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 1123 شىالهي  32في صادر  1.11.118شزيف رقن ظهيز 

 11.11   التٌظيوي رقن  القاًىى بتٌفيذ (3111 يىليى 38)

ولتوساث تحديد شزوط وكيفياث هوارست الحق في تقدين الب

 في هجال التشزيع

 ٔدذِ،انذًذ هلل 

 تذاخه5ّ  -اتغ انششٚف انط

 )يذًذ تٍ انذغٍ تٍ يذًذ تٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

 أعًاِ هللا ٔأػض أيشِ أَُا 5،ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا

 ؛يُّ 234ٔ  30ٔ  05ٔ  24ُاء ػهٗ انذعرٕس ٔال عًٛا انفظٕلت

 2232شٕال  2انظادس فٙ  2554-21ٔتؼذ االؽالع ػهٗ لشاس انًجهظ انذعرٕس٘ سلى 

 انز٘ طشح تًمرؼا5ِ (4521ٕٚنٕٛ  24)

يٍ "انمإٌَ  2تأٌ ػثاسج "تظفح خاطح" انٕاسدج فٙ انثُذ األٔل يٍ انًادج  .2

ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك "فٙ ذمذٚى  12.22انرُظًٛٙ سلى 

 ؛انًهرًغاخ فٙ يجال انرششٚغ غٛش يطاتمح نهذعرٕس

 انذعرٕس؛تأٌ تالٙ يمرؼٛاخ ْزا انمإٌَ انرُظًٛٙ نٛظ فٛٓا يا ٚخانف  .4

انًشاس إنٛٓا أػالِ،  2تأٌ ػثاسج تظفح خاطح انٕاسدج فٙ انثُذ األٔل يٍ انًادج  .3

ػٍ أدكاو ْزِ انًادج، ٔٚجٕص "، ًٚكٍ فظهٓا انًظشح تؼذو يطاتمرٓا نهذعرٕس

ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ  12.22تانرانٙ إطذاس األيش ترُفٛز انمإٌَ انرُظًٛٙ سلى 

دزف انؼثاسج  تؼذ، اخ فٙ يجال انرششٚغانًهرًغذمذٚى "يًاسعح انذك فٙ 

 انًزكٕسج.

 5 تًا ٚهٙ فيشَا انششٚأطذسَا أ

 12.22انمإٌَ انرُظًٛٙ سلى ، ػمة ظٓٛشَا انششٚف ْزا ،ُٚشش تانجشٚذج انشعًٛحُفز ٔٚ

كًا ٔافك ػهّٛ  ،انًهرًغاخ فٙ يجال انرششٚغترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك فٙ ذمذًٚ

 .نًغرشاسٍٚيجهظ ا ٔ يجهظ انُٕاب

 

 .(4521ٕٚنٕٛ 43) 2232 شٕاليٍ  43فٙ رطٕأٌدشس ت

 5تانؼطف ّٔلؼ

 ،سئٛظ انذكٕيح

 .اإلنّ اتٍ كٛشا5ٌ ػثذ يؼاءاإل
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بتحديد شزوط وكيفياث هوارست  11.11تٌظيوي رقن  قاًىى

 الولتوساث في هجال التشزيعفي تقدين   الحق

 أحكام عاهت: الباب األول

 الوادة األولى

يٍ انذعرٕس، ٚذذد ْزا انمإٌَ انرُظًٛٙ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ  22و انفظم ذطثٛما ألدكا

 يهرًغاخ فٙ يجال انرششٚغ.يًاسعح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽٍُٛ انذك فٙ ذمذٚى 

 3الوادة 

 يذنٕل ْزا انمإٌَ انرُظًٛٙ تًا ٚه5ٙٚشاد فٙ 

ا كم يثادسج ٚرمذو تٓا يٕاؽُاخ ٔيٕاؽٌُٕ ٔفك أدكاو ْز 5الولتوس في هجال التشزيع

 ؛انمإٌَ انرُظًٛٙ تٓذف انًغاًْح فٙ انًثادسج انرششٚؼٛح، ٔٚشاس إنٛٓا تاعى "انًهرًظ"

خاسجّ انزٍٚ اذخزٔا انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽٌُٕ انًمًٌٕٛ تانًغشب أٔ 5 أصحاب الولتوس

، ششٚطح أٌ ٚكَٕٕا يرًرؼٍٛ تذمٕلٓى انًذَٛح ٔانغٛاعٛح ٔٔلؼٕا ػهّٛ ادانًهرًظذانًثادسج إلػ

 انهٕائخ االَرخاتٛح انؼايح؛ٔيمٛذٍٚ فٙ 

تٕاعطح  انزٍٚ ٚؼثشٌٔ ػٍ دػًٓى نهًهرًظ5 انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽٌُٕ الولتوسهدعوى 

ٔؽ ٔانزٍٚ ذرٕافش فٛٓى انشش ،"نًهرًظذٕلٛؼاذٓى انًؼًُح فٙ الئذح ذغًٗ "الئذح دػى ا

 يٍ ْزِ انًادج؛ انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انثُذ انثاَٙ

ٔأعًائٓى  انًهرًظ،ذرؼًٍ ذٕلٛؼاخ يذػًٙ 5 انالئذح انرٙ الولتوسالئحت دعن 

 انشخظٛح ٔانؼائهٛح، ٔأسلاو تطائمٓى انٕؽُٛح نهرؼشٚف، ٔػُأٍٚ إلايرٓى؛

5 نجُح يكَٕح يٍ ذغؼح أػؼاء ػهٗ األلم ٚخراسْى أطذاب الولتوسلجٌت تقدين 

 ، ششٚطح أٌ ُٚرغثٕا إنٗ ثهث ػذد جٓاخ انًًهكح ػهٗيٍ تُٛٓى انًهرًظانًثادسج فٙ ذمذٚى 

 األلم.

 اثالولتوسشزوط تقدين : الثاًيالباب 

 2الوادة 

أدَاِ، ٚجة أٌ ٚكٌٕ انًهرًظ يُذسجا ػًٍ انًٛادٍٚ انرٙ  2يغ يشاػاج أدكاو انًادج 

 ٚخرض انمإٌَ تانرششٚغ فٛٓا ؽثما ألدكاو انذعرٕس.
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 1الوادة 

 أٔ ذٕطٛاخ5 الرشاداخرؼًٍ انًهرًظ غٛش يمثٕل إرا كاٌ ٚؼرثش ٚ

انجايؼح نأليح، ٔانًرؼهمح تانذٍٚ اإلعاليٙ أٔ تانٕدذج انٕؽُٛح أٔ  ذًظ تانثٕاتد -

تانُظاو انًهكٙ نهذٔنح أٔ تاالخرٛاس انذًٚمشاؽٙ أٔ تانًكرغثاخ انرٙ ذى ذذمٛمٓا فٙ 

 يجال انذشٚاخ ٔانذمٕق األعاعٛح كًا ْٕ يُظٕص ػهٛٓا فٙ انذعرٕس؛

انؼفٕ انؼاو أٔ انُظٕص  ذرؼهك تًشاجؼح انذعرٕس أٔ انمٕاٍَٛ انرُظًٛٛح أٔ لإٌَ -

األيٍ انًرؼهمح تانًجال انؼغكش٘، أٔ ذخض األيٍ انذاخهٙ أٔ انذفاع انٕؽُٙ أٔ 

 انخاسجٙ نهذٔنح؛

ذرؼاسع يغ انًٕاثٛك ٔانًؼاْذاخ ٔاالذفالٛاخ انرٙ طادلد ػهٛٓا انًًهكح أٔ  -

 اَؼًد إنٛٓا.

 5الوادة 

 أٌ 5 انًهرًظٚشرشؽ نمثٕل 

 ذذمٛك يظهذح ػايح؛ ٚكٌٕ انٓذف يُّ -

 ؛فٙ شكم الرشاداخ أٔ ذٕطٛاخ ذشس تكٛفٛح ٔاػذحٚ -

ٔاألْذاف انًرٕخاج  ،األعثاب انذاػٛح إنٗ ذمذًّٚتًزكشج يفظهح ذثٍٛ  ٚكٌٕ يشفما -

 ؛يُّ، ٔيهخظا نالخرٛاساخ انرٙ ٚرؼًُٓا

 تؼذِ. 2انًشاس إنٛٓا فٙ انًادج انًهرًظ تالئذح دػى  يشفٕػاكٌٕ ٚ -

  1الوادة 

تذػٕج يٍ ػؼٕ ٔادذ أٔ أكثش يٍ أػؼائٓا الخرٛاس ٔكٛم انًهرًظ ُح ذمذٚى ذجرًغ نج

 ػُٓأَائة ػُّ.

ذؼمذ انهجُح انًزكٕسج اجرًاػاذٓا ٔفك انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انرششٚغ انجاس٘ تّ 

 انؼًم فٙ شأٌ انرجًؼاخ انؼًٕيٛح.

إلتذاػّ نذٖ يكرة ا ذًٓٛذ انًهرًظرمذٚى اإلجشاءاخ انالصيحن ٚرٕنٗ انٕكٛم اإلششاف ػهٗ

 أدذ يجهغٙ انثشنًاٌ.

نشئٛغٙ  يجهغٙ َاؽما سعًٛا تاعى انهجُح ٔيخاؽثا  انًهرًظ ٚؼرثش ٔكٛم نجُح ذمذٚى

 انثشنًاٌ.

 إرا ذؼزس ػهٗ انٕكٛم انمٛاو تًٓايّ أل٘ عثة يٍ األعثاب، لاو َائثّ يمايّ.

 3الوادة 

 انالصيح. جًغ انرٕلٛؼاخ انًهرًظذرٕنٗ نجُح ذمذًٚ
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يٍ يذػًٙ  40555يٕلؼح ػهٗ األلم يٍ لثم انًهرًظ ذكٌٕ الئذح دػً ٚجة أٌ

 ، ٔأٌ ذكٌٕ يشفمح تُغخ يٍ تطائمٓى انٕؽُٛح نهرؼشٚف.انًهرًظ

 الولتوسكيفياث تقدين : الباب الثالث

 8الوادة 

ٔطم ٚغهى نّ فٕسا أٔ أٌ ٚثؼث  يماتم انًهرًظأٌ ٕٚدع انًهرًظ ًٚكٍ نٕكٛم نجُح ذمذٚى 

 ػٍ ؽشٚك انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ.هظ انُٕاب يكرة يجإنٗ  تّ

غٛش أٌ انًهرًغاخ انرٙ ذرؼًٍ، الرشاداخ أٔ ذٕطٛاخ ذٓى، ػهٗ ٔجّ انخظٕص، 

انجًاػاخ انرشاتٛح أٔ انرًُٛح انجٕٓٚح أٔ انمؼاٚا االجرًاػٛح ُٚثغٙ إٚذاػٓا أٔ إسعانٓا يٍ لثم 

اخ انًُظٕص ػهٛٓا فٙ ٔكٛم نجُح ذمذٚى انًهرًظ إنٗ يكرة يجهظ انًغرشاسٍٚ ٔفك انشكهٛ

 انفمشج انغاتمح.

 9الوادة 

كٌٕ انًهرًظ انًٕدع نذّٚ أٔ انًرٕطم تّ  ٚمٕو يكرة انًجهظ انًؼُٙ تانرذمك يٍ

 يغرٕف نهششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓا فٙ ْزا انمإٌَ انرُظًٛٙ.

 11الوادة 

ٚثد يكرة انًجهظ انًؼُٙ فٙ انًهرًظ انًٕدع نذّٚ أٔ انًرٕطم تّ داخم أجم عرٍٛ 

 اترذاء يٍ ذاسٚخ اإلٚذاع أٔ انرٕطم. ( ٕٚيا15)

نجُح ذمذٚى انًهرًظ تمشاس لثٕل انًهرًظ أٔ ٚثهغ سئٛظ انًجهظ انًؼُٙ كراتح ٔكٛم 

 ( ٕٚيا يٍ ذاسٚخ انثد فّٛ.20سفؼّ داخم أجم ألظاِ خًغح )

 ٚرؼٍٛ أٌ ٚكٌٕ ػذو لثٕل انًهرًظ يؼهال.

 ال ٚمثم لشاس سفغ انًهرًظ أ٘ ؽؼٍ.

 11الوادة 

ك نهجُح ذمذٚى انًهرًظ أٌ ذغذة يهرًغٓا فٙ أ٘ ٔلد، يا نى ٚرثُّ ػؼٕ أٔ أكثش يٍ ٚذ

 تؼذِ. 24أػؼاء انهجُح انثشنًاَٛح انًخرظح ؽثما ألدكاو انًادج 

 13الوادة 

ذٕصع َغخح يٍ انًهرًظ انًمثٕل ػهٗ جًٛغ أػؼاء انًجهظ انًؼُٙ، ٔٚذال إنٗ انهجُح 

 ًظ، نذساعرّ ٔيُالشرّ.انثشنًاَٛح انًخرظح دغة يٕػٕع انًهر

ًٚكٍ نكم ػؼٕ أٔ أكثش يٍ أػؼاء انهجُح انثشنًاَٛح انًؼُٛح ذثُٙ انًهرًظ انًذال إنٛٓا، 

ٔاػرًادِ أعاعا نرمذٚى يمرشح لإٌَ، ؽثما نهًغطشج انرششٚؼٛح انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انُظاو 

 انذاخهٙ نهًجهظ انًؼُٙ.
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 أحكام ختاهيت: الباب الزابع

 12الوادة 

عرؼًال انًؼطٛاخ راخ انطاتغ انشخظٙ انًرؼهمح تأطذاب انًهرًظ ٔيذػًّٛ ال ٚجٕص ا

ألغشاع غٛش ذهك انرٙ جًؼد يٍ أجهٓا، ذذد ؽائهح ذطثٛك انؼمٕتاخ انًُظٕص ػهٛٓا فٙ 

انًرؼهك تذًاٚح األشخاص انزاذٍٛٛ ذجاِ يؼانجح  54.53انثاب انغاتغ يٍ انمإٌَ سلى 

 انًؼطٛاخ راخ انطاتغ انشخظٙ.

1120211141 
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  فهزسفهزس

 3 . ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك  فٙ ذمذٚى انًهرًغاخ فٙ يجال انرششٚغ 12.22لإٌَ ذُظًٛٙ سلى 

 3 ................................................................................................ 5 أدكاو ػايحانثاب األٔل

 3 ................................................................................. انثاب انثا5َٙ ششٔؽ ذمذٚى انًهرًغاخ

 0 ................................................................................... انثاب انثانث5 كٛفٛاخ ذمذٚى انًهرًظ

 1 ............................................................................................. انثاب انشاتغ5 أدكاو خرايٛح

 2 ................................................................................................................... فٓشط

 


