
 
 
 
 

 ول،ألا ریوزلا إن

 ران،لعموا نلسكا ریوز ریرتق على ءبنا -
 

 ،منه 2) رةلفقا( 125 و 85-3ن تادلماا السیما ور،ستدلا على ءبناو -
 

 2011-04 مقر ونلقانا بمقتضىو - 14 في ؤرخلما بیعر 1432 معا ولألا قفوالما ریرافب 17

 ،منه 47 دةلماا السیما ،یةرلعقاا قیةرلتا طنشا ظمتن لتيا دعوالقا ددیح ذيلا 2011 سنة
 

 قفوالما 1431 معا لثانیةا دىجما 14 في ؤرخلما 2010-149 مقر ئاسيرلا ومسرلما بمقتضىو -

 ،مةولحكا ءعضاأ نتعیی نلمتضموا 2010 سنة ومای 28
 

 97-40 مقر ذيلتنفیا ومسرلما بمقتضىو - 9 في ؤرخلما 1417 معا نمضار رینای 18 قفوالما

 ريلتجاا للسجا في دللقی لخاضعةا لمقننةا نلمهوا تاطلنشاا دیدتح ربمعایی قلمتعلوا   1997 سنة

 م،لمتما ،ارهیطتأو
 

 مقر ذيلتنفیا ومسرلما بمقتضىو - 2000-318 18 في ؤرخلما 1421 معا بجر 16 قفوالما

 لقضائیةت الجهان امري لتجال اني للسجوطلز اكرلماتبلیغ ت كیفیادد یحذي لا        2000سنة ر بوكتأ

 بتریت أو تیالدتع عنها رتنج أن نیمك لتيا تماولمعلأو ا راراتلقابجمیع  لمعنیةا یةدارإلا تاطلسلوا

 ر،لتاجا صفة نم منع علیها
 

 20ق فوالما 1433م عاول ألابیع ر 27في ؤرخ لما 2012-84م قذي رلتنفیوم اسرلمابمقتضى و -

 كمس تكیفیا ذاكو ريلعقاا قيرلما سة مهنةرلمما دالعتماامنح  تكیفیا ددیحذي لا 2012 سنةر یارفب

 ن،ییرلعقاا نقیرللم نيوطلا دوللجا
 

 ،یةورلجمها سئیر فقةوام دبعو -

 : یأتي ما مسری

 12-85 مقر ذيتنفي ومسرم

 ريلعقاا قيرللم لمهنيةا تلياؤولمسوا تمازااللتا دديح ذيلا جيوذلنما روطلشا رفتد نيتضم



 معا ولألا بیعر 14 في ؤرخلما 2011-04 مقر ونلقانا نم 47 دةلماا مألحكا بیقاطت : لىوألا دةلماا

 قفوالما 1432 سنة ریرافب 17 وركذلموا 2011 رفتد على فقةوالما لىإ ومسرلما هذا دفیهه،عالأ

 .ريلعقاا قيرللم لمهنیةا تلیاؤولمسوا تمازااللتا ددیح ذيلا جيوذلنما روطلشا

 .ومسرلما ذابه قفرلما قللملح بقاط روطلشا رفتد ريلعقاا قيرلما دیع
 

 .لشعبیةا یةراطیمقدلا یةرئزالجا یةورللجمه سمیةرلا دةیرلجا في ومسرلما هذا رینش : 2 دةلماا
 

 

 2012. سنة ریرافب 20 قفوالما 1433 معا ولألا بیعر 27 في رئزابالج ررح
 

 

 .یحیىأو دحمأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

ع ــيـــــــــــــبر 14ي ــف المــؤرخ 04 11–م ــقن رقانوـلامن  47 المــادةم اـا ألحكـيقـطبـت  :لى وألا المــادة
ظم ـنـتي تــلاد ــعاوــقــلد ادــحــيي ذــلا 2011ة ـــنــر ســـيارــــبـــف 17ق ـفاوـــلمم ااـــــــــــــعول ألا
 تحديدى ــلإا ذــــي هـجذوـــــمـــنــلوط ارــشـــلار ــتــفف ددــهــي ،ةـيراـقــعـلاة ــيــرقـــتــلط ااــشـــن
 .ريلعقاالمرقي ـلو المسؤوليات المهنية  تاــمازـــتــاللا

 

م اـــكــألحرم اــصــلام ارــتــالحاي ظل ـف اطهـشـن بممارسةري اــقـعــلا المرقيد ـهــعـتــي : 2 المادة
 17 وافقالم 1432م اـــــــــــعول ألاع ــيـــــــــــبر 14ي ــف المؤرخ  11–04م ــقن روــانــقــلا
  .تطبيقهـل المتخذة ص وـصـلنا عوــــمـــــجـــــما ذــــــكه وعالأ والمذكور 2011ة ـــــنـــــر ســـــيارــــبـــــف

 

  .المهنةت خالقيااء أثرإئمة على دا فةـصـر بـسهـلري ااـقـعـلا المرقيى ـعل يتعين  : 3 المادة

  

  .بائنهز اتجاهلة ولدا اتجاهماته ابالتز ءاــــوفــــلري ااـــــقــــعــــلا المرقيى ـلــــع يتعين  : 4  المادة

  

ت اـمـيــظـنـتــلوا للقوانينرم اـصـلام ارـتــالحامهنته في ظل  ممارسةري لعقاا المرقيلى ـع يتعين  : 5  المادة
  .ريلتجاط النشااتنظم  تيـلا

  

لمسؤوليته  الماليةر اــآلثالى ـعت اــنـيــأمـتة دــعأو  ينتأمب تاـكتري اقاـلعا المرقيلى ـع يتعين  : 6  المادة
  .المدنية و المهنية

  

ة ــــمــــالئـموة ــــيـــــافــــكت حالـــــتتوفر لديه مري أن لعقاا المرقيعلى  يتعين  : 7  المادة
  .المستقبلين نهــــائـــــبم زعالل وإاـــــبــــقــــتـــــالس

 

  .بائنهزحة ائم لرالدا التحسينلى إ ،للمهنة ممارسته ءناـثأ ،عيـلسري ااـقـلعا رقيالملى ـع يتعين  : 8  المادة

  

نية امرـلعا المعايرام ترـحوا المبنير إلطال الى جماـر عــهــسـلري ااــقــعــلا المرقيى ـلـع يتعين  : 9  المادة
  .بهاالمعمول 

  

  ،ةــيراــقــعــلاعه ــيراــشــم وانجازم ـيــمــصــتر اــطإفي ري اـــقــعــلا المرقيلى ـــعيتعين   : 10  المادة
ام زــتـــاللوابه  المعمولشريع ـتـلافي  المحددةء اـنـبـلوار ـميـعـتـلواة ـئـهيـتـلـة لـامـعـلاد ـعاوــقــلام ارــتــحا

  .عليها قانونا المصادقان لعمروا ةــئـــيــهـــتــلت ااـــطــطـــخــم بمضمون

  

ق  الملح

ؤولياتت اـــمازـــتــــاللد ادــــحــــــيي ذـــلاجي  ذوــــــمـــــنـــــلوط ارــــشـــلا    والمس
  رياـــلعقاي ـللمرق لمهنيىة ا

  



 .لألشكااشكل من ي بأ المقتنيين ثقة وحسن نية  لالـــــستغم اعدري اـلعقا يــــالمرقلى ـعيتعين  : 11  المادة

 

كل   ،المؤهلة المصالح ف تصر تحتضع ل وواــالمتثري ااـــقــــــعــــــلا المرقيى ـلـعن يـتعـي  : 12  المادة 
  .ريلتجاوالتقني ا المستويين  لىــعري اـــقــعــلا المشروعر ـــيــيــســـتوة ــبـــقارــد في مـــــــيــفـــثيقة تو

  

يش ــعـــلا نمطفق ت واـــنـــكــســـلايف ــيـــكـــلى تـر عـهـسـلري ااـقـعــلا المرقي لى ـع ينـتعـي : 13  المادة
  عالمشرولموقع ية ـقافـلثوا المحلية المواصفاتا حسب ـيهـة ساكنـحرا ناــمـــمع ض المحلي

. 

ر اــــبـــتـــالعان ـيــــعـــذ بــــــألخالى ـــر عــهـسـلري ااــقـعـلاالمرقي ى ـلـن عــعيـتـي  : 14 المادة 
  .ملعاق السياا تكيفه معوتنظيمه و المعماريا يخص فنه ـفيم المتواجد، المبني ر اـــإلطاة ــــيـــوعـــنـــل

  

لى إة ـجابـاالستـسمح بـتل لوـبحث عن حـلالى ـمل عـعــلري ااـقـعــلا المرقي لى ــع نــعيـتـي : 15 المادة 
  لطاقةالى إ الحاجات ليصـطق تقـمن

. 

دة وــجء ذات اــنــباد وــمل اـــمــعــتــسالى ـر عـهـسـلري ااـقـعــلا المرقي لى ـع ينـتعـي : 16 المادة 
  .بها المعايير المعمولي ـبــلــة تــيــالـــع

  

ية ـقنـلتامة ـألنظام ارـحتافي ظل ل اـألشغاذ ـنفيـلى تـر عـهـسـلري ااـقـعــلا المرقي لى ـع ينـتعـي : 17 المادة 
  .لفنيةاعد القوا اكذوبها المعمول 

  

  .ءلبناا بمراقبة المتعلقةاءات إلجرا ة كلــيــبــلــتري اــقــعــلا المرقي لى ــع ينـتعـي : 18 المادة 

  

ع ـفودع ــفأي د المقتتين،ن ـم ،متالـالسم ادـعــب ،شاطهـنر اـطإفي ري اـعقـلا مرقي الد ـعهـتـي : 19 المادة 
وض رــفـر مــــيــــك غـلن ذاــــكإذا  ،لاــــكــــألشان ـكل مـــــشي أــــب ،قـيـــــبــــســــت أو /و زئيـج
ن لقانوم اكاـحأا نصت عليه ـكم الحجز،أو يم ـلتصامالى ـيع عـبـلأو اع ـيـبـلاد ــقـعـلم اــتاد دـعإعن  ناتجر ـيـغو
  .هعالأ والمذكور 2011ير سنة افبر 17الموافق  1432م اـــعول ألايع ـــبر 14في  المؤرخ 11–04قم ر

  

 ،منهاء النتهااحتى ويعه راـمش إنجازة مدال ر طوــوفـــيري أن اـــقــعـــلا المرقي لى ـــع ينـتعـي : 20 المادة 
  .نجازقابل لإلوع مشر ة كلــيـــمــهأسب ـــة حــيـــافــكـــلا الماديةة ـــيــنـــقــتـــلوا الماليةلوسائل ا

  

 الماليةائل ــوســلاة ــمــئداة ـــفــصــديه بــر لـوفــتــتري أن اــقــعــلا المرقي لى ــع ينـتعـي : 21 المادة 
  .يةرلعقاايعه رمشا ءاــهــة إلنــيوررــضــلا

  

من ف اـــكر دــق ،ةــمــئداة ـــفــصــب ،ديهـــر لـوفــتــيري أن اــقــعــلا المرقي لى ــع ينـتعـي : 22 لمادة ا
  .طلذين لهم صلة بالنشااالموظفين المؤهلين،  

  

  



م إلعالت ااــيــوجـولــنــكــائل تــسو لاــمــعــتــسالى ـــعري اــقــعــلا المرقي ر ـــهــســي : 23 المادة 
  .شركائه اته معــفي عالقل اــصــالتوا

  

تي ـلت ااـليـمـعـلاميع ـيق في جـسـتنـلاة ـــيــــلوؤـــســــمري اــــقـــعــــلا المرقي مل ــــحـــتــــي : 24 المادة 
  .ريلعقاا المشروع زنجال إاــغـشأذ ــيـفــنـتا ذــكوويل ــمـتــلاة ـئــبـعــتث واـحــألبت واسارادـالـرتبط بـت

  

من  لجزءأو كل ـسويق لـتأو ة بيع ـليـعمأي بل ـــقري اــــقــــعـــلا المرقي ى ـلـــع ينـتعـي : 25 المادة 
ا ــــــمـــــــيــــــال سم والـــإلعال ـائـــسولف ـــتـــخـمـــع بــــسدق ووااـــــصر اــــهـــشن إماـض ،عهوشرـم

وقع ــــي مـفو ،هرـــقــــمى وــــتــــســــلى مــــــح عـضاوــــــلواي ـرئــــــلمن االـإلعاريق ـــــــعن ط
 ةــديــلــيم بــلـــقى إوــتــســلى مــعر اـــهــلإلشالمخصصة اكن ــألمافي ري واــــقــــعـــلوع ارــــشــــلما

  .ءإلنشااموقع 

  

بب من ــــسي له ألـــيتحوده أو اـــمـــتـــعان ـعزل اـنـتـلم ادـعري اـقـعـلا المرقي لى ـب عـجـي : 26 المادة  
ء ثناأشركة ـلان اوـــنـــعأو ة ـــيـــمـــســـتـــلأو ا ،كلـــشـــلاي ـديل فـــعـــتل أي اـــخم إددـــعب واـــبـــألسا

  .ترخيص مسبقونبد المسير،ر ـتغييأو اته ـسته نشاطراـمم

ا ـــمـــيـــف المقتنين المستقبليين ،ا ذـــكوة ـــلودـــلإزاء اكاملة ـلا ليةولمسؤاحمل ـفإنه يت ،ةـلصفه اذـبهو
  .لهح ممنود االعتمال اباستعما لقـــعـــتـــي

  

  .المهنيةبسمعته  يمس أن  يمكن فعل أي  عنع ناـتـالمري ااـعقـلا  المرقيلى ـع ينـتعـي : 27 المادة 

  

رم اـــصـــلام ارــــــتـــالحاي ظل ـيع فـــبــــلـــعه لورـشـمض رـعـبري اـقـعـلا المرقي د ـهـعـتـي : 28 المادة 
قم ن روـــانــــقـــلان ـلثالث ماصل ـلفاها في ـليـلنص عاما ـع كــبيـلت اياــفـة بكيـــقـــلــــعـــتـــالم ماــــكـــألحـل

 .هعالر أكولمذو ا 2011ة ير سنافبر 17فق الموا 1432 ماـــعول ألايع ـــبر 14في رخ ؤــــلما 11–04

ل اــجـا في مـهـبل وـمــعـلماة ـيـمـيـظـنــتـلواية ـريعـشـلتم ااـألحكـمة لراـلصة ااـعارـلمد باـهـتعـما يـك
  .راتلعقاا رـيـأجـتت وامالـعـلما

  

ة ــيـــكــلــلمم ااــظــن تنينـــقــلم كل مـــســيود ــعــين أـــبري اــقـــعــلا المرقي لى ـــع ينـتعـي : 29 المادة 
  .وعمشرلبا قةـلـتعـلماة ـاليـلمواة ـنيـقـلتواة ـيـانونـقـلت ااناـيـلبع اوـمـمج يوضح يذــلاة ــركـــتــشــلما

  

 .بةلمطلوالقانونية ت الضمانات أو التأمينااجميع يـفب الكتتاري ااـلعقا المرقي لى ـع ينـتعـي : 30 المادة 

اتب ـع مكـنة مـامـتضـلماته ــيـلوسؤــم ،اتوــنـس (10)ر ــشــعة دـمل الـخري اقـعلا المرقي مل حتــي
ا ـيـلـاية كـنـلبط اوــقـالة سـي حــف ،رـخآدخل ـتـمو أي  ينلفرعيا  والمقاولينء لشركاوا والمقاولينت سارادــلا

 .رضألرداءة الك ذفي  بماء لبناافي ب عيو جزئيا بسببأو 

  

ت اــــعـــدفــــلت وااــــكارــــتـــالشاد ـــديـــســـتري اـــقــــعـــلا المرقي ى ـلـــع ينـتعـي : 31 المادة 
  .يةرلعقاا ة للترقيةـلدلمتبااالة ـلكفن واضماـلوق اشتركا في صندـته مــــفـــصــــبى رــــألخاة ـــيراــــبــــإلجا

  



في وع رــــشـــلواعه ورــــشـــمء اـــهـــتــــناد ـــنــــعري اـــقــــعـــلاالمرقي ى ـولـــتــــي : 32 المادة 
 الملكيةت اـيئـلى هإ المهمةه ذـه تحويلة ـايـلى غري إقاـعـلار ـــيـــيـــســــتـــلاة ـــمــــهـــم ،غاللهــــتـــسا

 1432م اــعول ألايع ـــبر 14في رخ ؤـلما 11–04قم ن رانوـقـلا من الخامسصل ـفـلـقا لـبـط المشتركة،
  .هعالر أكولمذوا 2011سنة  رــيارــبــف 17فق اوــلما

  

ائه ـضـمإد ـبع ،اذـجي هذوـمـنـلوط اشرـلار ـــتـــفري داـــقــــعـــلا المرقي م دـــقـــيأن ب ـجـــي : 33 المادة  
 .المهنيةسة رالمماد العتماالطلب  لفهـة من مـقـوثيـك

فتر ى دوـلى محتـطلع عابأنه  ،فلهـسأضي ــمـــلمري ااـــقـــعــلا المرقي ح رـــصـــي ،ذلكـــا لــاتـــبـــثوإ
 ،هـتــنــهــة مــسراــممر طاإا في ـهـلـحمـتـتي يـلت ااـليوؤـسـلمت وااـماتزـاللا واذـجي هذلنمووط ارـلشا
ا ـمـكري اــعقـلاي ـرقـلمانة ـهـة مـسراـمـلمة ـعـانـلمم ااـكـألحا ةــلــائــط تحتوعه ــقم ودــلى عــد عــهــشــيو
 11–م ـقن روــانـــقـــلان ـم 20دة اـــلمم ااـــكـحأا ـهـنـا مـمـيـال سوبه ل وـمـعـلماريع ـشـتـلافي دة دـحـي مـه

  .هعالأ روــذكــلموا 2011ة ـنــر ســيارــبــف 17فق اوــلما 1432م اـعول ألا يعــبر 14في رخ ؤــلما 04

  

  ......................في، ................حرر ب 

 ريلعقااقي لمرا ، عليهدق صوو ئ قر

 )عليهدق لمصاء اإلمضاوالصفة واالسم واللقب ا(

  

  

  

  

  

  

  

  


