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حلمد �        ة  ونسيّ ة التّ اجلمهوريّ     ا

  جملس املنافسة     

 ***************** 

    203084ة اإلستعجالّية عدد القضيّ 

  2020ديسمرب  24&ريخ القرار: 

  قرار إستعجايل  

  ايل بني:  أصدر جملس املنافسة القرار التّ 

  

  

  

ب#هج  االج��اعي �ائ�  ها  مق�ّ   ،في ش�� م�ّ�لها القان	ني ،  "ع�ب س	ف�"ش��ة  :  ّ�ال�ةال  

ن	ر  األس�اذ    نائ3ها  م	ن3ل/')� ت	ن2،، تق0/. الA  ،  ./0#ّال�&رج  ،ف+اء الع')'  ،  8368ع&د  

  . 1001ت	ن2   ، 4م:�@ ع&د  ،  2>اب?   ،شارع ق�>اج 76بـ م:�3ه   ، الّ&ی� ب� ال7اج داود

    ،م� جهة 

  

  

  مقّ�ها اإلج��اعي ن	ني،  في ش�� م�ّ�لها القا،  ة للFه�Eاء والغاز	ن0/ّ ��ة ال�ّ الBّ   ��ة:ال��ل

  �ت	ن2  مKLفى   #هجب كائ أتات	رك،  نائ3ه��ال  الE�Pي م�7ّ األس�اذ    ا،   &،    ��ائ م:�3ه 

 . ت	ن2  -ال3لف/&ی�  – 03هج إب� ش�ف ع&د ن ،ع�ارة إب� ش�ف

  . خ�� أم� جهة 
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ضّ& "ع�ب س	ف�"  ش��ة    م7امي    ال��ف	عة م� ق3لع�)+ة الّ&ع	W  وEع& اإلّ>الع على      
��Bّاء والغازالEه�Fلل الّ�	ن0/ة  ت�7 ع&د    ةال��ّس�و   ،ة  ال�#اف0ة  ب�ار)خ  ،    Z203084:�اZة مPل2 

أفاد ف/ها  وال�ّ ،  2020ن	ف��3    20 ال�ّ أنّ ي  للّ��Lف  ه في إ>ار إرساء وتعL/� م#\	مة ال3#ى  7�ّ/ة 
 ّ	K�ب/انات  ،رال� ل�0//�  شاملة  م#\	مة  ال�Pه	ر)ّ   ،ال�7فاء  ̂ورساء  حL	ل  ال�ّ وEع&  على  	ن0/ّ ة  ة 

م3&ئ/ّ  `ق&ّ م	افقة   W&ال� >	)ل  ق�ض  على  أورو  121بـ    ر ة  الف�ن0ّ/ة  ،  مل/	ن  ال	�الة   �م م�#	ح 
ت��/@  ،  #�/ةلل�ّ  قام�  ألف ع&ّ   400للL7	ل على   ،W�3Fال م&ی#ة صفاق2  (كه�Eاء وغاز) في  اد 

ت�7 ع&د    ، >ل@ ع�وض دولي  عالن Zإ  ،اب	صفها مB��)ا ع�	م/ّ ،  ال��Bّة الّ�	ن0/ة للFه�Eاء والغاز
ل���/' ̂وق�#اء ما `KLلح عل/ه Zالعّ&اد الnّكي، مع ما یل'م م� أدوات وآالت ووسائل    2019/ 3743

أج#3يّ  ب��	)ل  إعالمّ/ة،  و�EمP/ات  لل�#�/ة  ع�ل  الف�ن0ّ/ة  ال	�الة   �`��Lّ   6وف?    ،م  ،pأق0ا
 ّ/Pلل�3م م#ها  ال0ّادس   r0ب/ا الق قاع&ة  في  للّ�Lّ�ف  الّ+�ورّ)ة  اإلعالمّ/ة  والف	ت�ةات  ال�7فاء    ، نات 

لل�3نامج الّ�Pارّ)ة  ال�Lائ�  الBّ والnّ   ، و�ّل  قّ&رته   sنف0ها تلقاء   �م ال��n	رة  >�ح    ،��ة  وق3ل 
  مل/	ن أورو. 20,6 ـبـ  ،��ات ال���Lّة#اف2 ب/� الBّ ال�#اقLة لل�ّ 

ع ش�p  م� خالل وضالّ&ولّ/ة  أّنه تّ. ح�مانها م� ال�Bار�ة في هnه ال�#اقLة    ،الKّال3ة  وتع��3
 ّs'/Pار�ة  تعBت7&ی& ح&ّ   ،لل� بـ    ی��ّ�ل في  `قّ&ر  ل�ق. معامالت  أورو، هnا عالوة   15أدنى  مل/	ن 

  �#اف0ة  ة، وللفقات الع�	م/ّ �B)ع ال�#ّ\. للLّ م�الفات لل�ّ م� >ل@ الع�وض ما ت+ّ�#ه  على
  .واألسعار
ال  ��ّnرفع�    ،عارضةوت األصلZأّنها  في   W	ال�#اف0ة  دع مPل2   W&قة  ،لZلل&ّ   سا  W	ع
للKّ   �ت\ّل�و   اإلس�عPالّ/ة، العل/ا  اله/wة  أمام  ال�#اقLة   pش�و �ب�ار)خ  م الع�	مي  س3���3    25ل@ 

2019 .  
  ، ة� ال��Bوع غ/� واقع/ّ القr0 ال0ّادس متق&ی�ات ال�B��s الع�	مي إلنPاز    عارضة أنّ الوتع��3  

و  ال�xسّ   أنّ خاّصة  ال�ّ ج�/ع   W�3Fال ال�ّ 0ات  نف2  إت3ع�  إلرساء ي  إعالم/ّ   �Bي  عال/ة  م#\	مات  ة 
ومLادقة    ،�ان� تB��p شهائ& ع&م اإلفالس وشهادة م	افقة  ،ب	اسKة ق�وض دول/ة  ،الق/�ة ال�+افة

رق. معامالت معق	ل    ، وفي أقLى ال7االت  ،��اتي ت0ان& تلy الBّ ة م� ال3#	ك ال�ّ على ال�ق&رة ال�ال/ّ 
  ، ج/3	تي   �Pه	رّ)ةة لألن\�ة اإلعالم/ة ل/ّ وم�ال ذلy م�Bوع ال	�الة ال	>#  ، س#	ات  ثالثعلى إم�&اد  

مع رسالة الy#3 ال�Lاح@    ،األخ/�ةالث  #	ات ال�ّ مل/	ن دوالر لل0ّ   5ي وضع� رق. معامالت ق&ره  ال�ّ 
  . مل/	ن دی#ار 1ة على ق�ض ق&ره في ت0ه/الت وم	افقة م3&ئ/ّ 

ة  ة ومع�فة ف#/ّ عال�/ّ و>#ّ/ة و   ص/� وم:انة    م�ّده ما ت��ّ�ع Zه م�  إقLائها    أنّ العارضة  تع��3  و 
مال/ّ ̂وم:ان/ّ   ،ةوتق#/ّ  لFلّ ات  ال&ّ   ة  Zال�3مP/ّ ال��علّ ة  ول/ّ ال�#اقLات  ال��ت3قة  ت	ز)ع  ات  P�Zالي  Kة 

وال�اء، لل�3مP/ّ م'وّ LZف�ها  م#�7  ح/{  الFه�Eاء  اإلعالم/ّ د  العال/ة ات  ال�+افة  الق/�ة  ذات    ، ة 
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الف�ن0/ّ  "إنF	م  ل��Bة  ب�مP/ّ ت�خ/Lا  ل�0	)?  ت7ة"  إس�ي  اتها   �"�ال�اء  Zال#ّ   "إن/	م ل�	ز)ع  30ة 
��ات جعلها م0�ه&فة م� الBّ   ،ت3عا لnلyي حّقق�ها  الّ#Pاحات ال�ّ ّن  أو   .30ة ل�	ز)ع الKّاقةZال#ّ   "فالور"و

لها/ّ 3األج# ال�#اف0ة  ال�Kل	Eة    ،ة  على   �Kي ضغ�في  الّ لل�Bار�ة  إقLائي  معامالت  رق.   pا��إلش
 Lّال .W	ع الّ&ع	ض	فقة م 

�7&ی& األسعار ح0@ ال0ّ/� لع�قلة  ت+ّ�#�  فقة  هnه الLّ أّن    فهي تع��3  ،ادا ل�ا ذ��̂وس�#   
والKّل@،   الع�ض  لقاع&ة  لل0ّ	ق   وت7&ی&اال3Kّ/عي   Wأخ� مxّس0ات  بnلy  دخ	ل  م�الفة  الفLل  ، 

  �ال�#\ّ ال�ام2 م للالقان	ن  الLّ عالوة على خ�ق م  �#اف0ة واألسعار،.  فقات ا ه	 مع�	ل Zه في 
وم� ح/{ الق/�ة    ،#ةة مع/ّ ي عادة ما تB��p رق. معامالت ل�&ّ ال�ّ   ،م� ح/{ مّ&ة اإلح�0اب  ،الّ&ولّ/ة

  . الKّال3ة ة م� ال�Bار�ة �Zا ف/ها 	ن0/ّ ��ات ال�ّ وغای�ه في ذلy إZعاد الBّ  ، ي تع��3 م�تفعةال�ّ 
في    )ة ی�Lّ�ف �7Zّ   جعله   ،إس��wار ال�B��s الع�	مي ZقKاع ت	ز)ع الFه�Eاء في ت	ن2  أنّ   ك�ا
م�الفا بnلy م3&أ ال�#اف0ة    ، لF	نه في وضعّ/ة ه/�#ة  ،Zإع�3اره مB��)ا وح/&ا في ال�Pال  ، الLّفقات

  . ZالKّال3ةض�ر إل7اق  وه	 ما ق& `+ّ� L�Zل7ة ال�xّس0ة نف0ها عالوة على    ،الّ#')هة
 yذل �ل�ق�+/ات األم�    ام�الفجاء    ، >ل@ الع�وض الّ&ولي م	ض	ع الّ&ع	W   نّ فإ  ، وف+ال ع

ال�ّ ل�3اد� األساس/ّ ة اة وخاّص فقات الع�	م/ّ �#ّ\. للLّ ال إضافة  ،  فقاتالLّ هnه  ي ت�+ع لها إب�ام  ة 
تف+/ل ال�#�Pات ت	ن0ّ/ة ال�#Bأ على ال�#�Pات األخ�W مه�ا �ان مL&رها، إذا �ان� م�  ش�p  إلى  

3ّ/ة Zأك�� م�  نف2 ال�0�	W م� الP	دة، على أن ال ت�Pاوز أث�ان ال�#�Pات ال�7لّ/ة م�/التها األج#
10 % .  

  ق& `:	ن م+/فة أّنه    ،? ب�ق. ال�عامالت3#& ال��علّ للال��ّ	ل الف�ن0ي  ع&م إش��اZ  p  ودفع� الKّال3ة
 Lّال ل�	ج/ه  ب#	دا  الBّ إق��ح  ن7	  الف�ن0/ّ فقة  الLّ ال�ّ   ، ة��ات   n#ف�اوزي سP�ت Zأسعار  أضعاف    4فقة 

� أن تق��حه ش��ة "ع�ب س	ف�" �� الnّ ال�ّ :�` s ،#�0(مي ع�3 عق& ص/انة و	الع� s��Bف ال�' .  
ت0عى دائ�ا إلف�Fاك    ، ي لها ف�ع ب�	ن2ال�ّ   "  جي.آف.إs"  ة  الف�ن0/ّ ��ة  Bّ ال  أنّ   إلى   أشارتك�ا  

ة ع�3  	ن0/ّ ��ات ال�ّ الBّ   ئه إقLاZ   ،وما قام Zه ال�B��s الع�	مي أم� خK/�  ،�ق الKّ   ال�#اقLات Z:لّ 

  فقة. ت0�7	ذ على هnه الLّ  ل��Bّة الف�ن0ّ/ةس/Pعل ا، وه	 ما إش��اp رق. معامالت م�تفع 

ذ��و  ل�ا  إس�عPال/ّ Z  اإلذنتKل@  فهي    ،^س�#ادا  الع�ل  Zال�#اقLةإ`قاف  >ل@  ال����ّ   ،ا  في  لة 
في    إلى ح/� الF،   ّ�3ه�Eاء والغازالّ�	ن0ّ/ة لل��ة  Bّ الم� ق3ل    3743/2019ولي ع&د  الع�وض ال&ّ 

  .ة ال�#B	رة P�Zل2 ال�#اف0ةالق+ّ/ة األصل/ّ 
  

 في  �xّرخال  م7ّ�& الE�Pياألس�اذ    ، ة للFه�Eاء والغاز	ن0/ّ ��ة ال�ّ الBّ   نائ@وEع& اإلّ>الع على رّد      
    Zال�L	ص: وال��+ّ�� ،2020 د`�3�0 03
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 . ف/& وج	د ض�ر ثاب� وم7&ق L�Zل7�ها ̀  دل/ل جاءت خال/ة م� �لّ ع�)+ة الKّال3ة أّن  -

  2014مارس    13خ في  ال�xرّ   2014ل0#ة    1039ع&د    األم�  إح��امتّ.  إع&اد الLفقة ،    وأّنه ع#& -
الLّ ال��علّ  ب�#\/.  الع�	م/ّ ?  Zه  ،ةفقات  ال�&رجة  إتفاق/ّ ،واإلس��#اءات  �Zق�+ى  دول/ّ أو  ة  ة 

   مLادق عل/ها.

الع�	مي  ولق&   -  s��Bال� للفLل  ت	ّلى  الLّ و   ،م� ذات األم�  11>3قا    ، فقة خالل ف��ة إع&اد 

ال�ّ  على  وال�LادقاتالL7	ل  ال�ّ   �اخ/�  الLّ ال�30قة  إب�ام  `ق�+/ها  م3لغ    ، فقةي   r3وض

 . � اإلع��ادات وال�7ص على ت7//#ها ع#& اإلق�+اءوال�أّك& م� ت	فّ  ،الّ�ق&ی�ات

إتّ ذلy اإل>ار،  ه في  وأنّ  - ال�	افقة على  أّول >ل@فاق/ّ وقع�  الّ+�ان ع#&  ب�ار)خ   ،ة       ال��3مة 

قة Zالق�ض ال�0#&  وال��علّ   ، #�/ةة الف�ن0ّ/ة لل�ّ ة وال	�ال	ن0/ّ ة ال�ّ ب/� ال�Pه	ر)ّ   2019جانفي    4

 ّBال ال�ّ لفائ&ة  لل 	ن0/ّ ��ة  والغاة  الBّ   ،زFه�Eاء  م�Bوع  الFه�Eاء  ل��	)ل  ل�	ز)ع  ال�nّ/ة  3:ة 

ي وقع� ال�Lادقة وال�ّ   2019ماs    27ال�xّرخ في    2019ل0#ة    �Z44ق�+ى القان	ن ع&د  

 .2019ماs  27خ في ال�xرّ  2019ل0#ة  97ئاسي ع&د عل/ها �Zق�+ى األم� ال�ّ 

 ّBال فإّن  Zلnا  مKال3ة  والغاز  للFه�Eاء  الّ�	ن0ّ/ة  ع&د  لZاالّ�قّ/&  ��ة  ب�ار)خ   B#�15	ر          الLّادر 

اإلج�اءات والّ��ات/@ ال�ع��&ة م� ق3ل ه/wات الّ��	)ل  ̂وح��ام    ،ع� رئاسة ال7:	مة  2018أف�)ل    29

 هnه الق	اع& تع��3 ج'ء م� إّتفاق/ة الّ��	)ل.   Zإع�3ار أنّ   ،ي تL&ر ع#هاZالق�ارات ال�ّ ة واإلل�'ام  األج3#/ّ 

     

ذ��و    ما  على  عل/ها ال�ّ&ع   فإنّ   ، E#اء  ش:ال، متKل@    ى  ال�Kل@  رف�  ال�#اف0ة  مPل2   �
  وLEفة إح�/ا>ّ/ة رف+ه أصال.

   

 

اإل>ّ  على  وEع&  ال7:	مة  مل7	�اتالع  ال  ة�ال��سّ   ،م#&وب  ب�ار)خ  Z:�اZة  د`P�17    �3�0ل2 
  الّ&ع	W ما ی3ّ�ر ات�اذ ال	سائل الّ�7ف\ّ/ة.  رف� ال�Kل@ لع&م ت+ّ�� ا، والsnّ >ال@ �Z	ج3ه2020

  

? Zإعادة  ال��علّ   2015س3���3    15خ في  ال�xرّ   2015ل0#ة    36وEع& اإلّ>الع على القان	ن ع&د  
  م#ه،   15ة الفLل ت#\/. ال�#اف0ة واألسعار، وخاّص 

  

األم ع&د  وعلى  في  ال�xرّ   2006ل0#ة    �477  Zال�ّ وال��علّ   2006ف/ف�s    15خ   ?  sاإلدار  ./\#
    وال�الي وس/� أع�ال مPل2 ال�#اف0ة،

   

ب�#\/.    ال��عّل?  2014مارس    13خ في  مxرّ   2014ل0#ة    1039  األم� ع&د  وEع& اإلّ>الع على
 Lّم/ّ ال	ةفقات الع� ،     
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األ>�اف  إس�&عاء  `ف/&  ما  اإلّ>الع على  ل/	م   وEع&  ال�عّ/#ة  ال��افعة  لPل0ة  القان	نّ/ة     Zال�Kّ)قة 
  ال�قّ�ر ال0ّ/& ف�)& ال	لهازs ملL�ّا م� تق�)� خ�. األ7Zاث،   ال، وEها ت2020د`�3�0  23

  

ش��ة   الKّال3ة  نائ@   �+7` س	ف�"ول.  `�ّ�ل    "ع�ب   �م  �+7` ل.  ��ا  اإلس�&عاء،  وEلغه 
 ّBة الE	لKّ ال��اء والغا��ة الEه�Fن0ّ/ة لل	&عاء. �لغها اإلسEز و  

 

ا7Zي تل�/Lا ل�ل7	�اتها الF�ابّ/ة ال�\�وفة ن�0ة م#ها وتل� م#&وب ال7:	مة ال0ّ/&ة ف+/لة ال�ّ  
  Zال�لف. 

  

ی�م   ��ل�ة   ���ال� والّ#"�!ح  لل�فاوضة  الق)ّ'ة  ح�*  ال��ل,  قّ�ر  ذل/    24و2ث� 

  . 2020د����3 

  ة صّرح بما يلي:وبها وبعد المفاوضة القانونيّ 
  

 

ال�اثل  ان  �ح/{   Zإ`قافی�مي  ال�Kل@  الّ&ولّ/ة    إلى اإلذن إس�عPالّ/ا  ال�#P'ة م�  ال�#اقLة 
 ّBال ال�ّ >�ف  و ��ة  والغاز  للFه�Eاء  ال&ّ 	ن0ّ/ة  الع�وض  >ل@  في  ع&د  ال���ّ�لة    3743/2019ولي 

ها ش�>ا  ل�+ّ�#رة للق/اس ون\ام م&مج إلدارة شxون ال�7فاء  ة م�K	ّ بـــ�	ف/� وت��/' ب#/ة ت7�/ّ ?  ال��علّ 
`7	ل دون   ،مل/	ن أورو  15إقLائ/ا ی��ّ�ل في ت7&ی& ال7ّ& األدنى ل�ق. ال�عامالت ال�ع��& في ح&ود  

  ة الّ#اشKة في ال�Pال. مع Zقّ/ة ال��Bّات ال	>#/ّ  ة الKّال3ة مBار�
 

  

الع�	ميال�ّ ال��ارسات  هnه    أنّ ال3ة  الKّ تع��3  ح/{  و   s��Bال� أتاها  إلى  ،ي  ع�قلة    ته&ف 
 	ق 0ات لل0ّ ^لى ال7ّ& م� دخ	ل مxسّ و  ،ل@/� ال3K/عي لقاع&ة الع�ض والKّ سعار ح0@ ال0ّ ت7&ی& األ

م� القان	ن ال��عّل?    5على مع#ى الفLل   ،ة فقة غ/� قان	ن/ّ ا `Pعل هnه الLّ ة ف/ها، م�ّ وال�#اف0ة ال�7ّ 
        .Zإعادة ت#\/. ال�#اف0ة واألسعار

  

ة الّ&ولّ/ة   فاق/ّ ام ال�B��s الع�	مي ب�3K/? اإلتّ إلل�'   ، وح/{ دفع� ال�Kل	Eة Zع&م وجاهة الKّل@

 Lّع ال�#ّ\. لل(�B�ّمّ/ةوال	فقات الع�.  
          

م� قان	ن إعادة ت#\/. ال�#اف0ة واألسعار ال��n	ر   15ح/{ ت#ّ� الفق�ة األخ/�ة م� الفLل  و 
>�اف وم#&وب  أعاله، على أّنه: "في ص	رة الّ�أّك&، `�:� ل�Pل2 ال�#اف0ة، أن `أذن وEع& س�اع األ

 �تفادs حL	ل ض�ر م7&ق ال `�: الّ�ي م� شأنها  الّالزمة،  الّ�7ّف\ّ/ة  ال	سائل  Zاّت�اذ  ال7:	مة، 
أو    yهل�ال�0 L�Zل7ة  أو  ال�ع#ّ/ة  ZالقKاعات  أو  العاّمة  االق�Lادّ̀ة  Zال�Lل7ة  و)�2ّ  ت&ار�ه، 

  L�Zل7ة أح& األ>�اف، وذلy إلى ح/� ال3ّ� في أصل الّ#'اع." 
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`0�	ج الّ#'اعوح/{  Zأصل  ال�0اس  إلى  بها  اإلذن   sّدxی أّال  ال	ق�ّ/ة،  ال	سائل  في  وأن    ،@ 
ت&ّخل    ،تF	ن مP&`ة وم�أّك&ة  .:7Z لل�غّ/� سل3ّ/ا وفي وق� وج/'  ال7الة معّ�ضة  تF	ن معه  BZ:ل 

ى ال ی�ّ. الّ#/ل  األش�اص أو Zفعل أsّ ع#�L آخ�، أو أن ت#nر �K�Z م7&ق `P@ درؤه �0Zعة ح�ّ 
  �اج إلى ال�7ا`ة ل7ف\ه م� الّ�الشي. م� حّ? `7

 

 ع&د   ��س	م>3قا لل  ،ةة وص#اع/ّ ذات ص3غة تPار)ّ ة  0ة ع�	م/ّ هي مxسّ ،  ال�Kل	Eة  أنّ وح/{  
فيال�xرّ   1962ل0#ة    8  Zإح&اث    1962أف�)ل   3 خ  للFه�Eاء  وت#\/.  ال��عّل?  الّ�	ن0/ة  ال��Bّة 

ح Zالق	ان/�  وال�#قّ   1962ماs    24خ في  ال�xرّ   1962ل0#ة    16القان	ن ع&د  عل/ه Z  ال�Lادق   ،والغاز
لهالّال  ب ی�علّ   ، ة في ت0//� م�ف? ع�	ميل مهّ��ها األساس/ّ ت���ّ ح/{  و   . حقة  ال�ّ ?  ال3الد    ة 	ن0/ّ �#	)� 
  . ة ZالFه�Eاء والغاز7�/ة ال�اّص إنPاز ال3#ى ال�ّ  و وتعL/�ها ،3/عيتK	)� ش3:ة الغاز الKّ  و

األدنى ل�ق. ال�عامالت ال�ع��& في    �7&ی& ال7&ّ ب ?  ی�علّ إدراج ال�B��s الع�	مي ب#&ا    وح/{ أنّ 
أورو  15ح&ود   ال7:	مة    ت.ّ   ،مل/	ن  رئاسة  ل�#B	ر  وت3K/قا  األج#3ي،  ال��ّ	ل  ت	ص/ات              ع&د وف? 

s ی#ّ� على وج	ب الّ�قّ/& في �ّل ال7االت Zاإلج�اءات  والnّ   2018أف�)ل    29الLّادر ب�ار)خ    15
  Zإع�3ار أنّ   ، ي تL&ر ع#هاواإلل�'ام Zالق�ارات ال�ّ   ،م� ق3ل ه/wات الّ��	)ل األج#3/ة والّ��ات/@ ال�ع��&ة  

ة على األح:ام ال�&رجة  ي تعل	 م� ح/{ ق/��ها القان	ن/ّ ال�ّ   هnه الق	اع& تع��3 ج'ء م� إّتفاق/ة الّ��	)ل
الع�	م/ّ  للLّفقات  ال�#ّ\.  Zال#ّ   ،ةZاألم�   yاف? عل/ها  فاق/ّ 30ة لإلتّ وذل	ال�   ��ا أنّ   ،ت�B)عي  ب#ّ� ات 

  الّ#� ال�اّص   �ق&`.ع�ال ب  ،ات ال��3مة �Zق�+ى أم� ح:	ميفاق/ّ 30ة لإلتّ ة في الّ�Z ?/3Kال#ّ لها أول	)ّ 
ال�ّ  إق�اره ص�احة في أح:ام الفLل األّول في    ، وذلy عالوة على ما ت.ّ العامّ   3K/? على الّ#ّ� في 

`+r3 هnا األم� ق	اع& إب�ام ّ� على أّنه :"s ی#الnّ   2014مارس    13ال�xّرخ في    1039األم� ع&د  
 Lّم/ّ ال	أح:ام  فقات الع� �ة وت#ف/nها وم�اق3�ها مع م�اعاة االس��#اءات ال�#L	ص عل/ها ص�احة ض�

األم� �Zق�+ى    ،هnا  دول/ّ فاق/ّ تّ إ أو  لل�ّ ة  >3قا  عل/ها  مLادق  ال�ّ ة  نّ� �B)ع  أو  أو    	ن0ي  ت�B)عي 
  . " ت�ت/3ي

ت7&ی&    ت	ّل/ه   على اع�3ار أّن ال�B��s الع�	مي ع#&  ،ال�#اف0ةوح/{ اس�قّ� فقه ق+اء مPل2  
أو Zاإلن�اج  ی�عّل?  اق�Lادّ̀ا  نBا>ا  ی�عا>ى  ال  ع�	مّ/ة،  صفقة  إب�ام  به&ف          الّ�	ز)ع    حاجّ/اته، 

  snّ0//� ال��ف? العاّم ال�عّلقة ب�اصاته ال�L�اخ �أو ال�&مات، بل `ق	م Zأع�ال قان	نّ/ة ت#&رج ض�
  . `�Bف عل/ه

 

وح/{ أّن األع�ال الLّادرة ع� ال��Bّة الّ�	ن0ّ/ة للFه�Eاء والغاز، في إ>ار الLّفقات الع�	مّ/ة،       
ذات  LZف�ها  م�ارس�ها  إ>ار  في  وت#&رج  الع�	مي،   s��Bال� صفة  ال0ّلKة    ات30Fها  ل�هام  ع�	مّ/ة 

 .sادL�إق pاBارسة ن��Z ?عّل�اإلدارّ)ة، وال ت  
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ال�#اف0  درجوح/{        ال�اّدة اإلس�عPال/ّ مPل2  الفLل  ة في  ة، على إس�3عاد الّ#\� >3قا ألح:ام 
KZل@ تعK/ل ق�ار أو ع�ل  ? الّ#'اع  سالف ال3/ان، �ّل�ا تعلّ   2015ل0#ة    36م� القان	ن ع&د    15

  ،sل@إدارKمعه رف� ال� �  .�Zا ی�عّ/
  

  ولهذه األسباب: 
  

  

  رف� ال�Kل@.  قّرر المجلس :
الّ&ائ�   �ع الق�ار  هnا  ال0ّ/&  وص&ر  ب�ئاسة  ال�#اف0ة  ل�Pل2  األولى  الق+ائّ/ة  ب�  ة  رضا 

& ش:�s  م7ّ�& العّ/ادs �م�7ّ   /&انوال0ّ اد وس#&س ZالBّ/خ  ة ح�ّ تان ف�7/ّ وع+	ّ)ة ال0ّ/&م�7	د  
  . رج@
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