نةلس (1) مقر يداالتحا نوناالق علىو 1972 -

 ،لة لهدلمعا نيناووالق
ريزو هضرع ام ىلع ً ءانبو ،ةسفانملا ميظنت نأش يف نةلس (4) مقر يداالتحا نوناالق علىو 2012 -

 ،اءزروال لسمج قةفمواو ،دتصاقالا
 :رقر

 (1دة )املا
 فرياالتع

 قسياضيقمل ما نهامكلنيقرنةيبمالنيالمعايةتالالتراعباالوتلكلمالنويكر،راالقذاهماأحك يقبتطفي
 :لكذريبغ صنال

 دة.تحمال بيةلعراتراإلماا:ولةدال

 .فسةناالم ظيمنت أنش في 2012 سنةل(4رقم ) يدحاتالا وننقاال ون:نقاال

 .دتصاقالا وزير :وزيرال

 رة.زاولبا سةفنابالم يةنلمعا رةداإلا صة:تالمخ لجهةا

 ءالؤله معتج يأوأ به، بطترمصشخ يأوأ دي،قتصاا نشاطبموقييرباتعاوأ يعيبطصشخ يأ:نشأةالم
 .نيونقاال كلهلش رباتعايأ وندصألشخاا

 اسأس على نوكت تـيال تلخدماا وأ السلع عوممج وأ دمةالخ وأ ةسلعال :يةنلمعا وقالس
 ةنيعم حاجة يةبلتل بدائلها نيب يارتالخا وأ هاريبغ نهاع عاضةتالسل بلةقا تعمالهااس وجهأو ئصهاخصاو هاسعر

 .نةيمع ةيفراجغ قةنطفي م كللمستهل

 نيتأمنش نيب تلممارساا وأ تفاتحالال وأ تبايترتال وأ دوالعق وأ تياقفاتالا :تتفاقاالا
 ،يةهشف وأ يةبتاكتنكا اءوستنشآالم تعاتجم نع درةالصا تراراالقـ وأتنشآالم نيبـ نوتعا يأوأ أكثر وأ

 .يةسر وأ لنيةع،يةنضم وأ يحةصر

 وأ مكحتلا نم ىرخألا تآشنملا ضعب عم كارتشالاب وأ اهسفنب ةأشنم يأ نّكمي يذلا عضولا :نميهملا عضولا
 .يةنعالم السوق على ثيرتأال

 في عاتفنا وققلملكية أو ح ذ(حواتساوأ دماجن)ا ئيجز كلي أو لنق نهع نشأيفصرتلي: كدتصاقالا ركزتال

 أو ن منشاةكيم أن نهمن شأ أخرى نشأةلى مإ أةشنت مالتزاما وأ صأو حص أسهم وأ وققت أو حممتلكا
 .ىأخر تآمنش وعةجمأو م شاةنلى مع غير مباشرة وأ باشرةرة موصب رةيطالس ت منشآنالم عة منومجم

ً  .نونقاال امكحأل اقبط ةلكشملا ةسفانملا ميظنت ةنجل :ةنجللا



 

 

 

         

      

 

    

 

        

 

        

               

 

 

          

 

             

        

  

          

      

 

         

 

 

 

 

 

 

 (2دة )املا

 اراتخطخاصة باإللا طلضوابا

 ،نميمه ضعوب صلة تذا تممارسا وأ دةيت مقتفاقاال ءناثتاس على لوالحص في بغرت تيال تنشآالم . على1
 ً،اقبسم اهب ةصتخملا ةهجلا راطخإ ،نوناقلا نم (6)و (5لمادتين )ا في يهالع صونصالم

 :ةيتألا تادنتلمسا به فقن ترأ على ،ةيالغا ذهله تصةالمخ لجهةا ّهدعت يذلا جذومنلل ًاقفو كلذو

 .صولألابحس يهدق عل، مصيةنلمعاتنشآللم ألساسيا امنظال تأسيس أوال دعق .أ

 وأ همةمسا بةونس يةنلمعا تنشآالم نم كل في ركاءالش وأ نياهملمسا بأسماء شفك ب.
 .منهل محصة ك

 زيتعز في دورهو الستثناءابلطل يةبااليجا ثار آلاحوضي ء،ناثتاالس بلطل يةدقتصاالادبعا ألانع تقرير ج.
 .يةدصاتقالا يةنمتال

 تنشآللم نيينونقاال نيلممثلا قبل نم يهعل قعوم المختصة، الجهة إلى به قةفرالم تدانتسالمو إلخطارا ميدتق متي .2
 بجوبم لكذو من،يمه ضعوب ةلص تاذ تاسرامم وأ ة ّديقم تاقافتال ءانثتسا ىلع لوصحلا يف بغرت يتلا
 .مستالالبا لايصإ ابلقوم ،ألصولابحس يهدق علص مصكيل خاوت

 .يةليزنجالا لغةبال له ترجمة ميدتق زويجو،يةبلعرا للغةبا رإلخطاانم نسخ ثثال ميدتق ببج .3

 تدعأ لتيا يةلصألا للغةبا دة،الما ذههنم(1)دنبال في يهاإل لمشاراتدانتلمسانمخسنثثال ميدتق بيج .4
 .يةبنأج ت بلغةنحال كا في يةبلعرا للغةا إلى دةتممع جمةتر بها فقتر نأ على ،يهاف

 هجو على تدانتلمسوا اراإلخط نهاتضمي تيال تناايبال لةمعام متتنأ في بغتر يتال تنشآالم على بيج .5
 ةيلسرا تناايبال نومضم مهلف يةفاك نوكت لها يةسر يرغ تملخصا ميدتقو )سرية(، بكلمة هايعل تأشيرال يةلسرا

 .ية(سر )غير رةبابع يهاعل ومؤشر

 يةنلمعاتنشآالم نمبتطل نأ هاول له، دةيؤالم تدانتمسالو إلخطارل لشكلياصفحال ةتصالمخ هةالج ولىتت.6
 لامتباك دييف يةنلمعا تنشآللم راإخطا لشكليا صالفح نتهاءا دنع درتص نأ على إضافية، تدانتمس يأ ميدتق

 .ثناءتالسل يةشكلال تباالمتطل

 ةصل تذا تممارسا وأ دةيمق تفاقاتال ناءثتاالس ترااإخط يهفديتق ص،خا بسجل تصةالمخ الجهة تفظتح .7
 .نميمه ضعوب

 (3دة )املا

 راخطاإلةاسدر

 :ةيتألاتءااإلجرل يةنلمعاتنشآالم ءفايتساىديم ميلتق ءناثتاسة االسردب ختصةالم لجهةاموقت.1

 ها.ئناثتاس بومطلال ،نميمه ضعوب لصلةا تذا تالممارسا دة أويالمق تاالتفاقاب بقامس ارةالوز إخطار أ.



     

  

      

  

         

          

 

          

       

         

 

          

         

            

 

 

 

 

                 

          

   

              

 

                 

     

                

  

 

 

        

  

 تنشآالم اءدأنيتحس وأ،يةدصاتقالا يةمنتال تعزيز إلى يدؤتستالممارسا وأتتفاقاالا ذههنأتباثإ ب.
 .لكتهلمسل نةيمع افعنم تحقيق وأ زيعوتال تاج أونإلامنظ ريوتط وأ نافسية،تال قدرتهاو

تناايبيأميدتق يةنلمعاتآالمنش وأ يةنلمعا افاألطر نمبتطل نأ ء،ناثتاالس راسةددنع تصةالمخ للجهة .2

 .ثناءتا االسذت في هبلل يةضرور هارات يةفت إضاومامعل أو 

 ةعمداال تناايبالو تهاايئمر ميدتق ء،ناثتسالانم أثرتتدق نهاأىتر تيال افاألطر نمبتطل نأ تصةالمخ للجهة .3
 ةالجه قبل نماإخطاره خيتار نم ومايرعش خمسة (15) لىعديزت ال دةم اللخ ناءثتاالس ذاه حول لها

 .تصةالمخ

 مت لتياتءاراواإلج ئعوقاال لجميع بيانا نتضمي ء،ناثتسالا حول فصلم تقرير دداعبإ صةتالمخ ةالجه موتق .4
 يةدتصاقالوا يةنوناالق نيتياحنالنمبلطلامييتقوب،طلال يهاإلدنتيس تيالتناوالبيا ء،ناثتاالس ذاهنبشأ هاذتخاا

 رحتالمق اربالقر يةصوتال إلى فةإلضااب نية،لمعا وقالس في فسةناالم ىوتمس على ثارهبآ علقتي يماف صةوخا
 ب.لطلا يالذه حتخاا

 اهتايصوت برفع موقت تيال نةللجا إلى دةالما ذهه نم (4) دنبال في يهإل لمشارا قريرتال تصةالمخ الجهة ترفع .5
 .ريرقتلل اهمالتسا خيرات نم ًاموي رشع ةعبرأ (14) د علىيمدة ال تز لخال ر،يالوز إلى ناءثتاالس نبشأ

 زانجإل ولةدال في ىأخر تجها نميرأ لىع الحصول وأ اسبا،نم راهتنبم نةتعاسالا صةتالمخ للجهة .6
 دة.الما ذههن( م4د )نبال يف إليه لمشارا تقريرال

(4دة )املا

 ءاثنن االستأير بشزالو قرار 

 راطخإ خيرات نم ًاموي نيعست (90) لالخ ،ةنجللا ةيصوت ىلع ًءانب ،ءانثتسالا نأشب هرارق ريزولا ردصي .1
 (45) دةالم هذهديدتم وزيرلل يجوز نهأ لىع وبة،مطلال وطلشرا لجميع ئهفايتواس بلالط مالتباس يةنلمعاتنشآالم

 ية.فضاإ وماينيعبأرو خمسةل

 ًاينمض ًالوبق ،ةداملا هذه نم (1) دنبال في يهاإل مشارال دةالم اللخ وزيرال نم ارقر صدور مدع عتبري .2
 .ستثناءالبا

ً 
 ً.اموي نيثالث (30) على تالممارسا أو تاالتفاقا ذهبه عملال دةد ميزت الأ على أنها،ش يف ئيانهال رهراق رودص
 نيح ىلإ نميهم عضوب ةلص تاذ تاسرامم وأ ةديقم تاقافتاب لمعلا ىلع اتقؤم ةقفاوملا ريزولل زوجي .3

ًً 
 :يتألا نحوال على كذلو
 ،نميهم عضوب ةلص تاذ تاسرامم وأ ةديقم تاقافتال ءانثتسالا تابلط نأشب اببسم ارارق ريزولا ردصي .4

 .نيمهوضع مب لصلةاتاذتالممارسا دة أويالمق تاقاتفالبا للعما على افقةوالم .أ

 .نميمه ضعوب لصلةا تذا تالممارسا دة أويالمق تباالتفاقا للعما ضفر ب.

 ةينلمعا تنشآالم دتعه يطةشر نميهم ضعوب الصلة تذا تالممارسا وأ دةيالمق تفاقاتالبا عملال على قةفالموا ج.
 ء.تثناذ االسيتنف تيالغا زيروال ددهايح تيال تمازاتواالل وطلشراذينفتب



              

 

  

  

 

          

 

 

 

        

           

       

  

        

 

           

               

  

           

        

            

            

    

 

  

           

    

  

  

  

 تالالحا نم يأ في دةالما ذهه نم (4) دنبلا نم (أ) ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةقفاوملا ءاغلإب ًارارق ريزولا ردصي .5
 :يةتآلا

 .ئمةقادتعمل بهاجوبم افقةوالمتدرص لتيا لظروفانأنيبتاذإأ.

 افقة.والم تنحسها مأسا لىع تيال تباتطلمالو روطفاء بالشوال في نيةلمعاتنشآالم تفقأخ ذاإ ب.

 يحة.صح غير لة أومضل تن، كاابهجوبم افقةوالم تدرتي صال تومامعلال أن ينبتاذإ ج.

 .تءاناثتاالس تبالطنبشأ وزيرال نع درةالصا تراراقلل صخا بسجل تفظتح نأ صةتالمخ الجهة على بيج .6

 (5دة )املا

 اءثنيل االستلى تعدع ةفقامولا

 نميمه ضعوب صلة تذاتممارسا وأدةيقمتتفاقاانأبش ناءثتاس على تحصل يتالتنشآالم على بيج.1
 عوضب الصلة تذا تارسالمماوأ دةيالمق تتفاقاالا ذهه على رأيط ديلتع يأعوشربم تصةالمخ الجهة إخطار

 .عورشملا ماربإ خيرات نم ًاموي نيثالث (30) لخال نيممه

 فااألطر وأ يةنلمعا افطرألا نب متطل نأ الستثناءا ىعل ترحةالمق تعديالتال اسةدر دنع تصةالمخ لجهةل .2
 ةقترحالم تعديالتال في تبلل يةروضر يةفإضا تومامعل وأتناايبيأميدتق ستثناءالا تعديل نم أثرتتدق تيال

 .ستثناءالا على

 تعديالتلل يةدتصاقالوا يةنوناقلا نيتيحانلا نم ًامييقت نمضتي لّصفم ريرقت دادعإب ةصتخملا ةهجلا موقت .3
 ، ّةينعملا قوسلا يف ةسفانملا ىوتسم ىلع ءانثتسالا ليدعت راثآب قلعتي اميف ةصاخو ،ءانثتسالا ىلع ةحرتقملا
 .ثناءتاالس بة علىومطلال تعديالتال لياذه حاتخا رحتالمق اربالقر يةوصتالو

 ديزت ال دةم اللخ وزيرال إلى دةالما ذهه نم (3) دنبال في يهإل لمشارا تقريرال فعبر تصةخالم الجهة موقت .4
 .ريرقتللاهدادعإخيراتنمًامويرشعةعبرأ(14على )

 راطخإ خيرات نم ًاموي نيعست (90) اللخ الستثناءا على ترحةالمق تعديالتال نبشأ ارهقر وزيرال دريص .5
 (45) دةالم ذهه ديدتم زيرولل جوزي نهأ لىع ،ةبولطملا طورشلا عيمجل ًايفوتسم بلطلا مالتساب ةينعملا تآشنملا
.ةيفاضإ اموي نيعبرأو ةسمخل ً 

 (6دة )املا

 ةسمنافلامييتق

 نم (7)و (6) نيتدالما في يهإل لمشارا نميمه ضعوب الصلة تذا تالممارسا في رنظال صةتالمخ الجهة ولىتت
 :يتآلل ًاقفو ،نوناقلا

 .يةنلمعا وقالس-1

 .يةنلمعاتنشآللم قيةوالس الحصة-2

 نية.لمعا تآشنالم لوت وأصدائعا-3



  

          

 

  

  

  

  

  

   

   

  

 

 

 

  

         

         

         

  

             

            

  

             

   

          

    

       

          

       

 

 .نيفسناتالم ددلع بةبالنس المحتملة وأ الفعلية فسةمناال وىتمس-4

 كتل ثودح مدع حالة في توقعةالم تياوتلمسا نع تلخدماا وأ السلع في الكمي وأ يسعرال افالنحرا-5
 .تالممارسا

 .يةنلمعاتلخدمااوأ السلع لىعبلطلوا تاجنإلامجح-6

 .يةنلمعاتلخدمااو لسلعل الكلي بلطلاوأضرالع ثير علىلتأاىوتمس-7

 نية.لمعا تادمالخو لسلعا عونت مدى-8

 .هانروجها مفيها أو خ وسعتال ق أووالس إلى لودخال على تالممارسا ريثأت-9

 ل.الما رأس اقوأس نم المالية تتسهيالال ول علىالحص هولةس ىوتسم-10

 ت.الممارسا كاللها تلت خثدتي حال يةنلزما دةالم-11

 ين.مع وقس في ينسفناتالم فس بينناتالو سةفناالم يخرتا-12

 .نيهلكتسالم ثير علىتألا-13

 يالثان لفصلا

 يادقتصاال تركزلل مةمنظلا اتاإلجراء

 (7دة )املا

 يادقتصا تركز يةلمع على فقةامولا لبط تقديم

 زالترك تياعمل مماتإنبشأ وزيرال ةموافق لىع حصوللل كتابي ببطل مدتتق نأ يةنلمعاتشآنالم على بيج-1
 اءزروال مجلس هادديح لتيا بةالنس على يهاف افاألطر وأ تنشآللم يةاإلجمال الحصة اوزجت تيال يدتصاقالا
 عوض تعزيز وأ وخلق فسةناالم ىوتمس على ثيرتأال نهاأش نم يتالو نية،لمعا وقلسا يف تمالالمعا إجمالي نم

 نية.لمعا وقالس في يمنمه

 دعق عورشمماربإخيراتنملقألاىلعاًموي(30) بلقيدصاتقالا ركزتال يةعمل على قةفالموا بطل مديق-2
 هب فقتر نأ على اية،الغ ذهله تصةالمخ الجهة دهتع يذال نموذجال فقويدتصاقالا ركزتال يةلعم نيب تفاقاوأ
 :يةتآلاتدانتلمسا

.لوصألا بسح هيلع اقدصم ،ةينعملا تآشنملل يساسألا ماظنلا وأ سيسأتلا دقع-أ ً 

 .يداتصقالازالترك يةعمل نبشأ قفاتالاوأدالعق عومشر-ب

 ،اعهوفرويدصاتقالا ركزتال يةلبعم يةنلمعاتنشآالم نميأل نيتيلما نيتنس آلخر يةالمال تناايبال-ج
.لوصألا بسح هيلع اقدصم ً 

 .منهم كل حصة وأ همةمسا بةونس يةنلمعاتآالمنش نم كل يف ركاءالش وأنياهملمسا ماءبأس نياب-د

 قوسال على يةباجيإلاهاثارآحضوييدقتصاالا ركزتال يةعملل يةدقتصاالادعابألانع تقرير-هـ
 ةيبلسلا هارثاآنمدللح يةنلمعاتنشآالم قبل نم ترحةالمق تءاراواإلج تااللتزاما نتضميو يةنلمعا

 .المحتملة



                 

       

 

  

                

  

         

  

        

       

             

  

  

 

 

                

    

   

   

    

   

      

  

 

   

          

 

  

       

 ةنشأالم لبق نم تصةالمخ الجهة إلى دةالما ذهه نم (2) دنبلا يف اهيلإ راشملا تادنتسملا هب ًاقفرم بلطلا مدقي-3
 ،ألصولابحس يهعل دقمص صخا وكيلتبوجبم يدتصاقالا ركزتال يةعملب يةنلمعاتنشآالم وضهاتف تيال
 .بلطلامستالبا لصايإ ابلمق

 .يةزينجلإلا للغةبا يم لهدتق زويجو،يةبلعرا للغةبا بلطلانسخ منثديم ثالتق بيج-4

 ،بها تدعأ تيال يةاألصل للغةبا دةالما ذهه نم (2) دنبلا يف اهيلإ راشُملا تادنتسملا نم خسن ثالث ميدقت بجي-5
 بية.نأج ت بلغةنا كاذإ بية،لعرا للغةا إلى دةتمعرجمة مت فق بهاتر نأ على

 تاملخص ميدتقو عليها، ة(ير)س كلمة نيودت مت ذاإ يةسر صورةب تنشآالم نم دمةالمق قةفالموا تبالط تعامل-6
 .ية(سر )غير رةبابع يهاعل ومؤشر يةلسراتنايابال مونفهم مضل يةفون كاكت لها ريةس غير

 تدانتلمسوا يدتصاقالا كزالتر يةلعم لىع قةفالموا بلطل لشكليا الكلي صالفح تصةخالم الجهة ولىتت-7
 صالفح نتهاءادنع درتصو إضافية، تدانتمس يأميدقت يةنلمعاتنشآالم نمبتطل نأ لكذ في ولها له دةيؤالم

 ةيشكلال تباالمتطل تمالاكب ةينعملا تآشنملل ا ًراطخإ يداصتقالا زكرتلا ةيلمع ىلع ةقفاوملا بلطل يلكشلا
 ب.لطلل

 ادي.تصقالا ركزتال ليةعم ة علىالموافق تبالطل صسجل خاب ختصةالم لجهةا تفظحت-8

 (8دة )املا

 يادقتصاال كزترلا يةلمع على فقةامولا لبطةاسدر

 :ةيتآلا تارشؤملا ىلع ًءانب يداصتقالا زكرتلا ةيلمع نم ققحتلل بلطلا ةساردب ةصتخملا ةهجلا موقت-1

 .يةنلمعا وقالس في ملةتالمحو يةالفعل فسةناالم وىتمس-أ

 .يةنلمعا وقالس إلى دةيدج تآدخول منش ولةسه ىدم-ب

 .يةنلمعاتلخدمااوأ السلع رأسعا لىعلتمالمح ريثتأال مدى-ج

.ددن جيفسل متناوخد ؤثر علىت يةنظام ئقعوا دووج مدى-د

 .يةنلمعا وقالس في منيمه ضعوءوشنلتمااحىدم-هـ 

 .يةنتقال الكفاءوعدابالاورتكابالا لىع المحتمل ريثأتال مدى-و

 لىع الوطنية تنشآالم رةدق عمد ، أوصديرتال يعتشج وأ االستثمار جيعالمساهمة في تش مدى-ز
 .يةلدولا فسةناالم

 .نيهلكتلمسا حمصال ثير علىتأال مدى-ح

 ةينلمعا افاألطر نمبلتط نأيدقتصاالا ركزتال يةعمل على قةفالموا بطل اسةدر دنع تصةخالم للجهة-2
 .يدصاتقالا ركزتال عملية الموافقة على بطل في تبلل ريةوضر هارات إضافية تومامعل ت أوبيانا يأ ميدتق

 اهتايئريم مدتق يدتصاقالا زالترك يةعمل نر مثأتت دق نهاأ ىرت تيال فراب من األطلتط أن ختصةالم لجهةل-3
 رها.إخطا خيرات نم اًموي رشع ةسمخ (15د على )يزت دة الل مخال ناءثتب االسطل لولها ح دةيؤالم تناوالبيا



        

  

                

         

              

 

             

 

          

  

 

 

            

                

    

              

  

              

              

 

        

  

  

     

   

  

 

            

  

        

  

 مئهراآ على عطاللال لحةالمص تاذ افاألطر وأ يةنلمعا تنشآالم مع تاجتماعا دعق تصةالمخ للجهة-4
 تصادي.قالا زالترك يةحول عمل تهمداإفاو

 ًانايب نمضتي ،يداصتقالا زكرتلا ةيلمع ىلع ةقفاوملا بلط لوح لصفم ريرقت دادعإب ةصتخملا ةهجلا موقت-5
 بطل يهالإدنتسي تيال تانيابالويدقتصاالا ركزتال ةيعمل نأبش اتخاذهامت تيال تءارااإلجو لوقائعا يعلجم

 ةيلمعل ةيبلسلاو ةيباجيإلا راثآلاب قلعتي اميف ةصاخو بلطلل ةيداصتقالاو ةينوناقلا ةيحانلا نم اًمييقتو ،ةقفاوملا
 ب.لطلا ياله حذاتخا لمقترحا اربالقر والتوصية نية،لمعا وقالس في سةفمناال وىتمس على زالترك

 زجانإل لة،ودال في ىأخر تجها نم يرأ لىع حصولال وأ ،ًابسانم هارت نمب ةناعتسالا ةصتخملا ةهجلل-6
 .دةالما ذههن( م5د )نبال في إليه لمشارا تقريرال

 زكالتر يةعمل لىع قةفالموا بطل نشأببناسالم ارالقر ذتخاال ريلوزا إلى ريرتقال برفع تصةالمخ هةالج موقت-7
 تصادي.قالا

 (9دة )املا

 يادقتصاال زتركلا يةلمع على فقةامولا اتطلب أنير بشزالو اتقرار

 خيراتنماًموينيعست(90) اللخيدقتصاالا ركزتال يةعمل على قةفمواال تباطل نأبش ارهقر وزيرال دريص-1
 ةلخمس (45) ةدملا هذه ديدمت ريزولل زوجي هنأ ىلع ،ةبولطملا طورشلا عيمجل ًايفوتسمو اًلمتكم بلطلا مالتسا
 .ةيفاضإ اًموي نيعبرأو

 ةيلمعل ًاينمض اًلوبق ةداملا هذه نم (1) دنبال في يهاإل لمشارا دةالم لخال وزيرال ارقر صدور مدع تبرعي-2
 تصادي.قالا ركزتال

 :يتآلا نحوال ك علىذلو ،يداصتقالا زكرتلا ةيلمع ىلع ةقفاوملا تابلط نأشب ًاببسم ا ًرارق ريزولا ردصي-3

 رآثا لها تنكا وأ سة،فناالم ىلع ًابلس ىلع رثؤت ال تناك اذإ يداصتقالا زكرتلا ةيلمع ىلع ةقفاوملا .أ
 .فسةمناال ية علىبلسلا ارثآلا تفوق يةبجايإ يةدتصاقا

 تازامتواالل وطلشراذيفنتب يةنلمعاتنشآالم دتتعه نأىعل ،يدتصاقالا ركزتال ةيعمل لىع قةفالموا .ب
 ر.يالوز نمرراق بتحديدها دريص تيال

 .يداتصقالا ركزتال عملية ضفر .ج

 :يةتآلا تالاالح في أي من ،دةالما ذهن هم (3د )نبال في إليها لمشارا قةفالموا لغاءبإ ا ًرارق ريزولا ردصي-4

 .ئمةقادتعملبهاجوبم افقةوالمتدرصتيالفولظرانأينبتاذإ.أ
 .قةفالموا تنحسها مأسا على تيالتابلتطالمو وطلشرباءالوفا في يةنلمعاتنشآالمتفقأخذاإ.ب
 ،الحالة ذهه ، وفييحةحر صيغوأ مضللة تناها كبوجمب افقةوالمتدرص لتياتومامعلالنأنيبتاذإ.ج

 تاعيرشتلل ًاقفو ةينعملا تآشنملا ةلءاسمو ةقحالمل ةبسانملا ةينوناقلا تاءارجإلا ةصتخملا ةهجلا ذختت
 أن.الش اذالمعمول بها في ه

 قفويدقتصاالا ركزتال ةيعمل تبالطنأبش وزيرال نمةدرالصا تراراللق بسجل صةتالمخ ةالجه تفظتح-5
 اية.الغ ذهله تصةالمخ لجهةا دهتع لذيا نموذجال



          

  

 

 

 

 

 

                 

 

               

  

   

   

  

    

   

   

   

          

        

               

                  

       

      

    

               

 

         

              

 أو ترفاتص يبأ مياالق ادة،الم ذههنم(1)دنبال في يهاإل رالمشا دةالم اللخ يةنلمعاتنشآالم على يحظر-6

 تصادي.قالا ركزتال تايعمل مماتبإ لقتعتتءاراإج

 ثلاالث لفصلا

 ىلشكوا في ققيللتح مةمنظلا اتاإلجراء

 (10دة )املا

 ىلشكوامتقدي

 جذومنلل ًاقفو كلذو ،نوناقلا ماكحأل ةفلاخم يأ نأشب ةصتخملا ةهجلل ىوكش ميدقت ةحلصم يذ لكل زوجي-1
 .يةالغا ذهله تصةالمخ لجهةا دهتع لذيا

 ميدقت خيرات هيف ّنيبي ،اهدورو ةيقبسأ بسحب لسلةمتس ماقبأر لكذو ىوللشكا بسجل صةتالمخ الجهة تفظحت-2
 وموضوعها. وىلشكا مدواسم مق ،لسجلا في هاديق يخرتاو وىلشكا

 :ةيتآلاتومامعلالوتبياناال ىولشكانتضمتنأبيج-3

 وى.لشكا دمةف مقراف أو األطلطرا .أ
 .مهيتكى عللمشا افاألطر وأ رفالط .ب
 فتها.خالبم ءعادالا تم تيال انونالق صونص .ج
 انون.الق مأحكا بمخالفة لصلةا تذا ئعالوقا .د
 ون.نقاال امها ألحكتفعى بمخالدالم تالممارسا .ه
 وى.لشكل دةيؤالم تدانتلمسدلة واألا .و

 ةتصالمخ الجهة إلى دةالما ذهه نم (3) دنبال في يهاإل لمشارا تومامعلالو تبيناال اهب ًاقفرم ىوكشلا مدقت-4
.اهنم الوبق ىوكشلا مالتساب لاصيإلا ربتعي الو ،ىولشكا مستالبا لصايإ ابلمق ً 

ًً  .ةياغلا هذهل ةصتخملا ةهجلا اهددحت يتلا طباوضلل اقفو كلذو ، ًاينورتكلإ وأ ةباتك ىوكشلا مدقت-5

مهلثمي نم لالخ نم وأ ،ىوكشلا ةمدقم فارطألا وأ فرطلا لبق نم لوصألا بسح ةعقوم ىوكشلا مدقت-6 ّ 
 .لوصألا بسح قدصم ليكوت بجومب ًانوناق

 هذهنم(3)دنبلانمو() الفقرة في يهاإل لمشاراتدانتلمسوا دلةألواىولشكانمخنسثثالميدتقبيج-7
 يزية.لنجإلا لغةبال لها دةتمعرجمة متميدتق زويجو،يةبلعرا للغةبا دةالما

 ًاقفرم ،اهب تدعأ يتلا ةيلصألا اهتغلب ةداملا هذه نم (3) دنبال نم (و) ةالفقر في يهاإل لمشارا تدانتسالم مدتق-8
 .يةبنجأ لغةب تنا كاذإ بية،لعرا للغةا إلى لها دةتممع مةبها ترج

 تصاملخ ميدتقو ليها،ع ية()سر مةكلنيودتمتذاإ سرية، صورةبتشآنالمنم دمةمقال قةفالموا تلباط عاملت-9
 (.ةيرس ريغ) ةرابعب اهيلع رشؤمو ةيرسلا تانايبلا نومضم مهفل ةيفاك نوكت اهل ةي ّرس ريغ



        

            

  

                

   

     

 

 

              

    

 

          

   

 

 

       

 

             

  

    

   

              

             

  

           

  

       

    

 ايدهوزتىولشكامدمق نمبتطل نأ جوزيو لها دةيؤالم تدانتلمسوا ىولشكاصفح تصةالمخ الجهة ولىتت-10
 خيراتنماًمويرشعةسمخ(15) على ديتز ال دةم اللخ لكذوىولشكاصلفح يةرورضانهأىرتتناايبيبأ

 ت.نايابال بطل إرسال

 :يتآلا وحنلا ىلع ىوكشلا مدقمل ا ًراطخإ ىوكشلا صحف نم ءاهتنالا دنع ةصتخملا ةهجلا ردصت-11

 .ىولشكا في يقحقت فتح زيتج تيالتيالمعطانم يكفي ما دوجول نظربال وىلشكا بولق-أ
 وى.لشكا في يققتح حتفزيتج تيال تيالمعطانم كفيي ما دووج مدلع بالنظر وىلشكاضفر-ب

 (11دة )املا

 ئيالتلقا يقالتحق

 ،ارالقر ذاوه نونقاال مكاألح فةمخال يأنشأب يققحت اءإجر في دأبتنأ تهاذا ءقالتنم تصةخالم للجهة-1
 أو سةفنابالم اللاإلخ نهاشأ نمتممارسا دووج نع يةفكا تطياومع ولةمعق بباأس يهادلتفروت حال في

 دءبال ،نعهاأو م نهاد مالح

 هذه نم (1) دنبال في يهاإل لمشارا فةالمخال نبشأ تءاراإج نم ملزي ما ذاتخاب تصةالمخ الجهة موقت-2
 وى.لشكا في يقحقتال أنبش في يهاص علونصالم تءاااإلجر تفق معي وبما ،دةالما

 (12دة )املا

 ىلشكوا في يقالتحق

 تذا افاألطر وكافة مهيعل تكىلمشا افاألطر رخطابإ ىولشكا بولق دنع تصةالمخ الجهة موقت-1
 .مايأ عشرة (10ل )خال ىولشكا عوضوبم لحةالمص

 ،ىوكشلاب ةقلعتملا بناوجلا مهأل ا ًزجوم ةداملا هذه نم (1) دنبال في يهإل ارلمشا خطارإلا نمتضي-2
 :يصة ما يلوخا

 فها.لتخا تيال وننقاال امنها وأحكد متح أو تمنعها وأ فسةنابالم نها تخلأ عىدالم رسةالمما .أ

 وى.لشكا في دةاروال تءااعدالا على دلروا نفسه نععدفاال في ليهع المشتكى حق .ب

 .ىوكشلا عوضوم ةسرامملا نأشب ًايباتك هدر ميدقتل هيلع ىكتشملل ةحونمملا ةينمزلا ةدملا .ج

 اهبمدتقتتيالتدانتمسالوتماومعلالوتناايبال إلىدناتاالسبىوكالش في يقلتحقبا تصةالمخ الجهة موتق-3
 وى.كالقة بالشالع تذا فرااألط

 ىولشكبا القةالع تذا فراألطل صالفر كافة فيروت ىولشكا في يقتحقال دنع تصةالمخ الجهة اعيتر-4
 .ىولشكاعووضت مءادعاالانأم بشهتايقوتعل تهميائومر معهدفا ميدتق ننهم ميكتمو،هامصالح نع دفاعلل

 فرااألط نمتداإفا وأتدانتسموأتناايبيأبلتط نأ وى،كالش في يقلتحقادنع صةتالمخ للجهة-5
 .ىولشكا راسةد في هاديتف تيال تالجها نيرها مغوأ وى،لشكبا قةالالع تذا



            

          

  

                

   

 

 

                

              

    

         

  

              

           

  

 

  

        

               

 

          

 

              

           

 

  

              

          

  

 خيراتنماًموينيثالث(30) على ديتز ال دةم اللختلبيانااىعل الحصول بلبط صةتالمخ الجهة موتق-6
 تااءإجر على لكذ ثرؤي الأ على لة،ثمما دةلم دةالم ذهه ديدتم ولها ت،بياناال على الحصول بطل إرسال

 وى.كالش في تحقيقال

 تعاامتجا دقع كلذ يف امب ،ىوكشلا يف قيقحتلل ًايرورض هارت ءارجإ يأ ذاختا ةصتخملا ةهجلل-7
 وى.لشكبا قةعالال تذا فراألطل

 (13دة )املا

 ىلشكوا نأير بشزالو اتقرار

 اهذاختا مت يتلا تاءارجإلاو عئاقولا ةفاكل ًانايب نمضتي ىوكشلا لوح اًلصفم ريرقت ةصتخملا ةهجلا دعت-1
 تذا افاألطر بها تمدقت يتلا عوفدلاو تامولعملاو تانايبلا ةفاكل ًاينوناق اًمييقتو ةصتخملا ةهجلا لبق نم
 وى.لشكانبشأ ذهتخاا ترحالمق ارلقربا يةصوتوىولشكبا قةعالال

 على ديتز ال دةم اللخ وزيرال ىإل دةالما ذههنم(1)دنبال في يهإل لمشارا قريرتال تصةالمخ الجهة ترفع-2

 زه.نجاإ يخرتا من اميأ ( عشرة10)

 .ريرقتلا عفر خيرات نم اًموي نيثالث (30ل )خال ىولشكا نأشب ًاببسم ًارارق ريزولا ردصي-3

 (10) على ديتز ال دةم اللخ وزيرال اربقر ىولشكبا القةالع تذا افاألطر يعمج بإخطار ارةالوز موقت-4
 .رهودريخ صتا نام ميأ عشرة

 (14دة )املا

 النظر ادةإع اتطلب

 بوجمب نهع درةالصا تراراالق في دةعاإنشأبريزوال إلى بياتكبطل ميدتق مصلحة يذ لكل جوزي-1
 يف نيبي نأ ىلع ،اهب ملعلا خيرات نم اًموي رشع ةعبرأ (14) على ديتز ال دةم اللخ نونقاال مأحكا

 .دة لهيؤالم تدانتلمسا به فقتر نيمه وأدتقل ررةبالم بباب األسلطلا

 ةلإحا خيتار نممياأ رةعش (10) اوزتج ال دةم اللخ زيروال إلى تهايوصت وترفع راسةدب نةللجاموتق-2
 إليها. بلطلا

 رودص مدع ربتعيو هميدقت خيرات نم اًموي نيثالث (30) اللخ القبول وأ ضفلربا بلطلا في زيروال تبي-3
 .بلطلا اذهل ًاينمض اًضفر ةدملا هذه ءاضقناب ريزولا نم رارق

 (15دة )املا

 حلاالتص

 حلاصتلا هض ّوفي نم وأ ريزولل زوجي ،نوناقلا نم (15) ةداملا ماكحأل ًافخال عتق تيال فعالألا ستثناءبا-1
 فااألطر مايقو يةئزاالج ىوعدال رفع قبل لكذ متي نأ على ون،نقاال ماألحك فةالمخال فعالألا نم يأ نع
 .رامةللغ نىدألادالح مثلي نع يقل ال بلغد مدان بسونقاال امألحك تهالفت مخابث تيال



               

 

        

  

                 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

          

                 

           

   

   

   

ً  مامهالتز عم نوناالق ماكحأل اهتفلاخم تبث يتلا فارطألا لبق نم ًاعقومو ةباتك حلاصتلا نوكي نأ بجي-2
 .دةالما ذهن هم (1د )نبال في إليه لمسارا بلغالم دفعب

 ةالجه ىدل نهم نسخةب االحتفاظ متي نأ على لحة،المصا فراأط ددلع يةوامس حتصالال خسن نتك-3
 المختصة.

 يتلا فارطألا ميدقت دعب الإ ذيفنتلا زيح لخدي الو ،هيلع ةعقوملا فارطألا عيمجل اًمزلم حلاصتلا نوكي-4
 دة.الما ذهن هم(1د )نبال في إليه ارلمشا بلغللم همدداسدييف ما نونقاال امألحك متهفمخال تبث

 إلى تفاالمخال إحالة المختصة الجهة علىف ،نهبشأ حتصالال تم ما ذيفنت فرااألط ض أي منفر في حال-5

 .تصةالمخ محكمةال

 الرابع لفصلا

 ةمياالخت مااألحك

 (16دة )املا

 اتقرارلا دارإص

 ر.راالق ذاه مأحكا ذيزمة لتنفلالا يةذيفنتال تراراالق وزيرال رديص

 (17دة )املا

 اءاتلغاإل

 .ارالقر اذم هايه وأحكفضيتعار لذياىدلم إلى آخر رراق أي في صن لغى أني

 (18دة )املا

 ناريلسانشر ولا

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف رش ُنيو هرودص خيرات نم رارقلا اذهب لمعي

 تومآل مك داشمحمد بن ر

 ءازرالو سلمج ئيسر

 :اعن درص

 هـ 1436 محرم 3:خاريبت

 م 2014 بروتأك 27:قوافلما
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