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 قوانٌن و أوامر قانونٌة -1

مكرر ٌتضمن تنظٌم  303 -8355قانون رقم 
 مؤسسات القرض

 بعد مصادقة الجمعٌة الوطنٌة؛
 ٌصدر رئٌس الجمهورٌة القانون التال7ً

 
 الباب األول7 أحكام عامة

شروط  َهدؾ هذا اٌمانون اًٌ تنظََالمادة األولى7
ممارسح نشاط مإسساخ اٌمرض اٌعامٍح فٍ مورَتانَا 
واإلشراؾ عٍَها ومرالتتها ووذٌن تسوَح ومعاٌجح 
صعوتاتها من أجي حماَح ودائع اٌجمهور وحسن سَر 

 اٌنظاَ اٌماٌٍ وصالتته. 

مع مراعاج األحواَ اٌتشرَعَح اٌمطتمح عًٍ تعض فئاتها، 
ارس عند االلتضاء، تخضع مإسساخ اٌمرض اٌتٍ تم

اٌمورَتانَح  اإلسالمَح اٌجمهورَح تراب فوق نشاطها
حَثما وان ممرها االجتماعٍ،  ألحواَ هذا اٌمانون وذٌن

 ومهما وانخ جنسَح مسَرَها أو ماٌوٍ رأسماٌها.

وي شخص  اٌمانون، َعتتر مإسسح لرض هذا فٍ مفهوَ
اٌنشاطاخ  معنوٌ َموَ، عًٍ ستَي مهنح اعتَادَح، تؤحد

 األلي:اٌتاٌَح عًٍ 

 اٌمدج وانخ مهما من اٌجمهور أمواي تٍمٍ (1
 اٌشوي؛ أو

 أٌ شوي؛ عًٍ توزَع اٌمروض (2

 تصرؾ تحخ دفعأَح وسائي  وضع (3
 .تسََرها اٌزتناء أو

 اٌماٌَح واٌمإسساخ اٌتنون اٌمرض مإسساخ تشمي
 اٌصؽَرج. اٌتموَي ومإسساخ

اٌمانون  اٌماٌَح ٌهذا واٌشرواخ تخضع مإسساخ اٌدفع
اٌتٍ َحددها أو تحددها اٌنصوص طتما ٌٍشروط 

 اٌتنظَمَح ٌٍتنن اٌمروزٌ.
اٌتٍ ٌؽاَاخ هذا اٌمانون، ودون اٌمساس تاألحواَ اٌخاصح

 :  ، ال تعتتر مإسساخ لرضتنظمها

 ح؛اٌخزَنح اٌعام (1
اٌتنن اٌمروزٌ اٌمورَتانٍ اٌمسمً فَما  (2

 ٍٍَ "اٌتنن اٌمروزٌ"؛
 شرواخ اٌتؤمَن واعادج اٌتؤمَن؛ (3
اٌمنظماخ اٌماٌَح اٌدوٌَح فَما  ممثٍَاخ (4

 َتعٍق تؤنشطتها اٌماٌَح؛ 
اٌموثمون واٌمؤمورون اٌعمومَون أثناء  (5

 ممارستهَ ٌوظائفهَ؛
هَئاخ اٌعون أو اٌتعاون اٌعمومَح  (6

األجنتَح اٌمرخص ٌنشاطها فٍ مورَتانَا 
تموجب معاهداخ أو اتفالاخ أو اتفالَاخ 

مترمح مع اٌجمهورَح اإلسالمَح 
 ح.اٌمورَتانَ

:َمون ٌٍتنون أن تموَ توي اٌعمٍَاخ اٌمنصوص 8المادة 
اٌنشاطاخ األخري  عٍَها فٍ اٌمادج األوًٌ ووذٌن وافح

 اٌمرتتطح تنشاطها اٌرئَسٍ مثي: 

 اٌصرؾ؛ عمٍَاخ  (1
اٌعمٍَاخ اٌمتعٍمح تاٌذهب واٌمعادن  (2

 اٌنفَسح واٌمطع اٌنمدَح؛
 وراء اٌمنموالخ واٌعماراخ؛ عمٍَاخ (3
َن عًٍ اٌجمهور، عرض عمٍَاخ اٌتؤم (4

 طتما ٌٍتشرَعاخ اٌمعموي تها؛
 خدماخ االستثمار؛ (5
رخص  وي عمٍَح أخري ؼَر مصرفَح (6

 ٌها مستما من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ.

ال َمون ٌٍمإسساخ اٌماٌَح وهَئاخ اٌتموَالخ اٌصؽَرج 
أن تموَ اال تاٌعمٍَاخ اٌمنصوص عٍَها فٍ اعتمادها أو 

اٌخاصح تها حاي  فٍ األحواَ اٌتشرَعَح أو اٌتنظَمَح
تمثاتح مإسساخ ماٌَح،اٌهَئاخ اٌماٌَح  وجودها. تعتتر

ذاخ اٌنظاَ اٌمانونٍ اٌخاص عًٍ اٌنحو اٌمحدد فٍ 
 هذا اٌمانون.  من 3من اٌمادج  10اٌنمطح 

اٌمرض اًٌ  َموَ اٌتنن اٌمروزٌ تتصنَؾ مإسساخ
فئاخ، وذٌن تتعا ٌٍعمٍَاخ اٌمرخص ٌها تمزاوٌتها توجه 
خاص ووفما ٌحجمها. وما َحدد اإلجراءاخ اٌخاصح 

 فَما َتعٍق تهذه اٌفئاخ.  ٌتطتَق هذا اٌمانون

َعد اٌتنن اٌمروزٌ لائمح تمإسساخ اٌمرض اٌمعتمدج 
واٌمصنفح اًٌ فئاخ وَسهر عًٍ تحََنها عًٍ مولعه 

 عًٍ األنترنخ.

اٌنصوص  فٍ مفهوَ هذا اٌمانون ووذا َمصد، 07المادة 
 اٌتنظَمَح اٌمطتمح ٌه، تاٌعتاراخ اٌتاٌَح ما ٍٍَ: 

اٌتنن اٌمروزٌ اٌمورَتانٍ  البنك المركزي، -1
اٌصادر  118ـ73اٌمنشؤ تموجب اٌمانون رلَ

واٌنصوص اٌمعدٌح  1973ماَو  30تتارَخ 
 ٌنظامه األساسٍ؛

وجته شخص وي عمي َموَ تم عملٌة القرض، -2
 مماتي تعوَض:

توضع أو االٌتزاَ توضع أمواي  -أ 
تحخ تصرؾ شخص آخر عًٍ أن 

 َتوفي هذا األخَر تتسدَدها؛
أو تؤخذ اٌتزاَ تاٌتولَع، ٌمصٍحح  -ب 

ضمان  شخص أخر،عًٍ شوي
 احتَاطٍ أو وفاٌح أو أٌ ضمان آخر.

وألؼراض هذا اٌمانون، تعتتر تمثاتح 
لرض، عمٍَاخ اإلَجار اٌماٌٍ  عمٍَاخ

واٌوراء اٌتٍ َوون ٌٍموترٌ فَها خَار 
اٌشراء واٌعمٍَاخ اٌمعتترج فٍ حومها، 
عمٍَاخ شراء اٌدَون، وعمٍَاخ اٌتَع 
 االستردادٌ ٌألوراق واٌمََ اٌمنموٌح
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وعمٍَاخ االستحفاظ عًٍ نحو ما وردخ 
ته فٍ اٌتشرَعاخ اٌمعموي تها، ووذٌن 
عمٍَاخ اٌتموَي اٌخاٌَح من نستح فائدج 

اٌمتنَح عًٍ تماسَ األرتاح و/أو تٍن 
 ؛واٌخسائر

خٌار مع  والكراء عملٌات اإلٌجار المالً -0
 بخٌار عمٍَاخ اٌوراء اٌمشفوعح،شراء

أصي تجارٌ أو  أو معداخ أو شراء،تجهَزاخ
تَ  عمارَح ممتٍواخأصوي ؼَر مٍموسح أو 

 اٌمموي لتي من اٌوراء لصد تحمَمها أوشراإها 
خَار اٌشراء . َجب أن َتمً ٌها ماٌوا َتمً اٌذٌ

اٌموترٌ تناء عًٍ ثمن متفق عٍَه  متاحا أماَ
خالي أجي ألصاه تارَخ انمضاء مدج  مستما

 اإلَجار اٌماٌٍ أو عمد اٌوراء؛
وي اتفالَح تتعهد تموجتها ،شراء الدٌون -1

دَون  تعتئحمإسسح لرض من أجي استرجاع أو 
وذٌن اما عن طرَق  تجارَح َمتٍوها اٌزتناء

التناء تٍن اٌدَون أو اٌتعهد تتوٌٍ وواٌح صاحب 
اٌدَن مع ضمان اٌنتَجح اٌفضًٍ فٍ هذه اٌحاٌح 

 األخَرج؛
األمواي اٌتٍ األموال المتلقاة من الجمهور، -2

َحصي عٍَها شخص من اٌؽَر، عًٍ شوي 
ودائع وؼَرها مع حق اٌتصرؾ تها ٌحساته 

أو تدون فائدج.  اٌخاص مع االٌتزاَ تردها تفائدج
ال تعتتر أمواال متٍماج من اٌجمهور طتما ٌهذا 

 اٌمانون:
اٌمتاٌػ اٌمترووح فٍ حساب مإسسح من  -أ 

 طرؾ أعضاء مجٍس ادارتها أو مسَرَها
اٌمساهمون  اٌعامَن ووذٌن أو اٌمدَرَن

اذا وانخ ٌدَهَ نستح مئوَح محددج من 
طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ من رأس ماي 

 اٌمإسسح؛
ي اٌمإسسح اذا ٌَ تتجاوز نستح ودائع عما  -ب 

مئوَح َحددها اٌتنن اٌمروزٌ من رإوس 
 األمواي اٌذاتَح ٌتٍن اٌشروح؛

اٌمتاٌػ اٌمتٍماج من مإسساخ اٌمرض أو  -ج 
 شرواخ اٌتؤمَن؛ 

مماتي أسهَ من رأس  األمواي اٌمتٍماج -د 
اٌماي، أو اٌمرض اٌصادر من اٌجمهور أو 

 اٌممنوح ٌه؛ 
اٌدفع  من مإسساخ اٌمتٍماجاألمواي  -ه 

 واٌمستخدمح حصرَا فٍ عمٍَاخ اٌدفع؛
وي فئح أخري من األمواي َحددها اٌتنن  -و 

 اٌمروزٌ؛

 تسمحوي أداج  دفع وسٍَح تمثاتح تعتتروسائل الدفع، -3
 اٌفنٍ األسٍوب أو وانخ اٌدعامح مهما شخص ألٌ

أمواال تما فٍ ذٌن اٌنمود  َحوي أن، اٌمستخدَ
 اإلٌوترونَح؛

اٌمرض األخري ؼَر  خمإسسا مؤسسات مالٌة،-4
اٌتنون وهَئاخ اٌتموَالخ اٌصؽَرج واٌتٍ توون عمٍَاتها 

 اٌمرخصح محددج فٍ اعتمادها أو فٍ نظمها اٌخاصح؛

هَئاخ اٌتموَالخ  هٌئات التموٌالت الصغٌرة،-5
 05-2007اٌصؽَرج اٌخاضعح ٌألمر اٌمانونٍ رلَ 

اٌمتعٍق تتنظََ هَئاخ  2007-01-12اٌصادر تتارَخ 
 ٌتموَالخ اٌصؽَرج؛ا

اٌشروح اٌتٍ َوون نشاطها اٌرئَس  ،الشركة المالٌة-6
هو أخذ وتسََر اٌمساهماخ اٌماٌَح واٌتٍ ترالب متاشرج 
أو تواسطح شرواخ ٌها نفس اٌهدؾ االجتماعٍ مإسسح 
أو مإسساخ تموَ تعٍمَاخ ذاخ طاتع ماٌٍ توون من 

 تَنها عًٍ األلي مإسسح لرض واحدج؛

وي هَئح ،ذات نظام قانونً خاصمالٌة  هٌئة-53
عمومَح أو شته عمومَح منشؤج تموجب لانون أو مرسوَ 
تمارس تصفح اعتَادَح احدي اٌنشاطاخ اٌمحددج فٍ 

 من اٌمادج األوًٌ من هذا اٌمانون؛ 2اٌفمرج 

اٌمإسساخ اٌمشار اٌَها فٍ  ـ مؤسسات الدفع،55
 اٌفصي اٌراتع من اٌتاب اٌثانٍ من هذا اٌمانون؛

وي تنن َتَ انشاإه واعتماده فٍ  لبنك الصوري،ـ ا58
تٍد ال َتمتع فَه توجود فعٍٍ مٍموس وال َنتمٍ 

 ٌمجموعح ماٌَح منظمح تخضع ٌمرالتح مجمعح وفعٍَح.

 –شروط الممارسة  –الباب الثان7ً االعتماد 
 الممنوعات 

 الفصل األول7 االعتماد وشروط الممارسة 

س عًٍ وجه ال َجوز ألٌ وان أن َمار47المادة 
االعتَاد اٌعمٍَاخ اٌمشار اٌَها فٍ اٌمادج األوًٌ من هذا 

أن َوون لد تَ اعتماده من طرؾ اٌتنن  اٌمانون دون
 اٌمروزٌ.

تاستثناء مإسساخ اٌمرض اٌمعتمدج، ال َمون ألٌ وان، 
مهما وانخ اٌٍؽح اٌمستخدمح، أن َستخدَ فٍ تسمَته أو 

أو  أو شعاره أو اسمه اٌتجارٌ االجتماعٍ عنوان ممره
اشهاره أو تصفح عامح فٍ وي أنشطته، عتاراخ توهَ 

معتمد ومإسسح لرض، أو أن َخٍق أٌ ؼموض  أنه
حوي هذا اٌموضوع؛ وَحظر تصفح خاصح ادعاء صفح 
تنن، أو عامي تاٌتنن، أو مإسسح ماٌَح أو اٌتظاهر تهذه 
اٌصفح خصوصا تاستعماي أٌفاظ من لتَي تنن، عامي 

 تاٌتنن، أو مإسسح ماٌَح. 

ال َجوز ألٌ وان استعماي عتارج "تنن اسالمٍ" أو أٌ 
لد تَ أخري تشَر اًٌ هذه اٌخصوصَح ما ٌَ َون  عتارج

 طتما ٌٍتاب اٌثاٌث من هذا اٌمانون. اعتماده

َمنع عًٍ أٌ مإسسح لرض أن توحٍ تؤنها تنتمٍ اًٌ 
فئح ؼَر اٌفئح اٌتٍ حصٍخ عًٍ االعتماد ٌها أو خٍق 

 ؼموض تهذا اٌشؤن.

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ اٌمَاَ تتحرَاخ حوي األشخاص 
اٌمعنوََن اٌمتهمَن، انطاللا من لرَنح لوَح  اٌطتَعََن أو
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أن َطٍب اٌتولَؾ اٌفورٌ  ٌه َجوز تخرق هذه اٌمادج.
 ؼَر مشروعح.  ألٌ نشاطاخ َعتترها

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ االستعانح تاٌموج اٌعمومَح فٍ 
 نطاق تحرَاته أو ٌتولَؾ اٌنشاطاخ ؼَر اٌمشروعح. 

وأعضاء  وي مخاٌفح تَ اٌتثتخ منها تعرض مرتوتَها،
اٌمإسساخ اٌمعنَح ومسَرَها سواء وانخ  مجاٌس ادارج

مصنفح أو ؼَر مصنفح ووذٌن اٌوسطاء ٌٍعموتاخ 
من هذا اٌمانون، دون اٌمساس  121اٌواردج فٍ اٌمادج 

 تاٌعموتاخ اٌجنائَح اٌمطتمح فٍ موالع أخري.

َوجه طٍب االعتماد اًٌ اٌتنن اٌمروزٌ اٌذٌ 27المادة 
طار هذه اٌدراسح َمون ٌٍتنن َموَ تدراسته.فٍ ا

وَموَ  اٌمروزٌ أن َطٍب وي اٌوثائق واٌمعٍوماخ
تمساءٌح أٌ شخص َري ضرورج االستماع اٌَه وَموَ 

 توافح اٌتحرَاخ اٌضرورَح.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح 
اجراءاخ االعتماد واٌوثائق اٌتٍ َجب أن ترفق مع 

 جب اإلدالء تها. اٌطٍب واٌوثائق اٌثتوتَح اٌتٍ َ

ال َمون ٌمإسساخ اٌمرض اٌتٍ َوجد ممرها 37المادة 
االجتماعٍ فٍ اٌخارج أن تمارس األنشطح اٌمنصوص 

 من هذا اٌمانون ف2ٍعٍَها فٍ اٌمادتَن األوًٌ و
مورَتانَا اال عن طرَق شرواخ تاتعح معتمدج من طرؾ 

 اٌتنن اٌمروزٌ تصفتها مإسساخ لرض. 

ممَمح فٍ  ماٌَح ٌشروحاتعا اذا وان ممدَ اٌطٍب ت
اٌخارج، فبنه َشترط ٌالعتماد وجود نصوص تنظَمَح 
ورلاتح سٍطح اشراؾ مصرفٍ عًٍ اٌشرواخ اٌماٌَح فٍ 
اٌتٍد األصٍٍ متوافئح مع تٍن اٌموجودج فٍ مورَتانَا. 
َجب أن َتؤود اٌتنن اٌمروزٌ من أن األحواَ اٌتشرَعَح 

تتتادي  صٍٍ تسمحفٍ اٌتٍد األ واٌتنظَمَح اٌمعموي تها
اٌمعٍوماخ اٌضرورَح حوي اٌشروح اٌماٌَح من أجي 

 مإسسح اٌمرض اٌمزمع انشاإها.  اٌمَاَ تمرالتح

اذا وان ممدَ اٌطٍب تاتعا ٌتنن أجنتٍ، فبنه َشترط 
ٌالعتماد اإلشعار تعدَ االعتراض من طرؾ سٍطح 
اإلشراؾ فٍ اٌتٍد األصٍٍ، شرَطح أن توون هذه 

َجب أن َتؤود اٌتنن  ح مجمعح.اٌسٍطح تموَ ترلات
اٌمروزٌ من أن األحواَ اٌتشرَعَح واٌتنظَمَح اٌمطتمح 
عًٍ مإسساخ اٌمرض فٍ اٌتٍد األصٍٍ ال تشوي عائما 
أماَ رلاتح اٌتنن اٌمروزٌ ٌمإسسح اٌمرض اٌمطٍوب 

 اعتمادها فٍ مورَتانَا. 

اٌتنن اٌمروزٌ من توفر اٌشروط  َتؤود 47المادة 
اٌمتعٍمح تاٌتؤسَس واٌتنظََ واٌتسََر اٌمنصوص عٍَها 
فٍ اٌموانَن واٌنظَ اٌمعموي تها، وَتعٍق األمر عًٍ 

 اٌخصوص ب: 

 اٌشوي اٌمانونٍ؛  (1
 اٌحد األدنً ٌرأس اٌماي؛  (2
األصي اٌمشروع ٌألمواي اٌمستخدمح من أجي  (3

 ؛اٌمإسسحتووَن رأس ماي 

س اٌماي ومالءج اٌمساهمَن تنَح مٍوَح رأ (4
ولدرتهَ عًٍ تمدََ األمواي اٌضرورَح 
ٌضمان تطوَر األنشطح وتمدََ اٌدعَ اٌماٌٍ 

 اٌضرورٌ فٍ حاٌح مواجهح صعوتاخ؛ 
نزاهح وتجرتح األشخاص اٌذَن سَتوٌون ادارج  (5

 وتسََر مإسسح اٌمرض ووواالتها؛
نظاَ حوامح اٌشروح واجراءاخ اٌرلاتح  (6

تما فٍ ذٌن مخاطر  مخاطراٌداخٍَح وتسََر اٌ
 ؼسَي األمواي وتموَي اإلرهاب. 

َؤخذ اٌتنن اٌمروزٌ تعَن االعتتار،من أجي تؤسَس 
لرار االعتماد، لدرج ممدَ اٌطٍب عًٍ تحمَق أهداؾ 
اٌتنمَح فٍ اٌظروؾ اٌتٍ َتطٍتها حسن سَر اٌنظاَ 

 اٌمصرفٍ واٌماٌٍ وحماَح اٌمودعَن. 

 اٌتنن اٌمروزٌ جدارج مإسسح اٌمرض تاالعتماد َمدر
وَنظر فٍ لدرتها عًٍ تحمَق ترنامج نشاطها وأهدافها 
اٌتنموَح، مع احتراَ اٌتشرَعاخ اٌمعموي تها، وفٍ 

 اٌوسائي اٌتمنَح واٌماٌَح اٌتٍ تنوٌ استخدامها. 

َتؤود اٌتنن اٌمروزٌ من عدَ وجود عرالَي تحوي دون 
حترازَح اٌفعاٌح ٌمإسسح اٌمرض اٌرلاتح اٌمحاستَح واال

واٌمجموعح اٌتٍ تنتمٍ اٌَها سواء عًٍ أساس فردٌ أو 
 عًٍ أساس مجمع.

مع مراعاج األحواَ اٌتشرَعَح اٌخاصح تتعض 57المادة 
اٌفئاخ عند االلتضاء، َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض 

 شروح خفَح االسَتؤخذ شوي اٌعامٍح فٍ مورَتانَا أن 
ون ٌمإسساخ اٌمرض أن ذاخ رأس ماي ثاتخ. ال َم

 تؤخذ شوي شروح تمساهَ وحَد. 

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تثتخ تحرَر 67المادة 
َساوٌ عًٍ األلي رأس اٌماي األدنً، اٌمحدد  رأسماي

 ٍتنن اٌمروزٌ. ٌمتٍؽه تواسطح نصوص تنظَمَح

َجب أن َحرر رأس اٌماي األدنً اٌمشار اٌَه فٍ اٌفمرج 
ٍ حساب مفتوح تاٌتنن األوًٌ نمدا دفعح واحدج ف

 اٌمروزٌ وذٌن لتي تدء نشاط مإسسح اٌمرض. 

َجب أن تؤخذ أسهَ مإسساخ اٌمرض شوال اسمَا أو َتَ 
تسجٍَها متاشرج فٍ حساب ٌدي مإتمن مروزٌ ٌٍسنداخ 
خاضع ٌٍمانون اٌمورَتانٍ. َجب وذٌن أن توون لَمها 

 اإلسمَح محددج. 

 حَحدد اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَ
اإلجراءاخ اٌخاصح اٌمتعٍمح تزَادج وتخفَض رأس اٌماي 

أو استعماي  ووذٌن، عند االلتضاء، شروط تولَؾ
األمواي اٌمدفوعح ورأس ماي أصٍٍ أو وزَادج ٌرأس 

 اٌماي. 

تحخ طائٍح اٌتطالن وتطتَق اٌعموتاخ  537المادة 
من هذا اٌمانون، ال  121اٌجزائَح اٌممررج فٍ اٌمادج 

َمون ألٌ اشتران فٍ رأس اٌماي أو زَادته أن َمع 
تواسطح لرض أو أٌ اٌتزاَ آخر َمنح ٌٍمساهمَن أو 

 23ٌألشخاص ذوٌ اٌصٍح اٌوارد تعرَفهَ فٍ اٌمادج 
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ح، فبن اٌتنن فٍ حاٌح وجود مخاٌف .من هذا اٌمانون
اٌمروزٌ َموَ تٍمائَا تبجراء اٌتصحَحاخ اٌمحاستَح 
اٌضرورَح وَشعر تذٌن مجٍس ادارج ومفوضٍ حساتاخ 

 مإسسح اٌمرض اٌمعنَح. 

أو َحتفظ تاعتماده َعتمدال َمون ألٌ وان أن 557المادة 
ومإسسح لرض اال اذا وان َمارس تصفح رئَسَح 

رفََن ممَمَن نشاطاخ فعٍَح مع زتناء أو مراسٍَن مص
 فٍ مورَتانَا. 

َتٍػ اٌتنن اٌمروزٌ تمراره فٍ أجي ألصاه 587المادة 
(أشهر من تسٍمه مٍفا وامال واعطاء وصي 6ستح )

( أشهر اذا وان 9تذٌن. َمدد هذا األجي اًٌ تسعح )
تعدَ االعتراض من طرؾ سٍطح مرالتح أجنتَح  اإلشعار

 ضرورَا.

اٌمروزٌ خالي  َجب أن َتٍػ ممدَ اٌطٍب اًٌ اٌتنن 
( َوما من عٍمه تها عن وي اٌتعدَالخ 15خمسح عشر)

اٌمهمح اٌمتعٍمح تشروط االعتماد، لتي انطالق أنشطته، 
 سواء وان ذٌن أثناء دراسح اٌطٍب أو تعد منح االعتماد.

َتضمن لرار االعتماد، من تَن أمور أخري، اٌتسمَح، 
ووذٌن، عند  وفئح مإسسح اٌمرض واٌشوي اٌمانونٍ

اللتضاء، اٌمَود اٌمفروضح عًٍ ممارسح اٌنشاط ا
 واٌشروط اٌخاصح اٌمتعٍمح تتطتَق هذا اٌمانون. 

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض تحخ طائٍح 507المادة 
اٌعموتاخ اٌمتعٍمح تاٌتسجَي فٍ اٌسجي اٌتجارٌ أن 
تظهر عًٍ وي اٌعمود واٌمراسالخ واٌوثائق األخري 

اٌحساتاخ، اٌموجهح ٌٍؽَر خصوصا اٌرسائي ووشوؾ 
واإلعالناخ واٌمنشوراخ اٌمختٍفح، رلَ االعتماد ورلَ 
اٌسجي اٌتجارٌ واٌممر االجتماعٍ ووذٌن رأس اٌماي 

 اٌمحرر.

 وسحب االعتماد 7 الترخٌص المسبق وتعدٌلIIالفصل 

 اٌمستمرَشترط فَمنح االعتماد االٌتزاَ 517المادة 
تاحتراَ اٌمعاََر اٌمطٍوتح ٌالعتماد واٌشروط اٌمحددج 
فَه. َعرض اإلخالي تهذه اٌمعاََر وهذه اٌشروط 
مإسسح اٌمرض اٌمعنَح ومسَرَها ٌٍعموتاخ اٌتؤدَتَح 

 من هذا اٌمانون.  120اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌمادج 

تعدَي عًٍ اٌعناصر اٌتٍ لدمخ ٌٍتنن أٌ َتطٍب اجراء 
عتماد ٌمإسسح لرض ترخَصا اٌمروزٌ ولخ طٍب اال

مستما من اٌتنن اٌمروزٌ، وعند االلتضاء وحسب تمدَر 
 اعتماد جدَد. اٌتنن اٌمروزٌ، تمدََ طٍب

َُطٍب اٌترخَص اٌمستق من اٌتنن اٌمروزٌ خصوصا 
 فٍ اٌحاالخ اٌتاٌَح:

 االجتماعٍ؛ نمي اٌممر (1
 زَادج أو تخفَض رأس اٌماي االجتماعٍ؛ (2
مإسسح لرض، التناء أسهَ من رأس ماي  (3

من شؤنها  تطرَمح متاشرج أو ؼَر متاشرج
تإدٌ اًٌ رلاتح هذه اٌمإسسح أو تمود أن 

 ٌٍحصوي عًٍ أسهَ فٍ رأس اٌماي أو

حموق فٍ اٌتصوَخ تعادي أو تزَد عًٍ 
نستح مئوَح محددج من طرؾ اٌتنن 

 اٌمروزٌ؛
اٌتنازي عن جزء معتتر من أصوي  (4

مإسسح اٌمرض تشوي لد َإدٌ اًٌ تؽََر 
ٍ اٌتنَح اٌماٌَح ٌمإسسح اٌمرض أوفٍ ف

 توجه نشاطها؛
عمٍَاخ االندماج ؼَر تٍن اٌمنصوص  (5

من هذه  5( من اٌفمرج 1عٍَها من اٌنمطح 
 اٌمادج؛

انشاء أو التناء شروح تاتعح أو فرع أو  (6
 موتب تمثَي فٍ اٌخارج. 

َتٍػ اٌتنن اٌمروزٌ تمراره فٍ أجي ال َتجاوز ثالثح 
 ٍَ آخر اٌوثائق اٌثتوتَح. ( أشهر اتتداء من تس3)

جدَد حسب اٌشروط اٌمحددج فٍ اعتمادَخضع ٌمنح 
 اٌفصي األوي من اٌتاب اٌثانٍ من هذا اٌمانون:

االندماج اٌذٌ َإدٌ اًٌ مَالد هَئح لانونَح  (1
جدَدج أو اذا وانخ اٌشروح اٌضامح ؼَر معتمدج 

 نشاط اٌشروح اٌمضمومح.اعتمادهاأو ال َؽطٍ 
اٌتؽََراخ اٌتٍ تمس طتَعح اٌنشاطاخ اٌتٍ تَ  (2

 اعتماد شروح اٌمرض عًٍ أساسها.

اٌمَاَ تاٌتصرفاخ اٌخاضعح  َعرض 527المادة 
ٌٍترخَص اٌمستق من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ لتي 
اٌحصوي عًٍ هذا اٌترخَص مإسساخ اٌمرض 

 120ومسَرَها ٌٍعموتاخ اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌمواد 
 من هذا اٌمانون.  121و

َجب اشعار اٌتنن اٌمروزٌ مستما من طرؾ 537المادة 
مإسسح اٌمرض اٌمعنَح لتي فتح أو ؼٍق أو تحوَي أٌ 

 وواٌح أو شتان ٌها فٍ مورَتانَا.
َعد اٌتنن اٌمروزٌ وَحَن الئحح اٌفروع 547المادة 

واٌوواالخ واٌشتاتَن ومواتب تمثَي مإسساخ اٌمرض 
ساخ اٌمرض اٌمعتمدج ووذٌن فروع ومواتب تمثَي مإس

اٌمفتوحح فٍ اٌخارج من طرؾ مإسساخ اٌمرض 
 اٌمعتمدج.
َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َمرر سحب اعتماد 557المادة 

 مإسسح اٌمرض تناء عًٍ طٍتها أو تٍمائَا اذا:
وانخ لد تَ اعتمادها عًٍ أساس وثائق  (1

 وتصرَحاخ مزورج؛
ٌَ تعد تتوفر عًٍ واحد أو أوثر من شروط  (2

 اعتمادها؛
( شهرا 12تتدأ نشاطها فٍ أجي اثنٍ عشر ) ٌَ (3

اتتداء من تارَخ تتٍَػ االعتماد ٌها وذٌن تعد انذار 
 ؼَر مجد؛

( 6ٌَ تعد تمارس نشاطها فٍ مورَتانَا خالي ستح ) (4
 أشهر متتاٌَح عًٍ األلي؛

 حوٌخ ممرها اٌرئَسٍ خارج مورَتانَا؛ (5
تنازٌخ عن وي أو جزء من أصوٌها أو دَونها  (6

وون موضوع لرار تسوَح أزمح وخاصح عندما ت
 متخذ من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ؛
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ٌَ تعد تحترَ، رؼَ انذاراخ ؼَر مجدَح، معاََر  (7
االحتراز، وتصفح عامح اٌتشرَعاخ اٌتٍ تنظَ 

 مإسساخ اٌمرض؛
وانخ توجد فٍ وضَعح ماٌَح ال تسمح ٌها تمتاتعح  (8

اٌنشاط دون اإلضرار تمصاٌح اٌمودعَن وؼَرهَ 
 من اٌدائنَن.

َإدٌ سحب اعتماد مإسسح اٌمرض اًٌ شطتها  567المادة 
من الئحح مإسساخ اٌمرض. َتَ نشر هذا اٌشطب فٍ اٌجرَدج 
اٌرسمَح ٌٍجمهورَح اإلسالمَح اٌمورَتانَح وعًٍ مولع اٌتنن 

 عًٍ األنترنخ.  اٌمروزٌ

 َحدد لرار سحب االعتماد تارَخ نفاذه.

طتما  َإدٌ سحب اعتماد أٌ مإسسح لرض اًٌ تصفَتها
 ألحواماٌتاب اٌساتع من هذا اٌمانون.

 7 الممنوعاتIIIالفصل 

َمنع عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تموَ، ٌصاٌحها أو 7 83المادة 
ٌصاٌح اٌؽَر، تؤٌ نشاطاخ زراعَح أو صناعَح أو تجارَح أو 
عمارَح أو خدماتَح ؼَر اٌنشاطاخ اٌماٌَح، اال اذا وانخ هذه 

ي دَونها أو، تصفح أعَ، اٌنشاطاخ ضرورَح أو تاتعح ٌتحصَ
 مرتتطح تتسََر اٌنشاط، اٌذٌ تَ اعتمادها من أجٍه.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح اٌشروط اٌتٍ 
مهذه اٌمادج عًٍ مإسساخ اٌمرض اٌتٍ  تنطتق فَها أحوا

تمارس اٌنشاطاخ اٌمشار اٌَها فٍ اٌتاب اٌثاٌث من هذا 
 اٌمانون. 

 اخ اٌمرض أن تمنح لروضا:َمنع عًٍ مإسس857المادة 

 ٌٍمساهمَن فَها خالي اٌسنح األوًٌ من اٌمشاروح؛ (1
ألعضاء هَئاخ اإلدارج، واٌتدتَر واٌتسََر واٌرلاتح  (2

 خالي اٌسنح األوًٌ من ممارستهَ ٌهذه اٌوظائؾ؛
من  23ٌألطراؾ ذوٌ اٌصٍح حسب مدٌوي اٌمادج  (3

 هذا اٌمانون خالي اٌسنح األوًٌ ٌٍنشاط.

عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تمنح ٌألشخاص وما َمنع وذٌن 
اٌمنوه عنهَ أعاله خالي اٌسنح اٌثانَح متاٌػ تتجاوز نستح معَنح 
من أمواٌها اٌخاصح َتَ تحدَدها من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ، أو 
أن َطتموا عٍَهَ شروطا أوثر مالءمح من تٍن اٌمطتمح عًٍ 

 تمَح اٌزتناء. 

مروض واٌضماناخ تشمي اٌممنوعاخ اٌممررج فٍ هذه اٌمادج اٌ
اٌممنوحح ٌٍمإسساخ اٌتٍ َشؽي فَها هإالء األشخاص 
وظائؾ ادارَح أو تدتَرَح أو تسََرَح أو رلاتَح أو َمتٍوون 

ما َزَد عًٍ نستح مئوَح معَنح َحددها اٌتنن  من رأس ماٌها
 اٌمروزٌ. 

تخضع االتفالَاخ اٌمولعح مع أحد األشخاص 7 88المادة 
ٌٍترخَص اٌمستق من طرؾ  23اٌمذوورَن فٍ اٌمادج 

مجٍس اإلدارج. وَجب اتالؼها اًٌ مفوضٍ اٌحساتاخ 
اٌذَن َجب عٍَهَ أن َخصصوا ٌها جزءا من تمرَرهَ 
ٌٍنظر فٍ مطاتمتها مع اإلجراءاخ واألعراؾ اٌمطتمح 

َفرضها هذا اٌمانون.  عًٍ جمَع اٌزتناء وٌٍتحدَداخ اٌتٍ
 وما تخضع وذٌن هذه االتفالَاخ ٌمصادلح اٌجمعَح اٌعامح. 

َتعرض أعضاء مجٍس اإلدارج ومسَرو مإسسح اٌمرض 
 واٌمستفَدون من اٌمروض واٌضماناخ اٌمخاٌفح ألحواَ

هذه اٌمادج ٌٍعموتاخ اٌجزائَح اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌمادج 
 من هذا اٌمانون.  121

وزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح سمؾ َحدد اٌتنن اٌمر
اٌمروض واالٌتزاماخ تاٌتولَع اٌمسموح تها ٌألطراؾ 

 ذوٌ اٌصٍح.

من أجي تطتَق هذا اٌمانون، َعتتر طرفا ذا 807المادة 
 تمإسسح اٌمرض: صٍح

مساهَ تتجاوز مساهمته تصفح متاشرج أو  أٌ (1
ؼَر متاشرج نستح مئوَح من رأسماي مإسسح اٌمرض 
َحددها اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح، 
ووذٌن اٌمساهمون اٌذَن َشاروون فٍ اٌرلاتح اٌفعٍَح 

 ٌٍمإسسح ومانحو األمواي اٌضرورَح ٌهإالء اٌمساهمَن؛
اٌمدَرون أعضاء مجٍس اإلدارج، اٌمدَر اٌعاَ،  (2

اٌعامون اٌمساعدون، أطر اإلدارج وأعضاء اٌٍجنح 
اٌداخٍَح ٌٍمطاتمح مع ضواتط اٌشرَعح ومفوضو 

 اٌحساتاخ؛
األزواج، واألصوي واٌفروع من اٌدرجح  (3

 اٌثانَح واخوج وأخواخ األشخاص اٌمشار اٌَهَ أعاله؛
وي مماوٌح َمتٍوها أو َساهَ فَها أو َعتتر  (4

مجٍس ادارتها أو َمارس فَها ووَال منتدتا فَها أو عضو 
 وظَفح لَادَح أحد األشخاص اٌمشار اٌَهَ أعاله؛ 

وي شروح تاتعح أو مماوٌح أو هَئح لانونَح  (5
تتوفر مإسسح اٌمرض عًٍ مساهمح فٍ رأسماٌها أو 
حموق ٌٍتصوَخ تتٍػ نستتها حدا َمونها من مرالتتها أو 

 اٌتؤثَر تصفح مٍحوظح فٍ نشاطها؛ 
األخري اٌتٍ َحددها اٌتنن وي فئاخ األشخاص  (6

 اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ مفهوَ اٌرلاتح اٌفعٍَح واٌتؤثَر 
 اٌمٍحوظ تواسطح نصوص تنظَمَح. 

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تمارس  817المادة 
واجب اٌعناَح اٌمتعٍق تزتنائها وأن تتخذ اجراءاخ اٌعناَح 

تحَن وتحتفظ تاٌمعٍوماخ اٌمناستح تجاه زتنائها وأن 
واٌوثائق اٌمتعٍمح تاٌزتناء واٌمعامالخ واٌتٍ َتَ اٌحصوي 
عٍَها فٍ سَاق ممارسح واجب اٌعناَح. َجب عًٍ 

 مإسساخ اٌمرض اإلتالغ عن اٌمعامالخ اٌمشتوهح.

َحظر عًٍ مإسساخ اٌمرض االحتفاظ تحساتاخ مجهوٌح 
 اٌهوَح وحساتاخ تؤسماء وهمَح.

ًٍ مإسساخ اٌمرض جمع اٌمعٍوماخ َجب ع7 82المادة 
حوي مراسٍَها من أجي فهَ طتَعح أنشطتهَ وتمَََ 
سمعتهَ وجودج اٌرلاتح اٌتٍ َمارسونها واٌرلاتح اٌتٍ 

 .تمارس عٍَهَ

 الفصاللرابع7 أحكام خاصة بمؤسسات الدفع
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 اٌمعنوَون ؼَر ٌٍدفع األشخاص مإسساخ َعتتر837المادة 
 ،تعدستَي مهنح اعتَادَح، عًٍ اٌتٍ تمدَ اٌمرض مإسساخ

 : اٌدفع اٌتاٌَح خدماخ اٌمروزٌ،احدي اٌتنن اعتماد

 األمواي؛ تحوَي ( عمٍَاخ1

 ٌٍدفع؛  حساب ًعمٍَاخ اَداع وسحب اٌنمود عٍ( 2

 عن اتصاي وسٍَح اٌدفع تؤٌ ( تنفَذعمٍَاخ3
 تَن ووسَط فمط َعمي اٌمشؽي َوون أن تعد،شرَطح

د اٌمائَ  واٌخدماخ؛ اٌسٍع تاٌدفع ومورِّ

 اٌدفع عن طرَق اٌسحب،وعمٍَاخ عمٍَاخ ( تنفَذ4
اٌتحوَالخ  اٌتحوَالخ،اذا وانخ هذه وتنفَذ اٌتطالاخ

 حساب ٌٍدفع. فٍ اٌموضوعح تاألمواي تتعٍق

تتَ عن  ال تعتتر ضمن خدماخ اٌدفع، عمٍَاخ اٌدفع اٌتٍ
 طرَق:

مدونح  ألمر، وفما ألحواَ واٌسند واٌومتَاٌح ( اٌشَن1
 اٌتجارج؛

 آخر سند وأٌ شوٍها اٌورلٍ فٍ اٌترَدَح ( اٌحواٌح2
 ورلٍ. شوي فٍ مماثي

 اٌتٍ اٌمروزٌ،تواسطح نصوص تنظَمَح،اٌشروط اٌتنن َحدد
 اٌمتعٍمح اٌخدماخ اٌدفع تمزاوٌح مإسساخ تموَ ضمنها

 عًٍ تنفَذ اٌضمان أو اٌصرؾ تخدماخ اٌدفع وخدماخ
 عمٍَاخ اٌدفع.

اٌدفع  مإسساخ تفتحها اٌتٍ اٌحساتاخ تستخد847َالمادة 
ا ٌصاٌح زتنائها ًَ  عمٍَاخ اٌدفع. تنفَذ ٌؽرض حصر

 اٌدفع فٍ مإسساخ تتٍماها اٌتٍ األمواي تودع857المادة 
 من األمواي تتٍمٍ مخوٌح لرض مإسسح ٌدي تجمَع حساب

 اٌجمهور.

 معَنح،اٌسماح ظروؾ ظي اٌمروزٌ،فٍ ٌٍتنن َجوز
 وسائٍح اٌمخاطر منخفضح أصوي فٍ األمواي تاستثمارهذه

 وآمنح.

ٌدي  اِخرَن اٌدائنَن طعون محمَا ضد اٌتجمَع َعتتر حساب
 مسطرج أو اٌتنفَذ مسطرج حاٌح ذٌن فٍ اٌدفع،تما مإسسح
 اٌتصفَح. أو اٌمإلتح اإلدارج

 اٌراتع اٌتاب تطتَق تستثنً مإسساخ اٌدفع من867المادة 
 اٌمرض. مإسساخ اٌمتعٍق تحوامح

اٌمروزٌ،تواسطح نصوص تنظَمَح،لواعد  اٌتنن َحدد
 اٌمإسساخ. تهذه اٌخاصح اٌداخٍَح واٌرلاتح اٌحوامح

الفصل الخامس7 مكاتب التمثٌل ووسطاء مؤسسات 
 القرض
َجب عًٍ مواتب تمثَي مإسساخ اٌمرض 7 03المادة 

اٌتٍ َمع ممرها فٍ اٌخارج واٌراؼتح فٍ ممارسح 
رتط فٍ مورَتانَا أن اٌنشاطاخ اٌمرتتطح تاإلعالَ أو اٌ

تموَ تاٌتسجَي ٌدي اٌتنن اٌمروزٌ. َخضع هذا اٌتسجَي 
ٌإلشعار تعدَ االعتراض اٌصادر عن سٍطح اٌمرالتح 

 تاٌتٍد األصٍٍ.

ال َجوز ٌمواتب اٌتمثَي أن تموَ تعمٍَاخ مصرفَح أو 
ماٌَح ٌصاٌح مجموعتها أو ٌصاٌح زتناء اٌمجموعح اٌتٍ 

أن تستعمي تسمَح أو عنوان  تنتمٍ اٌَها. وما َجب عٍَها
 مإسسح اٌمرض اٌتٍ تمثٍها.

هذه اٌمادج تعرض موتب اٌتمثَي  وي مخاٌفح ألحواَ
ٌعموتح اٌشطب واإلؼالق، وما تعرض وذٌن مسَرٌ 
اٌموتب أو مفوضَه ٌٍعموتاخ اٌجزائَح اٌمنصوص عٍَها 

 من هذا اٌمانون. 121فٍ اٌمادج 
ح، َحدد اٌتنن اٌمروزٌ،تواسطح نصوص تنظَمَ

اجراءاخ تتٍَػ اٌمعٍوماخ واٌشروط اٌخاصح ٌتسجَي 
 وممارسح وشطب مواتب اٌتمثَي.

اٌمعنوََن  َجب عًٍ األشخاص اٌطتَعََن أو057المادة 
ؤو ووَي أو مندوتاٌراؼتَن فٍ اٌتدخي فٍ مورَتانَا تصفح

عمٍَاخ اٌمصرفَح، أن فٍ اطار اٌ سمسار أو وسَط،
إسساخ اٌمرض َموموا تاٌتسجَي عًٍ لائمح وسطاء م

 اٌمعدج واٌممسووح من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ.
َحدد اٌتنن اٌمروزٌ،تواسطح نصوص تنظَمَح، 
اجراءاخ تتٍَػ اٌمعٍوماخ واٌشروط اٌخاصح تاٌتسجَي 

 وممارسح وشطب وسطاء مإسساخ اٌمرض. 
َخوي اٌتنن اٌمروزٌ وذٌن تحدَد اٌمواعد اٌمطتمح عًٍ 
هإالء اٌوسطاء من أجي ممتضَاخ جودج اٌتنظََ اإلدارٌ 
واٌمحاستٍ، وجمع اإلحصائَاخ واٌولاَح من ؼسَي 
األمواي واإلرهاب ووذٌن ممتضَاخ اٌسَاسح اٌنمدَح 

 وحماَح اٌزتناء. 
 الباب الثالث7 فً المالٌة اإلسالمٌة

 مجال التطبٌق وشروط االعتمادالفصل األول7 
األشخاص اٌمعنوَون  َعتتر تنووا اسالمَح087المادة 

هذا اٌتاب اٌمعتمدون وتنون ٌٍمَاَ  أحواَ اٌذَن تنظمهَ
تصفح اعتَادَح تاٌنشاطاخ اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌمادتَن 

من هذا اٌمانون ووذٌن اٌعمٍَاخ اٌتجارَح  36و35
ح اٌمطاتمح مع واٌماٌَح واالستثمارَح تعد رأٌ ٌجن

ممتضَاخ اٌشرَعح اٌمنشؤج تموجب اٌمانون اٌمتعٍق 
 تاٌنظاَ األساسٍ ٌٍتنن اٌمروزٌ اٌمورَتانٍ. 

ال َجوز أن َترتب عًٍ نشاطاخ اٌتنون اإلسالمَح 

 استالَ أو دفع أٌ فائدج. 

َتَ اعتماد اٌتنون اإلسالمَح طتما ألحواَ اٌتاب 007المادة 

دون اٌمساس تاألحواَ اٌثانٍ من هذا اٌمانون وذٌن 

اٌواردج فٍ هذا اٌتاب ونصوصه اٌتطتَمَح اٌتٍ َتخذها 

 اٌتنن اٌمروزٌ. 

َجب عًٍ اٌتنون اإلسالمَح أن تعَن ٌجانا 017المادة 

 تاٌمطاتمح مع ممتضَاخ اٌشرَعح.  داخٍَح تعنً

َوضح اٌتنن اٌمروزٌ، عن طرَق نصوص تنظَمَح 

رَعح، مهاَ وتعد رأٌ ٌجنح اٌمطاتمح مع ممتضَاخ اٌش

تاٌمطاتمح مع  واجراءاخ سَر هذه اٌٍجان اٌداخٍَح اٌمعنَح

 ممتضَاخ اٌشرَعح. 

 الفصل الثان7ً العملٌات والمنتجات اإلسالمٌة
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َجوز ٌٍتنون اإلسالمَح اٌمعتمدج تٍمٍ ودائع 7 02المادة 

 ودائع االستثمار. ذٌناٌجمهور تما فَ

َها اٌتنون َمصد تودائع االستثمار األمواي اٌتٍ تحصي عٍ

اإلسالمَح واٌشتاتَن اإلسالمَح من اٌزتناء تؽَح توظَفها 

 فٍ مشارَع حسب اٌصَػ اٌمتفق عٍَها تَن األطراؾ.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ شروط وطرق جمع وتوظَؾ هذه 

اٌودائع، تواسطح نصوص تنظَمَح، تعد رأٌ ٌجنح 

 اٌمطاتمح مع ضواتط اٌشرَعح. 

َح اٌمعتمدج أن تموي َمون ٌٍتنون اإلسالم7 03المادة 

 زتناءها تواسطح وي اٌمنتجاخ اٌمطاتمح ٌضواتط اٌشرَعح

واإلجارج واٌمشاروح واٌمضارتح  وخاصح اٌمراتحح

 واًٌسٍَ واالستصناع.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ، تواسطح نصوص تنظَمَح، تعد 

اٌشرَعح، اٌخصائص  رأٌ ٌجنح اٌمطاتمح مع ضواتط

 اٌفنَح ٌهذه اٌمنتجاخ واجراءاخ عرضها عًٍ اٌزتناء. 

 الفصل الثالث7أحكام مختلفة 
 َجب عًٍ اٌتنون اإلسالمَح واٌمإسساخ047المادة 

األخري اٌمعتمدج أن ترفع اًٌ اٌتنن اٌمروزٌ، فٍ 
اِجاي ووفق اٌشروط اٌمحددج فٍ اٌنصوص اٌتنظَمَح 

ََمَح حوي مطاتمح عمٍَاتها ٌٍتنن اٌمروزٌ، تمارَر تم
 وأنشطتها ِراء ٌجنح اٌمطاتمح مع ضواتط اٌشرَعح. 

َجب عًٍ اٌتنون اإلسالمَح أن تنضَ اًٌ 057المادة 
اٌمهنَح ٌٍتنون اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌمادج  اٌراتطح

 من هذا اٌمانون.145
 تها، اٌمتعٍمح اٌخاصح تاألحواَ دون اٌمساس067المادة 
هذا اٌمانون ونصوصه  ألحواَ مَحاإلسال اٌتنون تخضع

 اٌتطتَمَح.
 اٌخاصح،عند اٌتطتَق واجراءاخ شروط تحدَد َتَ

 ٌٍتنن اٌنصوص اٌتنظَمَح طرَق االلتضاء،عن
اٌمروزٌ،وذٌن تعد رأٌ ٌجنح اٌمطاتمح مع ضواتط 

 اٌشرَعح. 
َجوز ٌٍتنون األخري اٌمشار اٌَها فٍ اٌمادج  137المادة 

اعتمادها وتنون اسالمَح،  َتَ واٌتٍ ٌَ من هذا اٌمانون 2
مع مراعاج االعتماد اٌممنوح ٌها من طرؾ اٌتنن 
اٌمروزٌ، وتعد رأٌ ٌجنح اٌمطاتمح مع ضواتط اٌشرَعح، 

من خالي  أن تمارس اٌعمٍَاخ اٌمشار اٌَها فٍ هذا اٌتاب
 شتاتَوها اإلسالمَح.

تحدد لراراخ االعتماد وعند االلتضاء، اٌنصوص 
مها، اٌعمٍَاخ اٌتٍ َمون ٌمإسساخ اٌتنظَمَح اٌتٍ تحو

 اٌمرض األخري ممارستها.

تمنح اٌشتاتَن اإلسالمَح مخصصاخ من رأس اٌماي 
وتتمتع تاستمالٌَح تمونها من فصي أنشطتها وٍَا عن 

 األنشطح اٌتمٍَدَح ٌمإسسح اٌمرض اٌمعنَح. 

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ، تواسطح نصوص تنظَمَح، وتعد 
واتط اٌشرَعح اٌشروط رأٌ ٌجنح اٌمطاتمح مع ض

 واٌرلاتح اٌحوامح واإلجراءاخ اٌتطتَمَح اٌخاصح تطرق
 اإلسالمَح. تاٌشتاتَن اٌخاصح واإلتالغ اٌداخٍَح واٌمطاتمح

 الباب الرابع7 حكامة مؤسسات القرض 

 الفصل األول7 أحكام عامة

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تضمن 157المادة 
ٌعمٍَح اٌمتعٍمح ٌمساهمَها تنظَما جَدا ٌإلجراءاخ ا

 اٌوٌوج اًٌ اٌمعٍوماخ وحق اٌتصوَخ.  تممارسح حق

مع مراعاج األحواَ اٌتشرَعَح اٌخاصح تتعض 187المادة 
اٌفئاخ عند االلتضاء، َجب أن تسَر مإسساخ اٌمرض 

 من طرؾ رئَس مجٍس ادارج ومدَر عاَ.

َجب أن َتمتع اٌمدَر اٌعاَ تتجرتح مثتتح فٍ اٌمجاي 
 . اٌمصرفٍ واٌماٌٍ

َعتتر رئَس مجٍس اإلدارج واٌمدَر اٌعاَ واٌمدَرون 
ن عن تسََر وسَاسح مإسسح َاٌعامون اٌمساعدون مسإوٌ

اٌمرض، فٍ اطار اٌسٍطاخ اٌمخوٌح ٌهَ من طرؾ 
مجٍس اإلدارج اٌذٌ َرفعون اٌَه تمرَرا عن ممارستهَ 

 ٌهذه اٌسٍطاخ.

َخضع تعََن رئَس مجٍس اإلدارج، واٌمدَر 107المادة 
اٌعاَ واٌمدَرَن اٌعامَن اٌمساعدَن ٌترخَص مستق من 

 طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ. 

َجب أن تودع ٌدي اٌتنن اٌمروزٌ مٍفاخ 117المادة 
األشخاص اٌذَن َمارسون وظائؾ ادارج، أو تسََر أو 
تدتَر أو رلاتح تمإسساخ اٌمرض. وما َجب تحََن هذه 

تانتظاَ، طتما ٌإلجراءاخ اٌمحددج من طرؾ اٌمٍفاخ 
 اٌتنن اٌمروزٌ. 

َجتؤن َتمتع األشخاص اٌمشار اٌَهَ فٍ اٌفمرج اٌساتمح 
تاٌنزاهح، واٌوفاءج، واٌتجرتح اٌمهنَح اٌضرورَح 

 ٌممارسح هذه اٌوظائؾ.

َمنع عًٍ أٌ شخص أن َوون عضو 127المادة 
مإسسح لرض واحدج خاضعح  مجٍس ادارج فٍ أوثر من

 ٍمانون اٌمورَتانٍ اال اذا وانخ احدي هذه اٌمإسساخٌ
 شروح تاتعح ٌألخري.

ال َمون ٌرئَس مجٍس اإلدارج أو اٌمدَر اٌعاَ أو 
أن َتوٌوا  اٌمدَرَن اٌعامَن اٌمساعدَن ٌمإسسح لرض

ادارج مإسسح لرض أخري أو شروح تجارَح أو 
صناعَح أو أن َشؽٍوا فَها أٌ وظَفح تسََرَح سواء 

 شرج أو ؼَر متاشرج.تصفح متا

دون اٌمساس تاٌفمراخ اٌساتمح، َخوي اٌتنن اٌمروزٌ 
سٍطح تحدَد اٌشروط اٌتٍ َمون أن َمارس فَها أعضاء 
مجٍس ادارج مإسساخ اٌمرض ومسَروها اِخرون 

 وظائؾ خارجَح، وذٌن عن طرَق نصوص تنظَمَح.

ال َمون ألٌ شخص مهما وان، أن َمارس 137المادة 
مجٍس ادارج مإسسح لرض أو َدترها وظَفح عضو فٍ 

لد تمخ  خأو َسَرها، تؤٌ صفح مهما وانخ،اذا وان
ادانته تصفح نهائَح فٍ مورَتانَا أو فٍ اٌخارج، تصفته 
مرتوتا، أو متواطئا، تارتواب أو تمحاوٌح ارتواب 

 احدي اٌجرائَ اٌتاٌَح:
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تمٍَد أو تزوَر أوراق مصرفَح أو لطع نمدَح أو سنداخ  (1
سنداخ أو لسائَ فوائد، أو استخداَ هذه عمومَح أو 

 اٌخدماخ اٌممٍدج أو اٌمزورج؛
ؼسَي األمواي أو عدَ احتراَ األحواَ اٌمعموي تها فٍ  (2

 مجاي اٌولاَح من ؼسَي األمواي أو تموَي اإلرهاب؛
 اٌتزوَر واستعماي اٌتزوَر فٍ اٌوثائق؛ (3
 اٌجرائَ اٌمتعٍمح تموانَن ونظَ اٌصرؾ؛ (4
 اٌرشوج؛ (5
ستَالء تاٌموج عًٍ أمواي اٌؽَر أو اٌسرلح أو اال (6

االختالس أو اٌتالعب تؤمواي اٌشرواخ أو خَانح األمانح 
 أو االحتَاي أو حَازج اٌمسرولاخ؛

تداوي األوراق اٌتجارَح اٌصورَح، أو مخاٌفح األحواَ  (7
اٌمتعٍمح تاٌشَواخ تدون رصَد، أو توسائي اٌدفع 

 األخري؛ 
 اٌتفاٌس أو اٌمخاٌفاخ اٌمماثٍح؛  (8
 تهرب اٌضرَتٍ؛اٌ (9

 اٌجرائَ ضد اإلنسانَح؛ (10
 اإلرهاب؛ (11

ارتواب أٌ جناَح أخري َترتب عٍَها اٌحرمان من  (12
 اٌحموق اٌمدنَح.

 :لدوَطتق هذا اٌمنع أَضا عًٍ أٌ شخص وان 

لضائٍ أو تصفَح لضائَح فٍ  تموََ ٌمسطرج خضع (1
مورَتانَا أو أٌ مسطرج ٌمعاٌجح عدَ اٌمالءج فٍ 

 اٌخارج، حازخ أحوامها عًٍ لوج اٌشٍء اٌممضٍ ته؛
شارن فٍ ادارج أو تدتَر أو تسََر أٌ شروح مهما وان  (2

لد تمخ  لرض، موضوعها، تما فٍ ذٌن مإسساخ
 تصفَتها.

ه، أعال 46ٌؽرض اٌتطتَق اٌسٍََ ٌٍمادج 147المادة 
 تتعاون اٌسٍطاخ اٌمضائَح مع اٌتنن اٌمروزٌ وترد

عًٍ جمَع طٍتاخ االستفسار اٌمتعٍمح تاإلداناخ 
اٌصادرج ضد األشخاص اٌمشار اٌَهَ فٍ اٌمادج 

 َوما.( 15)فٍ ظرؾ خمسح عشر اٌمذوورج

خٍَح اٌمعٍوماخ اٌماٌَح مع اٌتنن اٌمروزٌ وذٌن  تتعاون
وترد عًٍ طٍتاخ اٌمعٍوماخ اٌمتعٍمح تؽسَي األمواي 

 ( َوما.15عشر ) خمسحوتموَي اإلرهاب فٍ أجي 

 الفصل الثان7ً مجلس اإلدارة 

 تتَ ادارج مإسساخ اٌمرض من طرؾ 7 15 المادة 
مجٍس ادارج َتوون من عدد فردٌ َساوٌ أو َزَد عًٍ 

( أعضاء.مهما وان عدد أعضاء مجٍس 7ستعح )
اإلدارج، فبنه ال َجوز ألوثر من ثالثح منهَ أن َوونوا 

 مسَرَن أو عماال فٍ اٌمإسسح اٌمعنَح.

تمارس وظائؾ رئَس مجٍس اإلدارج ورئَس ٌجنح 
 اٌتدتَر من طرؾ أشخاص مختٍفَن.

َتَ تعََن أعضاء مجٍس اإلدارج من  7 16المادة 
عامح اٌعادَح ٌمؤمورَح ال تتجاوز أرتع طرؾ اٌجمعَح اٌ

( سنواخ. َمون تجدَد هذه اٌمؤمورَح ما ٌَ تنص 4)
 اٌنظَ األساسَح عًٍ خالؾ ذٌن. 

َجب أن تختار اٌجمعَح اٌعامح أعضاء مجٍس اإلدارج 
واٌوفاءج، وأن تحدد رواتتهَ طتما  حسب معاََر اٌنزاهح

 ٌمصاٌح اٌمإسسح ومساهمَها عًٍ اٌمدي اٌطوَي.
ا وان أحد أعضاء مجٍس اإلدارج شخصا معنوَا، فبنه اذ

 َتَ تمثٍَه من طرؾ شخص طتَعٍ تتوفر فَه جمَع
 اٌمعاََر اٌمشار اٌَها فٍ اٌفمرج اٌساتمح.

َجب اتالغ اٌتنن اٌمروزٌ شهرا عًٍ األلي لتي سرَان 
 مفعوي لرار تعََن وي عضو مجٍس ادارج. 

اٌوامٍح َتحمي مجٍس اإلدارج اٌمسإوٌَح 507المادة 
ٌمإسسح اٌمرض. وٌهذا اٌؽرض، فبنه َحدد وَشرؾ عًٍ 

 اٌسَاسح اٌعامح ٌمإسسح اٌمرض وخصوصا:

 استراتَجَح وأهداؾ مإسسح اٌمرض؛ (1
سَاسح اٌمخاطر تما فٍ ذٌن اٌحد األدنً اٌمسموح  (2

 ته من اٌمخاطر.

تاستثناء ما لد تنص عٍَه اٌنظَ األساسَح 517المادة 
ضو فٍ مجٍس اإلدارج ٌمإسساخ اٌمرض، َمون ألٌ ع

أن َمثي عضوا آخر فٍ اجتماعاخ مجٍس اإلدارج. اال أنه 
 أوثر من عضو واحد. ال َجوز ٌعضو أن َمثي

ال تطتق أحواَ اٌمانون اٌتجارٌ اٌمتعٍمح تؤسهَ اٌضمان 
 عًٍ أعضاء مجٍس اإلدارج.

َجب أن َتمتع أعضاء مجٍس اإلدارج  287المادة 
مرض ووذا اٌمسإوٌون واٌمسَرون اٌفعٍَون ٌمإسسح اٌ

عن وظائؾ اٌرلاتح اٌمستمٍح تاٌنزاهح واٌوفاءج واٌتجرتح 
 اٌمهنَح اٌضرورَح ٌممارسح هذه اٌوظائؾ.

َوون األشخاص اٌموٍفون تاإلدارج اٌفعٍَح ووذا 
اٌمسإوٌون عن وظائؾ اٌرلاتح اٌمستمٍح حصرا أشخاصا 

 طتَعََن.

ً َجب أن َعهد تاإلدارج اٌفعٍَح ٌمإسساخ اٌمرض اٌ
عًٍ األلي، اٌجنسَح ، شخصَن طتَعََن َحمي أحدهما

 اٌمورَتانَح.

عندما َوون أحد أعضاء مجٍس اإلدارج شخصا معنوَا 
فبن ممثٍه َجب أن َوون طٍَح مدج االنتداب نفس 
اٌشخص اٌطتَعٍ اٌذٌ تطتق عٍَه اٌممتضَاخ اٌواردج 

 فٍ اٌفمرج األوًٌ.

 الفصل الثالث7 اللجان الفنٌة 

مع مراعاج األحواَ اٌتشرَعَح اٌخاصح تتعض 537المادة 
اٌفئاخ عند االلتضاء، َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن 
تضَ داخي هَوٍتها ٌجنح ٌٍتدتَر وٌجنح ٌٍمروض وٌجنح 
ٌٍتدلَق اٌداخٍٍ،وتنَاخ مختٍفح مخصصح ٌٍرلاتح اٌداخٍَح 

 وتسََر اٌمخاطر. 

ٌجنح اٌتدتَر هٍ جهاز التخاذ اٌمراراخ 547المادة 
ؾ ٌجنح اٌتدتَر من شخصَن عًٍ األلي من تَنهما وتتؤٌ

 اٌمدَر اٌعاَ َعَنان من طرؾ مجٍس اإلدارج.

َتوًٌ ممارسح وظَفح رئَس مجٍس اإلدارج ورئَس ٌجنح 
 اٌتدتَر شخصان مختٍفان. 
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تموَ ٌٍجنح اٌتدتَر تتشوَي ٌجنح ٌٍمرض هدفها  227المادة 
 مساعدتها فٍ تحٍَي مٍفاخ اٌمروض.

تدتَر أن تفوض ٌٍجنح اٌمرض سٍطح اتخاذ َمون ٌٍجنح اٌ
اٌمرار تخصوص االٌتزاماخ وذٌن فٍ اٌحدود اٌتٍ 

 َصادق عٍَها اٌمجٍس.

اٌمراراخ اٌمتعٍمح  تسهر ٌجنح اٌمروض عًٍ مطاتمح
تاٌمروض ٌٍشروط اٌمصرفَح ٌمإسسح اٌمرض وأال 

 ٌتضارب اٌمصاٌح. تخضع هذه اٌمراراخ

ق ثالثح أعضاء، َجب أن تضَ ٌجنح اٌتدلَ 237المادة 
ال َمون ألٌ من أعضائها ممارسح وظائؾ اٌتدتَر أو 

 اٌتسََر داخي مإسسح اٌمرض اٌمعنَح.

 توٍؾ ٌجنح اٌتدلَق اٌداخٍٍ تاٌمهاَ اٌتاٌَح:577المادة 

 متاتعح عمٍَح اعداد اٌمعٍومح اٌماٌَح؛ (1
متاتعح جدوائَح نظَ اٌرلاتح اٌداخٍَح وتسََر  (2

ٌن مخاطر ؼسَي مخاطر مإسسح اٌمرض، تما فٍ ذ
 األمواي وتموَي اإلرهاب؛

 متاتعح اٌتدلَق اٌداخٍٍ ونشاطاته؛ (3
متاتعح اٌرلاتح اٌمانونَح ٌٍحساتاخ اٌسنوَح  (4

واٌحساتاخ اٌمجمعح تما فٍ ذٌن متاتعح اٌمضاَا 
 واٌتوصَاخ اٌممدمح من طرؾ مفوضٍ اٌحساتاخ؛

 فحص ومتاتعح استمالٌَح مفوضٍ اٌحساتاخ. (5

تشوي منتظَ، تمرَرا اًٌ مجٍس تمدَ ٌجنح اٌتدلَق،  
 ٌمهامها.  اإلدارج عن تؤدَتها

فضال عن اٌٍجان اٌتٍ َمون أن َفرضها  257المادة 
اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح أو تمرار 
عًٍ أساس فردٌ، َمون ٌٍجنح اٌتدتَر أن تشوي ٌجانا 

 أخري تؽَح اٌمساعدج فٍ اتخاذ لراراتها.

 الخامس7 األحكام المحاسبٌة واالحترازٌة الباب

 الفصل األول7 األحكام المحاسبٌة 

َحدد تارَخ اختتاَ اٌسنح اٌماٌَح ٌمإسساخ 267المادة 
 اٌمرض تاٌواحد واٌثالثَن من دجمتر من وي سنح.

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تنشر وي 337المادة 
سنح مَزانَح وحساتا ٌٍنتائج ومٍحما مصدلا من طرؾ 

 وضَن اثنَن ٌٍحساتاخ. مف

َتَ اعداد اٌوثائق اٌمحاستَح طتما ٌممتضَاخ اٌمخطط 
اٌمحاستٍ اٌمورَتانٍ واٌمخطط اٌمحاستٍ اٌمحدد من 

 طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ ٌوي فئح من مإسساخ اٌمرض. 

َتَ اعداد اٌحصٍَح وحساب اٌنتائج وفما ٌٍشوي واٌصَػ 
اٌمحددج من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ وتمدَ ٌٍنشر فٍ 
اٌجرَدج اٌرسمَح ٌٍجمهورَح اإلسالمَح اٌمورَتانَح فٍ 

 من شهر ستتمتر وآخر أجي تعد ختَ اٌسنح اٌماٌَح. 30

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َطٍب من مإسساخ اٌمرض 
اٌتٍ تنتمٍ اًٌ مجموعح واحدج أن تنشر حساتاتها 

اٌمجمعح وفما ٌألحواَ اٌمحاستَح واٌمواعد األخري 
 اٌمروزٌ. اٌمحددج من طرؾ اٌتنن 

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َطٍب من مإسساخ اٌمرض 

نشر اٌتصحَحاخ اٌتٍ أجرَخ عًٍ اٌوشوؾ اٌماٌَح.َحدد 

اٌتنن اٌمروزٌ اٌشروط اٌتٍ َتَ تها نشر هذه 

اٌتصحَحاخ فٍ اٌجرَدج اٌرسمَح ٌٍجمهورَح اإلسالمَح 

 اٌمورَتانَح.

ب تمع تواٌَؾ اٌنشر اٌمشار اٌَه فٍ هذه اٌمادج عًٍ حسا

 مإسساخ اٌمرض.

تتعرض مإسساخ اٌمرض اٌتٍ ٌَ تحترَ االٌتزاماخ 

هذه اٌمادج ٌٍعموتاخ اٌتؤدَتَح اٌمنصوص  اٌواردج فٍ

و/أو اٌؽراماخ اٌتهدَدَح اٌمحددج  120عٍَها فٍ اٌمادج 

 من هذا اٌمانون.  87فٍ اٌمادج 

 االحترازٌة الفصل الثان7ً األحكام

َحدد،تواسطح َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ أن 357المادة 
نصوص تنظَمَح، اٌمعاََر اٌمحاستَح واالحترازَح 
اٌمطتمح عًٍ مإسساخ اٌمرض حسب اٌفئح اٌتٍ تنتمٍ 
 اٌَها تؽَح ضمان مالءتها وسَوٌتها وتوازن تنَتها اٌماٌَح.

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َفرض احتراَ معاََر االحتراز 
 عًٍ أساس فردٌ و/ أو عًٍ أساس مجمع. 

ٌألمواي اٌخاصح ٌمإسساخ اٌمرض   َمونال387المادة 
اٌمحددج من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ أن توون ألي من اٌحد 

من  9ٌٍمادج  األدنً ٌمتٍػ رأس اٌماي األدنً اٌمحدد طتما
 هذا اٌمانون. 

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تحترَ معاََر 307المادة 
اٌتسََر اٌخاصح تضمان سَوٌتها ومالءتها تجاه اٌمودعَن 
وتصفح عامح تجاه اٌؽَر ووذٌن توازن تنَتها اٌماٌَح.  وما 
َجب عٍَها تصفح خاصح احتراَ نسب اٌتؽطَح وتمسََ 
اٌمخاطر اٌمحددج من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ. فٍ هذا 

روزٌ أن َحدد طرق حساب اإلطار َمون ٌٍتنن اٌم
اٌتٍ َجب أخذها تعَن االعتتار خصوصا  اٌمخاطر

طرَمح ترجَحها حسب نوعَح اٌمماتي واٌضماناخ 
 اٌمرتتطح تهذه اٌمخاطر.

َحب أن تتوفر مإسساخ اٌمرض عًٍ سَاسح 317المادة 
 تتعٍق تاحتَاجاتها من األمواي اٌخاصح اٌمالئمح ٌٍنشاطاخ

اٌتٍ تمارسها أو اٌتٍ تنوٌ ممارستها. تحدد هذه اٌسَاسح 
اٌحاجَاخ اٌحاٌَح واٌمستمتٍَح من األمواي اٌخاصح 
ٌمإسساخ اٌمرض حسب طتَعتها وحجمها وتعمد 
نشاطاتها واٌمخاطر اٌمرتتطح تها ووذٌن سَاسح مإسسح 

 اٌمرض فٍ مجاي تسََر اٌمخاطر.

مح تمََ مإسسح اٌمرض تانتظاَ سَاستها اٌمتعٍ
تاحتَاجاتها من األمواي اٌخاصح وتراجع هذه اٌسَاسح 
عند االلتضاء. َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َحدد تواسطح 

 وتَرج هذه اٌتمََماخ.  نصوص تنظَمَح
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تضع مإسساخ اٌمرض نظما واستراتَجَاخ 327المادة 
واجراءاخ توون موضوع رلاتح داخٍَح منتظمح تمونها 

ر اٌتٍ َمون أن من اوتشاؾ ولَاس وادارج اٌمخاط
 تتعرض ٌها تفعي نشاطاتها. 

تشمي هذه اٌمخاطر تصفح خاصح خطر اٌمرض 
اٌعاَ ٌنستح  واٌخطر خطر اٌسوق واٌصرؾو واٌتروز

اٌفائدج وخطر اٌسَوٌح واٌتحوي واٌمخاطر اٌتشؽٍََح 
 واٌمانونَح، وعند االلتضاء، خطر عدَ مطاتمح اٌشرَعح.

مها تطور مإسساخ اٌمرض، حسب حجمها وتنظَ
اٌداخٍٍ ونشاطاتها،لدرتها اٌداخٍَح عًٍ تمَََ اٌمخاطر 

 اٌمذوورج.
 الفصل الثالث7 مفوضٌة الحسابات لمؤسسات القرض

َتَ تعَن مفوضٍ اٌحساتاخ طتما ٌٍنظَ 337المادة 
 اٌمعموي تها تعد ترخَص مستق من اٌتنن اٌمروزٌ. 

اذا تعٍق األمر تشخص معنوٌ، فبن اٌترخَص اٌمستق 
اٌحساتاخ وعًٍ اٌشخص  ٍشروح مفوض َنطتق عًٍ

اٌممثي ٌها. َطٍب نفس اٌترخَص عند طٍب تجدَد 
 االنتداب. 

 دون اٌمساس تؤحواَ مدونح اٌتجارج أو أٌ أستاب رفض
اٌمخاٌفاخ اٌتٍ َوون لد ارتوتها  أخري، خصوصا

مفوض اٌحساتاخ خالي تؤدَته ٌمهمته، فبن هذا 
عند  ، أواٌترخَص لد َرفض اذا وان مفوض اٌحساتاخ

 االلتضاء اٌشروح اٌتٍ َنتمٍ اٌَها ال تتوفر عًٍ
عًٍ اٌوفاءاخ اٌضرورَح  اٌمتطٍتاخ اٌتنظَمَح أو

ٌممارسح اٌمهنح فٍ مإسسح اٌمرض موضوع اٌطٍب أو 
ال تخضع ٌٍمعاََر اٌمطٍوتح ٌممارسح اٌمهنح أو ال 

 تحترمها.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح 
 رساي مٍؾ اٌترخَص. اجراءاخ تووَن وا

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تعَن عًٍ 347المادة 
ن اثنَن ٌٍحساتاخ اال اذا وان هنان  َْ األلي مفوَض

 ترخَص استثنائٍ خاص.

دون اٌمساس تاٌشروط اٌمنصوص عٍَها 357المادة 
فٍ األحواَ اٌمانونَح واٌتنظَمَح األخري، ال َمون ألٌ 

فٍ مإسسح شخص أن َمارس وظَفح مفوض حساتاخ 
 لرض:

 اذا وان عامال فٍ مإسسح لرض؛ (1
اذا وان َمدَ خدماخ أخري ٌمإسسح اٌمرض عالوج  (2

 عًٍ مهاَ مؤمورَح مفوض حساتاخ؛
اذا وانخ ٌه مصٍحح أو حصي عٍَها فٍ مإسسح  (3

اٌمرض تاستثناء صفح مودع أو اذا وان َمارس فَها 
 أٌ وظَفح أخري؛

اذا وان َمارس وظَفح أخري ؼَر وظَفح مفوض  (4
حساتاخ ٌدي شروح تمتٍن فَها مإسسح اٌمرض أو 
مساهموها أو أعضاء مجٍس ادارتها أو مسَروها 

 مساهمح فٍ رأس ماٌها. 

تحدد مدج انتداب مفوض اٌحساتاخ تثالث 367المادة 
لاتٍح ٌتجدَد مرج واحدج.  ٌتطتَق هذا اٌتحدَد  سنواخ

اٌذَن َمارسون وظائؾ مفوضٍ َعتتر األشخاص 
اٌحساتاخ فٍ اطار شروح مفوضٍ حساتاخ وهذه اٌشروح 

 نفسها تمثاتح مفوض حساتاخ واحد.

ال َمون تجدَد انتداب مفوضٍ اٌحساتاخ اٌذَن مارسوا 

مهامهَ ٌدي نفس مإسسح اٌمرض خالي مؤمورَتَن 

متتاٌَتَن من ثالث سنواخ اال تعد انمضاء أجي ثالث 

 داتهَ األخَر.سنواخ عًٍ انت

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َسحب اٌترخَص 437المادة 

 اٌمستق ٌمفوض اٌحساتاخ تمرار معٍي.

 ستماٌته أوأو امفوض اٌحساتاخ سحب ترخَص فٍ حاي 

َتَ تعََن مفوض حساتاخ جدَد طتما ٌٍمادج  اعالته، فبنه

(أشهر.  وفٍ حاٌح 3من هذا اٌمانون فٍ أجي ثالثح ) 66

رج دون تعََن ٌمفوض حساتاخ من انمضاء هذه اٌفت

طرؾ مإسسح اٌمرض، َموَ اٌتنن اٌمروزٌ نفسه تهذا 

 اٌتعََن. 

تتوفي مإسسح اٌمرض اٌمعنَح تتعوَضاخ مفوض 

 اٌحساتاخ.

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض اتالغ اٌتنن اٌمروزٌ توي 

األستاب.  اٌحساتاخ مع توضَح ممترح ٌعزي مفوض

ذا اٌعزي تعد َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ االعتراض عًٍ ه

 االستماع أو عًٍ األلي استدعاء مفوض اٌحساتاخ. 

َشارن مفوضو اٌحساتاخ فٍ اٌرلاتح اٌتٍ 457المادة 

َمارسها اٌتنن اٌمروزٌ تحخ مسإوٌَتهَ اٌشخصَح 

اٌحصرَح وطتما ٌهذه اٌمادج ولواعد اٌمهنح واٌنصوص 

اٌتنظَمَح اٌصادرج عن اٌتنن اٌمروزٌ.  وٌهذا اٌؽرض 

 ً اٌخصوص تما ٍٍَ: َمومون عٍ

اعداد تمرَر عند نهاَح األشهر اٌستح األوًٌ من  (1

اٌوشوؾ  اٌسنح اٌماٌَح وعند نهاَتها حوي نتائج رلاتح

اٌدورَح اٌتٍ تحٍَها مإسساخ اٌمرض اًٌ اٌتنن 

 اٌمروزٌ؛

تمارَر خاصح، تناء عًٍ طٍب من اٌتنن  اعداد (2

اٌمروزٌ، حوي اٌتنظََ واألنشطح واٌتنَح اٌماٌَح 

اعداد هذه  تواٌَؾ ٌمإسسح اٌمرض اٌتٍ تتحمي

 اٌتمارَر.

أن تتضمن تمارَر مفوض اٌحساتاخ وافح  َجب

 االلتراحاخ اٌمناستح ٌمعاٌجح اٌخٍي واٌنمص اٌمالحظ. 

 َجب عًٍ مفوضٍ تاإلضافح اًٌ اٌتزاماتهَ اٌمانونَح

 اٌحساتاخ:
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أن َشعروا اٌتنن اٌمروزٌ فورا، تؤٌ والعح  (1

َمون أن تهدد مصاٌح مإسسح اٌمرض، أو اٌمودعَن 

ٌدَها أو دائنَها أو أٌ والعح توتسٍ أهمَح خاصح فٍ 

 اطار مهمح رلاتح اٌتنن اٌمروزٌ؛

َوشفوا ٌٍتنن اٌمروزٌ عن أٌ والعح  أن (2

اجرامَح أو خٍي أو مخاٌفح ٌألحواَ اٌمانونَح واٌتنظَمَح 

اٌتٍ َطٍعون عٍَها أثناء ممارستهَ ٌمهامهَ، وخصوصا 

 عدَ احتراَ معاََر االعتماد من طرؾ مإسسح اٌمرض؛

 أن َسٍموا ٌٍتنن اٌمروزٌ حسب اٌصَػ (3

 اٌتٍ أنجزوها.  واِجاي اٌمحددج من طرفه تمارَر اٌرلاتح

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تحَي اًٌ اٌتنن 

اٌمروزٌ، فٍ اِجاي اٌمحددج من طرفه، مالحظاتهَ 

 حوي هذه اٌتمارَر. 

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ، فٍ اطار مهامه، االطالع عًٍ 
َُْحَتج فٍ  وثائق عمي مفوض اٌحساتاخ. ال َمون أن 

ساتاخ ح مواجهح اٌتنن اٌمروزٌ تاٌسر اٌمهنٍ ٌمفوضٍ
 مإسساخ اٌمرض. 

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تضع تحخ 487المادة 
تصرؾ مفوضٍ حساتاتها وي اٌوثائق واٌمعٍوماخ اٌتٍ 

 َرونها مفَدج ٌٍمَاَ تمهامهَ. ال َمون أن َحتج عٍَهَ فٍ
 اطار مهامهَ تاٌسر اٌمهنٍ. 

دون اٌمساس تاٌمتاتعاخ اٌتؤدَتَح واٌجزائَح، 407المادة 
ٌمروزٌ أن َصدر ضد مفوض اٌحساتاخ َمون ٌٍتنن ا

اٌذٌ َخي تاالٌتزاماخ اٌمنصوص عٍَها فٍ أحواَ هذا 
اٌمانون أو فٍ اٌنصوص اٌتنظَمَح اٌمعدج من طرؾ اٌتنن 

 اٌمروزٌ اٌعموتاخ اٌتاٌَح:

 اإلنذار؛ (1
 منع متاتعح عمٍَاخ رلاتح مإسسح اٌمرض؛ (2
منع مإلخ أو نهائٍ، من ممارسح وظائؾ  (3

 سساخ اٌمرض.مفوض حساتاخ ٌدٌ مإ

َتَ تتٍَػ اٌعموتح اٌمتخذج ٌمفوض اٌحساتاخ ومإسسح 
 اٌمرض.

 الفصل الرابع7 التدقٌق الخارجً لمؤسسات القرض

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َطٍب من مإسساخ 417المادة 
اٌمرض أن تخضع محاستتها وتسََرها ٌرلاتح مدلق 

 رجٍ تتحمي مصارَفه. اخ

اٌمروزٌ ضمن  َعَن اٌمدلق اٌخارجٍ من طرؾ اٌتنن
شروط َحددها. ال َمون أن َتَ تعََن شخص طتَعٍ أو 

حساتاخ  ومفوض معنوٌ فٍ آن واحد ومدلق خارجٍ
 ٌنفس مإسسح اٌمرض ٌٍسنح اٌماٌَح ذاتها. 

تٍزَ مإسساخ اٌمرض أن تضع تحخ تصرؾ 427المادة 
اٌمدلق اٌخارجٍ جمَع اٌوثائق واٌمعٍوماخ اٌتٍ َعتترها 

 . مفَدج ٌممارسح مهمته

َُْحَتج عًٍ اٌمدلق اٌخارجٍ، فٍ أدائه  ال َمون أن 
 ٌمهمته، تاٌسر اٌمهنٍ. 

َجب أن َتَ اٌتدلَق حسب اٌمواعد اٌدوٌَح 437المادة 
واٌتنود اٌمرجعَح اٌمحددج من طرؾ اٌتنن  ٌٍتدلَق

 اٌمروزٌ.

تجب أن َتضمن تمرَر اٌتدلَق وي اٌممترحاخ اٌمناستح 
واٌمخاٌفاخ واٌنوالص اٌمالحظح وأن  ٌمعاٌجح االختالالخ

َُحاَي فمط اًٌ اٌتنن اٌمروزٌ فٍ اِجاي واٌصَػ 
 اٌمحددج من طرؾ هذا األخَر. 

ٌٍتدلَق  اٌتنن اٌمروزٌ مإسسح اٌمرض اٌخاضعح َوافٍ
تتوجَهاته ٌمعاٌجح االختالالخ   واٌنوالص اٌمالحظح من 

أن َحَي اًٌ  طرؾ اٌمدلق اٌخارجٍ. َمونه وذٌن
 اٌمرض نسخح من تمرَر اٌتدلَق. مإسسح

َجوز ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َحظر عًٍ وي مدلق خارجٍ، 
تصفح مإلتح أو نهائَح، ممارسح وافح اٌوظائؾ ٌدٌ 

تاالٌتزاماخ اٌمترتتح  مإسساخ اٌمرض وذٌن إلخالٌه
 عٍَه تموجب األحواَ اٌمانونَح واٌتنظَمَح اٌمعموي تها.

ات االحترازٌة الباب السادس7 حول اإلشراف واإلجراء
 الكلٌة والتسوٌة

 الفصل األول7 حول اإلشراف على مؤسسات القرض 

عًٍ  اإلشراؾَتوًٌ اٌتنن اٌمروزٌ 7 44المادة 
مإسساخ اٌمرض وَسهر عًٍ أن تمارس نشاطاتها طتما 

 اٌحسن.اٌتسََرٌألحواَ اٌمانونَح واٌتنظَمَح وٌمواعد 

 فَدجَمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َطٍب وي اٌمعٍوماخ اٌم
تمإسساخ اٌمرض  ٌهذه اٌمهمح وخصوصا ما َتعٍق منها

 وزتنائها.

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ وذٌن أن َطٍب من األشخاص 
% أو أوثر من رأسماي مإسسح اٌمرض 5اٌحائزَن عًٍ 

أو حموق اٌتصوَخ فَها وي اٌمعٍوماخ اٌمفَدج، وما َمونه 
 عًٍ وجه اٌخصوص االستماع اٌَهَ. 

اٌتنن اٌمروزٌ ورفض اٌتعاون معه عرلٍح صالحَاخ ان 
ٌٍعموتاخ  وعدَ اتالؼه تاٌمعٍوماخ اٌضرورَح َعرض

من  121و 120اٌتؤدَتَح واٌجزائَح اٌمحددج فٍ اٌمواد 
 هذا اٌمانون. 

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ، فٍ اطار اٌسٍطاخ 7 45المادة 
اٌتٍ َمنحها ٌه نظامه األساسٍ أو هذا اٌمانون أو األحواَ 

تنظَمَح األخري، وذٌن من أجي اٌمحافظح اٌمانونَح واٌ
عًٍ مصاٌح اٌمودعَن واٌدائنَن اِخرَن واستمرار 

 اٌنظاَ اٌماٌٍ ومصدالَته، اٌمَاَ ب:

تحٍَي اٌوثائق واٌوضعَاخ واٌتمارَر  (1

واالستتَاناخ واٌوثائق األخري اٌتٍ َجب عًٍ مإسساخ 

اٌمرض أن توجهها اٌَه، طتما ٌٍصَػ واِجاي اٌتٍ 

 َحددها؛ 
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رلاتح مَدانَح عًٍ مإسساخ اٌمرض، مع  (2

 سٍطاخ تحر ؼَر محدودج.

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ من أجي اٌمَاَ تهذه اٌتحرَاخ أن 

َصطحب مع ممثٍَه ختراء َختارهَ من خارج عماٌه. 

موتتا متخصصا إلجراء مهمح  وَمونه وذٌن أن َوٍؾ

 تفتَش ٌحساته. 

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض أن تسمح ٌألشخاص  

َن من اٌتنن اٌمروزٌ ٌٍمَاَ تاٌرلاتح اٌمَدانَح اٌمخوٌ

تاٌوٌوج اًٌ ممراتها وأن تضع تحخ تصرؾ هإالء 

األشخاص اٌوسائي اٌالزمح ٌتؤدَح اٌمهاَ اٌرلاتَح اٌتٍ 

، حسب اٌشوي واٌدعامح اٌتٍ َودون اٌمَاَ تها وأن تمدهَ

 توي اٌمعٍوماخ اٌمطٍوتح. َحددونها،

تضع تحخ رلاتح َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض وذٌن أن 

هإالء األشخاص األرصدج واٌسنداخ ولََ اٌمحفظح 

واٌدفاتر واٌمحاضر واألوصاي ووي اٌوثائق األخري وأن 

تسمح ٌهَ تاٌوٌوج اًٌ وي اٌتطتَماخ واٌترامج ومٍفاخ 

اٌتَاناخ اٌمعٍوماتَح. َمون ٌهإالء األشخاص أن َتسٍموا، 

مفَدج  مماتي اتراء ذمح، أصي أو صورج وي وثَمح َرونها

 إلنجاز مهمتهَ.

مهاَ رلاتح اٌتنن اٌمروزٌ اٌشرواخ  شميَمون أن ت

اٌماٌَح واٌشرواخ األَ واٌشرواخ اٌتاتعح وفروع 

اٌشرواخ واٌوواالخ اٌموجودج فٍ مورَتانَا أو فٍ 

اٌخارج ووذٌن األشخاص اٌمعنوََن اٌوالعَن تحخ 

رلاتتها اٌمتاشرج أو ؼَر اٌمتاشرج واٌشرواخ اٌتاتعح 

 الء األشخاص اٌمعنوََن وفروعهَ ووواالتهَ. ٌهإ

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أَضا أن َمارس صالحَاخ رلاتته 

وتفتَشه عًٍ وسطاء مإسساخ اٌمرض ووذا اٌشرواخ 

اٌتٍ تسند اٌَها مإسساخ اٌمرض تمدََ خدماخ جوهرَح 

من أن اٌظروؾ اٌتٍ تمدَ فَها هذه اٌخدماخ  وذٌن ٌٍتحمق

 ظََ مإسسح اٌمرض. اٌمسندج ال تضر تحسن تن

َخوي اٌتنن اٌمروزٌ فٍ أن َطٍب من أٌ شخص ٌه 

عاللح تمإسسح اٌمرض تسٍَمه أَح وثَمح أو معٍومح 

متعٍمح تهذه اٌمإسسح. َجب عًٍ األشخاص اٌمعنََن، 

وتدون تحفظ، تٍتَح طٍتاخ اٌتنن اٌمروزٌ، تحخ طائٍح 

 اٌعموتاخ اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌنظَ اٌمعموي تها. 

واٌتمَََ اٌمماَ ته َترَ اٌتنن  اٌتفتَشً نتائج تناء عٍ

اٌمروزٌ ترنامجا تعالدَا مع مإسسح اٌمرض سعَا اًٌ 

 اٌتؽٍب عًٍ االختالالخ واٌنوالص اٌمالحظح.

ٍتنن اٌمروزٌ أن َفرض عًٍ مإسسح اٌمرض َمون ٌ
عًٍ األمواي اٌخاصح، تضاؾ اًٌ  معَنح متطٍتاخ

متطٍتاخ األمواي اٌخاصح اٌمطٍوتح أصال وذٌن من أجي 

تؽطَح اٌمخاطر اٌتٍ تتعرض ٌها اٌمإسسح أو َحتمي أن 
تتعرض ٌها. َحدد اٌتنن اٌمروزٌ اإلجراءاخ اٌتٍ َجب 
أن تتتعها اٌمإسسح اٌمعنَح من أجي تؽطَح هذه 

 اٌمتطٍتاخ.

ٌمروزٌ َؤخذ فٍ اٌحستان وفٍ هذا اٌصدد، فبن اٌتنن ا
 اٌعناصر اٌتاٌَح:

األتعاد اٌومَح واٌنوعَح ٌسَاسح اٌتسََر  (1
اٌمستمتٍَح ٌٍحاجَاخ من األمواي اٌخاصح 

 64ٌمإسسح اٌمرض اٌمنصوصح فٍ اٌمادج 
 من هذا اٌمانون؛

واإلجراءاخ واٌَِاخ  مجموع األحواَ (2

اٌموضوعح من طرؾ اٌمإسسح طتما ٌٍمادج 

  من هذا اٌمانون؛ 65

نتائج اختتاراخ اٌتحمي االحترازَح اٌتٍ لد  (3

َوون اٌتنن اٌمروزٌ أخضع ٌها مإسساخ 

 اٌمرض؛

اٌمخاطر اٌتٍ تمثٍها اٌمإسسح الستمرار اٌنظاَ  (4

 اٌماٌٍ. 

َخوي ٌٍتنن، فٍ اطار مهمح اإلشراؾ 467المادة 

واٌرلاتح، أن َستدعٍ وَستمع تصفح فردَح أو جماعَح 

ظائؾ اإلدارج واٌتدتَر َمارسون واألشخاص اٌذَن اًٌ 

 واٌتسََر أو رلاتح مإسسح اٌمرض. 

عندما تتعرض صالتح اٌوضعَح اٌماٌَح 7 53المادة 

ٌمإسسح اٌمرض ٌٍخطر أو َحتمي ذٌن، فبنه َمون ٌٍتنن 

 اٌمروزٌ أن َفرض عٍَها: 

أن تخصص وي أرتاحها اٌصافَح أو تعضها  (1

 من أجي تدعََ أمواٌها اٌخاصح؛ 

األجور اٌممنوحح ٌٍمسَرَن أو  تتجاوزأال (2

 اٌنستح اٌمتؽَرج من أجور عماٌها نستح مئوَح من األرتاح؛ 

 أن تنشر معٍوماخ اضافَح.  (3

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َموَ تعمٍَاخ رلاتح 7 55المادة 

عًٍ أساس مجمع ٌٍوضعَح اٌماٌَح وٌٍتسََر واٌتنظََ 

تنتمٍ  واجراءاخ اٌرلاتح اٌداخٍَح ٌٍمجموعح اٌموحدج اٌتٍ

اٌَها مإسسح اٌمرض وٌٍنفوذ اٌممارس من طرؾ 

اٌمإسساخ اٌمندرجح تحخ اٌمجموعح وٌوي اٌمجاالخ 

األخري اٌتٍ تمون من استَعاب اٌمخاطر اٌتٍ تتعرض 

ٌها مإسسح اٌمرض، تما فٍ ذٌن خطر ؼسَي األمواي 

 وتموَي اإلرهاب.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوصه اٌتنظَمَح مدي 

اجراءاخ اٌرلاتح عًٍ أساس مجمع واٌمعاََر اٌتجمَع و

اٌمنظمح ٌتتٍَػ اٌمعٍوماخ اٌدورَح اٌمتعٍمح تاٌوضعَح 

 اٌمجمعح.
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َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َطٍب جمَع 7 58الماد 

و ما أاٌمعٍوماخ اٌضرورَح ٌدي من َنفذون عمٍَح 

َمارسون نشاطا ما أو ٌدي اٌؽَر اٌذٌ َسهي انجاز هذه 

اٌعمٍَح أو ممارسح هذا اٌنشاط وذٌن تؽَح اٌتحمق من 

خضوع هذه اٌعمٍَح أو هذا اٌنشاط ٌهذا اٌمانون أو 

 اٌنصوص اٌمطتمح ٌه. 

وٌٍتنن اٌمروزٌ سٍطح اٌتحرٌ ذاتها فٍ اطار اتفاق 

طٍب تعاون مترَ مع سٍطح أجنتَح واعتمادا عًٍ اٌ

اٌموتوب اٌموجه من طرؾ هذه اٌسٍطح واٌمحدد ٌٍنماط 

اٌمطٍوب اٌتحمق منها، أن َتحث ما اذا وانخ عمٍَح أو 

نشاط َنجز أو َمارس فٍ مورَتانَا َخضع ٌٍموانَن 

 واٌنظَ اٌتٍ توٍؾ هذه اٌسٍطح األجنتَح ترلاتح تطتَمها. 

َجب عًٍ اٌشخص أو اٌمإسسح اٌمعنَح أن تحَي هذه 

فٍ األجي واٌشوي اٌمحددَن من طرؾ اٌتنن  اٌمعٍوماخ

اٌمروزٌ. وما َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َموَ تبجراء 

اٌتحمَق حوي اٌدفاتر واٌوثائق اٌمعنَح من أجي اٌتؤود من 

 صحح اٌمعٍوماخ اٌتٍ أتٍػ تها.

أعضاء هَئاته ال ال َتحمي اٌتنن اٌمروزٌ و7 50المادة 

فٍ تحمَق  وال عماٌه ووذا األشخاص اٌذَن َساعدون

عدَ تدخٍهَ  مهامه أٌ مسإوٌَح مدنَح تستب لراراتهَ أو

سٍووهَ تاستثناء حاٌح اٌتدٌَس أو اٌخطؤ  أعماٌهَ أو أو

 اٌجسََ. 

وعماٌه ووذٌن  َتحمي اٌتنن اٌمروزٌ عن أعضاء هَئاته

مصارَؾ  فٍ تحمَق مهامه األشخاص اٌذَن َساعدون

ؽَر اٌذٌ اٌتماضٍ فٍ اٌدعاوي اٌتٍ لد َرفعها ضدهَ اٌ

 .َتهمهَ تاإلخالي تمسإوٌَاتهَ اٌمهنَح

 الفصل الثان7ً اختصاصات فً مجال االحتراز الكلً

فٍ نطاق تطتَق سَاسته االحترازَح اٌوٍَح من 517المادة 

َستطَع اٌتنن  ،أجي اٌمساهمح فٍ استمرار اٌنظاَ اٌماٌٍ

اٌمروزٌ أن َمارس وي اٌصالحَاخ اٌمنصوص عٍَها 

 فٍ هذا اٌمانون.

َمونه عًٍ اٌخصوص استخداَ اٌوسائي اٌتاٌَح تجاه 

 :مختٍؾ فئاخ اٌمإسساخ اٌخاضعح ٌرلاتته

فرض متطٍتاخ من األمواي اٌخاصح أو من  (1

اٌسَوٌح اضافَح أو أعًٍ من تٍن اٌمنصوص عٍَها فٍ 

 اٌتشرَعاخ اٌمنظمح ٌرلاتته؛ 

فرض متطٍتاخ معَنح فٍ األمواي اٌخاصح تتعا  (2

ولَمح اٌضماناخ  ٌطتَعح اٌتعرض ٌٍمخاطر

اٌمستٍمح ووذٌن لطاعاخ أنشطح اٌمدَنَن أو 

اٌمنطمح اٌجؽرافَح اٌتٍ َتتعون ٌها، توون 

اضافَح أو أعًٍ من تٍن اٌمنصوص عٍَها فٍ 

 اٌتشرَعاخ اٌمنظمح ٌرلاتته؛

فرض لَود ومَح متعٍمح تمستوي اٌتعرض تجاه  (3

طرؾ واحد أو مجموعح من األطراؾ ذاخ 

لتصادٌ أو منطمح عاللح أو تجاه لطاع ا

جؽرافَح، توون اضافَح أو أعًٍ من تٍن 

اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌتشرَعاخ اٌمنظمح 

 ٌرلاتته؛

فرض لَود عًٍ اٌمستوي اٌعاَ ألنشطح  (4

اٌخاضعح ٌسَطرتها تناستا مع  اٌمماوالخ

أمواٌهَ اٌخاصح، توون اضافَح أو أعًٍ من 

تٍن اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌتشرَعاخ اٌمنظمح 

 ٌرلاتته؛

ض شروط ٌتمَََ األصوي اٌمؤخوذج فر (5

وضماناخ فٍ اطار اٌتحمق من احتراَ األحواَ 

اٌخاصح تاٌمالءج اٌمفروضح تموجب اٌتشرَعاخ 

 اٌمنظمح ٌرلاتته؛

فرض تووَن احتَاطٍ اجماٌٍ أو جزئٍ من  (6

 األرتاح اٌماتٍح ٌٍتوزَع؛

فرض لواعد ٌتمَََ األصوي مختٍفح عن تٍن  (7

ستَح ٌؽرض اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌنظَ اٌمحا

اٌمتطٍتاخ اٌمفروضح تموجب اٌتشرَعاخ 

 اٌمنظمح ٌرلاتته؛

فرض احتراَ معامالخ خاصح عًٍ موزعٍ  (8

 اٌمروض.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح 

 اإلجراءاخ اٌعمٍَح ٌتطتَق هذه اٌمادج.

 خطة التقوٌمالفصل الثالث7 

عندما َالحظ اٌتنن اٌمروزٌ أن اٌوضعَح 7 52المادة 

اٌماٌَح ٌمإسسح اٌمرض تستدعٍ تموَما، فتبموانه أن 

َطٍب منها أن تمدَ ٌمصادلته خطح تموََ فٍ أجي شهر 

واحد اعتتارا من تارَخ اشعارها تتجاوب مع اٌشروط 

اٌتٍ َفرضها تما فٍ ذٌن اعداد خطح تموََ عًٍ أساس 

 مجمع. 

 اٌخصوص فٍ:  تتجسد خطح اٌتموََ عًٍ

ذ، فٍ أجي معَن، وي اإلجراءاخ اٌتٍ من ااتخ -1

شؤنها اعادج وتموَح اٌتوازن اٌماٌٍ وذٌن عًٍ 

اٌخصوص تواسطح مخصصاخ تستهدؾ 

 تؽطَح اٌمخاطر اٌمحتمٍح؛ 

 تووَن مخصصاخ واحتَاطَاخ؛ -2

 اٌحد من توزَع اٌرتح عًٍ اٌمساهمَن؛ -3
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رأس اٌماي ووذٌن زَادج اٌوسائي عَنَح ٌزَادج  -4

 اٌماٌَح تؤٌ دعَ ماٌٍ آخر أو ضمان؛

اعادج تنظََ هَاوي مإسسح اٌمرض تؽَح حسن  -5

 سَرها وزَادج جودج وسائي تسََرها؛ 

أو  ؤو اٌشرواخ اٌتاتعحاٌفروعاٌتنازي عن  -6

 اؼاللها؛

 اٌتحث عن مساهمَن جدد. -7

عًٍ  َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َفرض7 53المادة 
 مإسساخ اٌمرض، تواسطح لراراخ، وضع مخطط

 ٌٍتموََ وَحدد ٌها خطوطه اٌتوجَهَح،عندما َالحظ: 

أن تنفَذ خطح اٌتموََ اٌمنصوص عٍَها فٍ  (1
أعاله ٌَس من شؤنه معاٌجح وضعَح  85اٌمادج 

 مإسسح اٌمرض؛
أن مإسسح اٌمرض ال تعمي وفق أحوامهذا  (2

اٌمانون أو اٌنظَ اٌمطتمح ٌه أو تتجه ٌعدَ اٌعمي 
 طتما ٌهذه األحواَ؛

أن اٌتسََر أو اٌوضعَح اٌماٌَح ٌمإسسح  (3
اٌمرض من شؤنها أن تخي تحسن اٌوفاء 
تاٌتزاماتها أو ال تمدَ اٌضماناخ اٌوافَح فَما 
َتعٍق تمستوي مالءتها أو سَوٌتها أو 

 مردودَتها؛ 
أن هَاوي اٌتسََر واٌنظاَ اإلدارٌ أو  (4

اٌمحاستٍ أو اٌرلاتح اٌداخٍَح ٌمإسسح اٌمرض 

 جسَمح؛ تعانٍ من نوالص 

أن اٌمإسسح حصٍخ عًٍ اعتمادها عن طرَق  (5

تصرَحاخ واذتح أو تؤٌ طرَمح أخري ؼَر 

 لانونَح.

تموجب اٌفمرج األوًٌ من هذه اٌمادج، َخوي اٌتنن  

 اٌمروزٌ عًٍ وجه اٌخصوص أن: 

َفرض فٍ مجاي اٌمالءج واٌسَوٌح وتروَز  -1

اٌمخاطر واٌتعرض ٌها ومدي االحتراز منها 

األخري، متطٍتاخ اضافَح  ووذٌن اٌتحدَداخ

ؼَر تٍن اٌمنصوص عٍَها فٍ هذا اٌمانون أو 

تموجته وخاصح فرض تطتَق لواعد خاصح 

فٍ مجاي تمَََ أو تسوَح لَمح اٌمتطٍتاخ من 

األمواي اٌخاصح اٌمنصوص عٍَها فٍ هذا 

 اٌمانون أو تموجته؛ 

َعٍق، ٌمدج َحددها، اٌممارسح اٌمتاشرج أو ؼَر  -2

جزئَا ٌنشاط مإسسح اٌمرض اٌمتاشرج وٍَا أو 

أو حظر هذا اٌنشاط، تما فٍ ذٌن اٌتنازي عن 

 مجموعح من اٌنشاطاخ.

ان أعضاء أجهزج اإلدارج واٌتسََر 

واألشخاص اٌموٍفَن تاٌتسََر، اٌذَن َمومون 

تؤعماي أو َتخذون لراراخ مخاٌفح ٌهذا اٌتعٍَق 

أو اٌمنع مسإوٌون تضامنَا عن اٌضرر اٌذٌ 

 ض أو اٌؽَر جراءها؛ ٍَحق مإسسح اٌمر

ٍَزَ مإسسح اٌمرض تاٌتنازي عن مشارواخ  -3

 دَون؛  تمٍوها أو أصوي أو

ٍَزَ تتتدَي وي أو تعض أعضاء مجٍس  -4

اإلدارج ومسَرٌ مإسسح اٌمرض فٍ أجي 

َحدده، وفٍ حاي عدَ االمتثاي فٍ هذا األجي، 

 َموَ تٍمائَا تتتدَي اٌمسَر اٌمعنٍ أو استتداي

ََر مإسسح اٌمرض جمَع أجهزج ادارج وتس

تمدَر مإلخ أو مدَرَن مإلتَن َتمتعون، 

فردَا أو جماعَا، حسب اٌحاٌح، تصالحَاخ 

 األشخاص اٌمستتدٌَن؛

َفرض وضع احتَاطٍ وٍٍ أو جزئٍ من  -5

األرتاح اٌماتٍح ٌٍتوزَع أو أن َحد من توزَع 

مخصصاخ اٌمساهمَن أو َمنع وي توزَع 

اصح ٌألرتاح أو وي دفع ٌصاٌح اٌمساهمَن وخ

 اٌفوائد أو ألصحاب األدواخ اٌماٌَح اٌخاصح؛

عًٍ مإسسح اٌمرض أال تتعدي األجور  َفرض -6

اٌممنوحح ٌٍمسَرَن أو اٌنستح اٌمتؽَرج من 

 األجر ٌعماٌها نستح مئوَح من األرتاح؛ 

ٍَزَ مإسسح اٌمرض استدعاء اٌمساهمَن فٍ  -7

جمعَح عامح فٍ أجي َحدده، وما َحدد وذٌن 

 جمعَح اٌعامح؛ جدوي أعماي هذه اٌ

 َفرض دخوي مساهمَن جدد فٍ رأس اٌماي؛  -8

َفرض وي اجراء آخر من أجي تموََ وضعَح  -9

مإسسح اٌمرض ومعاٌجح وي نمص مالحظ 

 عًٍ مستوي وضعَتها اٌماٌَح؛ 

 َسحب االعتماد. -10

خطورج وضعَح مإسسح اٌمرض، َمون ٌٍتنن  حسب

اٌمروزٌ أن َحدد مستما موعدا تتَ فَه معاٌجح وضعَح 

اٌمإسسح لتي اتخاذ أحد اٌتداتَر اٌمنصوص عٍَها فٍ 

 من هذه اٌمادج. 2اٌفمرج 

دون اٌمساس تاإلجراءاخ األخري اٌمحددج 547المادة 

فٍ هذا اٌمانون، َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َحدد أجال 

جَب فَه مإسسح اٌمرض ٌممتضَاخ أحواَ معَنح من تست

هذا اٌمانون واٌنظَ اٌمطتمح ٌه.  فٍ حاي عدَ االستجاتح 

فٍ اِجاي اٌمحددج، َمون أن َموَ اٌتنن اٌمروزٌ، تعد 

استدعائها عًٍ األلي،  االستماع ٌمإسسح اٌمرض أو

عًٍ اٌمإسسح َحدد متٍؽها  تفرض ؼرامح تهدَدَح

 وطرق حساتها وتحصٍَها فٍ نصوصه اٌتنظَمَح.

َمون أن َموَ اٌتنن اٌمروزٌ تاتخاذ 557المادة 
(، 7(، 4(، 2اإلجراءاخ اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌنماط 

اإلجراءاخ اٌمشار اٌَها  ووذٌن 86( من اٌمادج 10( و8
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أعاله فٍ حاي عدَ تطتَق مإسسح اٌمرض 87فٍ اٌمادج 
جتاتها تموجب هذا اٌمانون واٌموانَن أو اٌنظَ ٌوا

األخري فٍ مجاي محارتح ؼسَي األمواي وتموَي 
 اإلرهاب.

من أجي اٌتطتَق اٌجَد إلجراءاخ اٌتموََ، 567المادة 
َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َعَن مفوضا خاصا تتحمي 

 مإسسح اٌمرض تعوَضاته.

 نه.ُتَحَدُد مهمح وسٍطاخ اٌمفوض اٌخاص فٍ لرار تعََ

 الفصل الرابع7 اإلدارة المؤقتة

َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َعَن مدَرا مإلتا 637المادة 
ٌمدج سنح لاتٍح ٌٍتجدَد مرج واحدج، اذا وانخ اٌصعوتاخ 
اٌتٍ تواجهها مإسسح اٌمرض من شؤنها أن تهدد 
استمرارَتها أو َمون أن تضر تشوي جسََ تمصاٌح 

جود هذه اٌحاٌح اٌمودعَن واٌدائنَن اِخرَن. َفترض و
 خاصح عندما َالحظ اٌتنن اٌمروزٌ أن:

عمي مجٍس اإلدارج وهَاوي اإلدارج واٌتسََر  (1
 ال َمون أن َإدي تصفح اعتَادَح؛

اجراءاخ اٌتموََ ٌَ تحترَ أو ال توفٍ ٌضمان  (2
 نجاعح مإسسح اٌمرض.

اٌمدَر اٌمإلخ عًٍ أساس معاََر اٌنزاهح  َتَ اختَار

اءج واٌتجرتح اٌمثتتح فٍ اٌمجاي واٌتووَن األوادَمٍ واٌوف

 اٌمصرفٍ واٌماٌٍ.

َخضع اٌمدَر اٌمإلخ ٌٍممنوعاخ اٌمهنَح اٌمشار اٌَها 
 من هذا اٌمانون.  68فٍ اٌمادج 

َحدد لرار تعََن اٌمدَر اٌمإلخ طتَعح ومدج 657المادة 
أعاله  90مهمته وفما ٌٍفمرج األوًٌ من اٌمادج 

نن اٌمروزٌ. وما واالٌتزاماخ اٌتٍ َتحمٍها تجاه اٌت
َحدد لرار اٌتعََن اٌتعوَضاخ اٌتٍ تتحمٍها ٌصاٌحه 

 مإسسح اٌمرض اٌمعنَح.

َجوز ٌٍتنن اٌمروزٌ فٍ أٌ ولخ استتداي اٌمدَر 
 اٌمإلخ أو انهاء مهامه.

َنشر لرار تعََن وعزي اٌمدَر اٌمإلخ فٍ اٌجرَدج 
اٌرسمَح ٌٍجمهورَح اإلسالمَح اٌمورَتانَح وعًٍ مولع 

 عًٍ األنترنخ. مروزٌاٌتنن اٌ

َعٍق لرار تعََن اٌمدَر اٌمإلخ، تموج 7 68المادة 
اٌمانون، اٌجمعَاخ اٌعامح ٌٍمساهمَن وأجهزج اإلدارج 

 واٌتسََر اٌتٍ تحاي سٍطاتها اًٌ اٌمدَر اٌمإلخ. 

اٌمدَر اٌمإلخ تاسَ وٌحساب مإسسح اٌمرض  َتصرؾ
اٌمعنَح، وعٍَه أن َمتثي خالي ممارسح مهمته ٌألحواَ 
اٌمانونَح واٌتنظَمَح واٌتعالدَح اٌمٍزمح ٌٍجمعَح اٌعامح 

 ٌٍمساهمَن وألجهزج اإلدارج واٌتسََر. 

ال َمون ألسهَ مإسسح اٌمرض اٌمعنَح اٌتٍ َمٍوها 
ٌمشار اٌَهَ فٍ أعضاء مجٍس اإلدارج واألشخاص ا

من هذا اٌمانون، تحخ طائٍح اٌتطالن، أن  44اٌمادج 

َتنازي عنها أو أن َتصرؾ فَها أٌ تصرؾ نالي 
ٌٍمٍوَح. َموَ اٌمدَر اٌمإلخ تتسجَي تولَؾ هذه األسهَ 
 فٍ سجي اٌسنداخ اإلسمَح اٌذٌ تمسوه مإسسح اٌمرض. 

 فٍ اطار مهمته، َموَ اٌمدَر اٌمإلخ تتحدَد7 60المادة 
اٌوضعَح اٌماٌَح ٌمإسسح اٌمرض وَختَ وضعَتها 
اٌمحاستَح وَسَر وَعَد هَوٍح مإسسح اٌمرض، وعند 

 االلتضاء، َحضر ٌٍتصفَح. 

وٌهذا اٌؽرض فانه َحي محي جمَع أجهزج اإلدارج 
واٌتسََر ٌمإسسح اٌمرض ووذا اٌجمعَح اٌعامح وذٌن فٍ 

 حدود لرار اٌتنن اٌمروزٌ.

اطار ممارسح مهمته وتعد َمون ٌٍمدَر اٌمإلخ فٍ 
 مصادلح اٌتنن اٌمروزٌ أن: 

َموَ تزَادج رأس اٌماي خروجا عًٍ اٌمواعد  (1
اٌمنصوصح فٍ مدونح اٌتجارج واٌمتعٍمح 
تشروط شوي واجراء وصالحَاخ اٌمساهمَن 
اٌحاٌََن وذٌن تؽض اٌنظر عن اٌحدود 
اٌمحتمي وجودها فٍ اٌنظاَ األساسٍ ٌمإسسح 

 اٌمرض اٌمعنَح؛ 
َق اٌوٍٍ أو اٌجزئٍ ٌتنفَذ اٌعمود اٌجارَح اٌتعٍ (2

 ٌٍفترج اٌتٍ َحددها؛ 
تحوَي دَون مإسسح اٌمرض، تصفح ؼَر  (3

 رجعَح، اًٌ أسهَ وذٌن تاستثناء: 
اٌدَون ذاخ اٌضماناخ اٌعَنَح فٍ  -أ 

 حدود متٍػ لَمح اٌضمان؛ 
 اٌرفَع؛ اٌدَون ذاخ االمتَاز -ب 
اٌودائع اٌمإهٍح ٌتدخي صندوق  -ج 

 ضمان اٌودائع واٌتسوَح؛ 
دَون األشخاص اٌطتَعََن أو  -د 

اٌمعنوََن فَما َتعٍق تاٌدَون اٌناجمح 
عن تورَد سٍع وخدماخ فٍ حدود 
متٍػ محدد تواسطح نصوص تنظَمَح 

 ٌٍتنن اٌمروزٌ؛ 
اٌدَون األخري اٌتٍ َحددها اٌتنن  -ه 

اٌمروزٌ تاٌنظر ٌضرورج ضمان 
 اٌنظاَ اٌماٌٍ؛استمرار 

اتخاذ وي تصرؾ أو ترتَب ٌصاٌح اٌدوٌح أو  (4
أٌ شخص آخر خاضع ٌٍمانون اٌمورَتانٍ أو 
ٌمانون أجنتٍ، من اٌمطاع اٌعاَ أو اٌخاص، تما 
فٍ ذٌن اٌشرواخ اٌمنشؤج خصَصا ٌؽرض 
ضَ اٌمإسساخ، سواء وان اٌتصرؾ تنازال أو 

 تَعا أو مساهمح، َتعٍق تما ٍٍَ: 
فرع أو مجموعح  أصوي أو دَون أو -أ 

فروع أنشطح وعًٍ اٌعموَ تعض 
حموق وواجتاخ مإسسح اٌمرض 

 اٌمعنَح أو وٍها؛ 
سنداخ سواء وانخ ممثٍح ٌرأس اٌماي  -ب 

أَ ال، صادرج عن مإسسح اٌمرض، 
تواسطح اندماج شروح وذٌن خروجا 
عًٍ اٌمواعد اٌمنصوص عٍَها 
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تموجب مدونح اٌتجارج واٌمتعٍمح 
ئَح تاٌشروط اٌشوٍَح واإلجرا

وصالحَاخ اٌمساهمَن اٌحاٌََن 
وخاصح تٍن اٌمحتمي وجودها فٍ 
اٌنظاَ األساسٍ ٌمإسسح اٌمرض 

 اٌمعنَح. 

َتَ االعتراض عًٍ اٌؽَر، تما فٍ ذٌن اٌدائنون، 
اتتداء من تارَخ  تاٌتنازي عن اٌدَون تما فَها اٌودائع 

نشر مصادلح اٌتنن اٌمروزٌ عًٍ مولعه عًٍ 
 األنترنخ. 

ٌتنود اٌتعالدَح اٌتٍ تسمح ٌطرؾ فٍ اتفالَح ال َحتج تا
مترمح مع مإسسح اٌمرض تؤن َؽَر أو َنهٍ هذه 
االتفالَح أو تؤن َموَ تمماصح فمط عًٍ أساس أن اٌتنن 
اٌمروزٌ لد عَن مدَرا مإلتا أو تستب اجراء متخذ 
ٌتطتَق هذه اٌمادج. َعتتر هذا اٌترتَب من اٌموانَن 

واَ مدونح االٌتزاماخ اٌضاتطح واألمنَح تمفهوَ أح
واٌعمود اٌمعموي تها وَطتق حتً وٌو ٌَ َون اٌطرؾ 

 اٌمماتي اٌمعنٍ ؼَر ممََ فٍ مورَتانَا. 

َجب عًٍ اٌمدَر اٌمإلخ أن َتعاون مع 7 61المادة 
اٌتنن اٌمروزٌ وصندوق ضمان اٌودائع واٌتسوَح طتما 

 ألحواَ هذا اٌمانون وٌتعٍَماخ اٌتنن اٌمروزٌ.

من (4( و3اٌنماطَحدد اٌمرار اٌمتخذ ٌتطتَق 7 62المادة 
من هذا اٌمانون اٌتعوَض اٌذٌ َدفع ألصحاب  93اٌمادج 

األمواي واٌخدماخ أو أصحاب اٌحموق موضوع عمي 
اٌتصرؾ اٌمتخذ فٍ لرار اٌمدَر اٌمإلخ. اٌثمن اٌذٌ 

اٌمتنازي مع سَدفعه اٌمتنازي ٌه طتما ٌالتفالَح اٌمترمح 
مإلخ َعود اًٌ اٌماٌوَن أو أصحاب اٌذٌ َمثٍه اٌمدَر اٌ

اٌحموق وتعوَض وذٌن حسب اٌتوزَع اٌمحدد تمرار 
 اٌمدَر اٌمإلخ واٌمصادق عٍَه من لتي اٌتنن اٌمروزٌ.

من ( 4( و3اٌنماط ال َمون ٌٍتصرفاخ اٌمنصوصح فٍ 
من هذا اٌمانون أن توون محي تطالن أو أن  93اٌمادج 

أٌ أحواَ  توون ؼَر مٍزمح تموجب هذا اٌمانون أو
 أخري مماثٍح. 

َعتتر اٌمدَر اٌمإلخ تمثاتح شخص َإدٌ 7 63المادة 
مهاَ اٌتنن اٌمروزٌ. ٌتمدَر وجود اٌخطؤ اٌجسََ، َجب 
أن تؤخذ فٍ اٌحستان اٌظروؾ اٌمٍموسح ٌٍحاٌح وعًٍ 

اٌمدَر اٌمإلخ  اٌخصوص االستعجاي اٌذٌ َواجهه
واٌتنن اٌمروزٌ وممارساخ األسواق اٌماٌَح ومدي 
تعمَد اٌحاٌح تعَنها واٌتهدَداخ عًٍ حماَح االدخار 
وخطر اٌضرر عًٍ االلتصاد اٌوطنٍ اٌذٌ وان من 
اٌمحتمي أن َستته عدَ استمرار أو عجز مإسسح 

 اٌمرض اٌمعنَح. 

 الباب السابع7 تصفٌة مؤسسات القرض

 الفصل األول7 أحكام مشتركة فً مسطرة التصفٌة

ب اٌسادس من مدونح ال تطتق أحواَ اٌوتا7 64المادة 
نص صرَح اٌتجارج عًٍ مإسساخ اٌمرض اال فٍ حاٌح

 . من هذا اٌمانون

تعٍن تصفَح مإسسح اٌمرض تعد سحب 7 65المادة 
االعتماد تطٍب من اٌمإسسح نفسها أو تٍمائَا حسب 

من هذا  18اٌحاالخ اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌمادج 
 اٌمانون. 

 َمون أن توون تصفَح مإسساخ اٌمرض اما: 

اتخاذ اٌمرار من طرؾ اٌتنن  ادارَح فٍ حاي (1
 اٌمروزٌ تعد سحب االعتماد، أو؛

لضائَح عندما َتَ فتح اٌمسطرج من لتي   (2
اٌمحومح اٌتجارَح تناء عًٍ طٍب اٌتنن 
اٌمروزٌ اذا وانخ متاتعح اٌمسَرَن لضائَا 
ممونح، نظرا ٌمسإوٌَتهَ اٌمحتمٍح عن وجود 

أو عندما َختار  تفاٌسنمص فٍ األصوي أو 
اٌتنن اٌمروزٌ، نظرا ٌوضعَح مإسسح 

ٌنطق تمرار َطاٌب اٌمحومح تا اٌمرض أن
 اٌتصفَح.

َحدد لرار أو حوَ فتح مسطرج اٌتصفَح، عند االلتضاء، 
تارَخ تولؾ اٌدفع تاٌنستح ٌمإسسح اٌمرض تدون أن 
َوون هذا اٌتارَخ ساتما عًٍ فتح مسطرج اٌتصفَح تؤوثر 

 . ( أشهر6من ستح )

َنشر لرار أو حوَ فتح مسطرج اٌتصفَح فٍ اٌجرَدج 
اٌرسمَح ٌٍجمهورَح اإلسالمَح اٌمورَتانَح وعًٍ مولع 

 عًٍ األنترنخ.  اٌتنن اٌمروزٌ

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ، تواسطح نصوص 7 66المادة  
تنظَمَح، سٍطح تحدَد شروط وطرق فتح وتنظََ وسَر 

ي أَضا اتخاذ اٌتصفَح اإلدارَح. وما َخووختَ اجراءاخ 
اٌنصوص اٌتنفَذَح ٌألحواَ اٌمتعٍمح تمسطرج اٌتصفَح 

 اٌمضائَح.

 الفصل الثان7ً هٌئات المسطرة القضائٌة

َعَن وَماي اٌمصفٍ من اٌمحومح 7 533المادة 
 اٌتجارَح، تناء عًٍ التراح من اٌتنن اٌمروزٌ.

َحدد راتب اٌمصفٍ من لتي اٌمحومح اٌتجارَح تناء عًٍ 
 تنن اٌمروزٌ.التراح من اٌ

تتحمي مإسسح اٌمرض اٌخاضعح ٌٍتصفَح دفع ذٌن 
 اٌراتب. 

دون اٌمساس تاٌشروط اٌمنصوص عٍَها فٍ األحواَ 
اٌمانونَح واٌتنظَمَح األخري، ال َجوز ألٌ وان أن 

 َمارس وظائؾ مصفٍ مإسسح لرض: 

اذا وان ذا لراتح تمسَرٌ مإسسح اٌمرض اًٌ ؼاَح  (1
 اٌدرجح اٌراتعح؛ 

 امال أو وسَطا فٍ مإسسح اٌمرض؛ اذا وان ع (2
اذا وان َمنح خدماخ أخري ٌحساب اٌمإسسح ؼَر  (3

 تٍن اٌتٍ تدخي فٍ اطار مهمح اٌمصفٍ؛ 



 5384العدد  ..............................8152أكتوبر  51الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  بتارٌخ 

 

596 
 

اذا وان َمتٍن أو َحصي عًٍ أَح فائدج من مإسسح  (4

اٌمرض تاستثناء تٍن اٌتٍ َجنَها تصفته ومودع أو 

 اذا وان َمارس أَح وظَفح فَها؛

مهنح اٌمصفٍ ٌدي شروح اذا وان َمارس مهنح ؼَر  (5

تمتٍن فَها مإسسح اٌمرض أو اٌمساهمون فَها أو 

أعضاء مجٍس ادارتها أو مدَروها أو مسَروها أَح 

 مساهماخ؛

فور دخوٌه فٍ مهامه اٌوظَفَح، َموَ 7 535المادة 
اٌمصفٍ، تاٌتعاون مع اٌتنن اٌمروزٌ وتحخ سٍطح 

 اٌماضٍ اٌمفوض، تجرد أمواي مإسسح اٌمرض. 

مصفٍ أو ووالإه تعمٍَاخ تحصَي دَون مإسسح َموَ اٌ
اٌمرض تطرَمح توافمَح مع اٌمدَنَن أو توي طرَمح 

 َخوٌها اٌمانون.

مسَرٌ َمون ٌٍمصفٍ أن َموَ ترفع اٌدعاوي ضد 
 ال سَما دعاوي تسدَد اٌعجزومساهمٍ مإسسح اٌمرض 

أو اٌمطاٌتح تتعوَض االختالساخ اٌمحتمٍح اٌتٍ لََ تها 
 ألشخاص ان وجدخ. من طرؾ هإالء ا

اٌماضٍ اٌمفوض من َمون ٌٍمصفً، تناء عًٍ ترخَص 
 تعد أخذ رأٌ تاٌمطاتمح من اٌتنن اٌمروزٌ، أن: 

َموَ توي دعوي وَستٍَ وي دفع أو َتخًٍ عنه  (1
تمنح رفع َد مع مخاٌصح أو تدونها وَحمق 
جمَع لََ موجوداخ مإسسح اٌمرض وَموَ 
تتظهَر األوراق اٌتجارَح وَسوٌ وي 

 تراض؛ اع
َموَ تعٍمَاخ جدَدج اذا تتَن أنها مفَدج  (2

 ٌحاجَاخ اٌتصفَح؛
َمترض من أجي تسدَد اٌدَون وَنشؤ األوراق  (3

اٌتجارَح وَموَ ترهن ممتٍواخ أو َعطَها 
وضمان وَمونه وذٌن تفوَخ اٌمنموالخ 
واٌعماراخ عن طرَق اٌتَع تاٌمزاد اٌعٍنٍ أو 
حسب اٌطرَمح األوثر مالءمح حسب نوعَح 

 مواي اٌمعنَح؛ األ
َتخذ وي أعماي اٌتصرؾ اٌمنصوصح فٍ  (4

 من هذا اٌمانون.  93من اٌمادج ( 4( و3اٌنماط 

َجب عًٍ اٌمصفٍ أن َتعاون مع نظاَ حماَح اٌودائع 
 تؽَح تحمَق اٌدفع اٌسرَع ٌٍودائع اٌمضمونح. 

َعَن اٌماضٍ اٌمفوض من طرؾ اٌمحومح 7 538المادة 
 ٌمضائَح. اٌمختصح فٍ حوَ فتح اٌمسطرج ا

دون اٌمساس تاألحواَ اٌمطتمح فٍ هذا اٌصدد، ال َمون 
ألٌ وان أن َعَن لاضَا مفوضا اذا وان َمٍن أو َحصي 
عًٍ أَح فائدج، اال تصفته ومودع، فٍ مإسسح اٌمرض 

من  23تحخ اٌتصفَح أو اذا وان َعتتر تمفهوَ اٌمادج 
 هذا اٌمانون شخصا ذا صٍح. 

ٌمفوض تحخ سٍطح َسهر اٌماضٍ ا7 530المادة 
اٌمحومح عًٍ حسن سَر اٌمسطرج وحماَح مصاٌح 

 .األطراؾ اٌمعنَح

ٌٍماضٍ اٌمفوض أن َموَ تجمع وي اٌمعٍوماخ  َمون
 اٌتٍ َعتترها مفَدج.

َمون ٌٍماضٍ اٌمفوض، تصرؾ اٌنظر عن أٌ حوَ 
مع وَحصي من ٌدن تتشرَعٍ أو تنظَمٍ مخاٌؾ، أن َس

ٌعماي وممثٍَهَ أو مفوضٍ اٌحساتاخ واٌمحاستَن ومن ا
من اإلداراخ واألجهزج اٌعمومَح وأجهزج اٌضمان 
االجتماعٍ ومإسساخ اٌمرض ووذا اٌتنن اٌمروزٌ 
عًٍ اٌمعٍوماخ اٌتٍ من شؤنها أن تعطَه صورج 
صحَحح عن اٌوضعَح االلتصادَح واٌماٌَح ٌمإسسح 

 . تحخ اٌتصفَحاٌمرض 

 َرفع اٌماضٍ اٌمفوض تمرَرا اًٌ اٌمحومح اٌمختصح
حوي وي اٌنزاعاخ اٌناجمح عن مسطرج اٌتصفَح. َتٍػ 

 هذا اٌتمرَر دون تؤخَر اًٌ اٌتنن اٌمروزٌ.

َمون ٌٍمحومح اٌمختصح أن تموَ، فٍ وي ولخ، 
 تاستتداي اٌماضٍ اٌمفوض.

َحوَ اٌماضٍ اٌمفوض، تؤوامر، عًٍ 7 531المادة 
اٌطٍتاخ واٌمنازعاخ واٌمطاٌب اٌتٍ تدخي فٍ 
صالحَاته ضمن اٌشروط وتتعا ٌإلجراءاخ اٌمنصوصح 

 تؤحواَ اٌوتاب اٌسادس من مدونح اٌتجارج. 

 الفصل الثالث7 آثار فتح التصفٌة القضائٌة

تتمً مإسسح اٌمرض خاضعح خالي فترج 7 532المادة 
اٌتصفَح ٌرلاتح اٌتنن اٌمروزٌ اًٌ ؼاَح تسدَد األمواي 
اٌمستٍمح من اٌجمهور أو اؼالق اٌمسطرج اال اذا أعفاها 
اٌتنن اٌمروزٌ من ذٌن فٍ تعض اٌترتَتاخ. ال َمونها 
أن تستعمي صفتها ومإسسح لرض اال اذا أوضحخ أنها 

 تحخ اٌتصفَح.

َرفع مدَرو مإسسح اٌمرض اٌوالعح تحخ  5337المادة 
اٌتصفَح أَدَهَ، تموج اٌمانون، عن ادارج وي أمواي 
اٌمإسسح وحتً اٌتٍ َمون أن تحصي عٍَها وهٍ فٍ 
وضعَح اٌتصفَح تدءا من تارَخ نشر حوَ فتح اٌمسطرج 

 من هذا اٌمانون. 98اٌمادج  من 4اٌمشار اٌَه فٍ اٌفمرج 

خ واٌعمٍَاخ اٌمماَ تها فٍ ما عدا اٌتسدَدا7 534المادة 
اطار اٌمشاروح فٍ نظاَ دفع أو مماصح أو تسوَح 
سنداخ، فان وي اٌتسدَداخ واٌعمٍَاخ واإلجراءاخ اٌمماَ 
تها من مدَرٌ مإسسح اٌمرض تحخ اٌتصفَح ووي 
اٌدفعاخ اٌتٍ تمخ ٌهإالء من َوَ نشر حوَ اٌمسطرج 

مانون من هذا اٌ 98اٌمادج  من 4اٌمشار اٌَه فٍ اٌفمرج 
 ال َحتج تها عًٍ اٌمسطرج.

ال َحتج تاٌعمٍَاخ اٌتاٌَح عندما َوون لد 7 535المادة 
 تارَخ تَ اٌمَاَ تها من طرؾ مإسسح اٌمرض منذ

 اٌتولؾ عن اٌتسدَد: 
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وي اجراءاخ اٌتنازي تصفح مجانَح اٌمتعٍمح  (1
تاٌمنموالخ واٌعماراخ ووذا اإلجراءاخ 

عوضح اذا واٌعمٍَاخ واٌعمود اٌتتادٌَح أو اٌم
وانخ لَمح ما أعطته مإسسح اٌمرض َفوق 

 تشوي مٍحوظ ما لد حصٍخ عٍَه تاٌمماتي؛
وي اٌتسدَداخ سواء وانخ نمدا أو تَعا أو  (2

مماصح أو ؼَر ذٌن ٌدَون حاٌح األجي أو ؼَر 
حاٌح األجي، ووي اٌتسدَداخ اٌتٍ جرخ تطرق 
أخري ؼَر اٌعَنَح أو اٌتحوَالخ أو تواسطح 

 َح؛األوراق اٌتجار
وي اٌضماناخ وخصوصا اٌرهون اٌتعالدَح  (3

ووي حموق اٌرهن اٌمماَ تها عًٍ أمواي 
 مإسسح اٌمرض ٌدَون تَ اٌتعالد عٍَها مستما. 

اٌتسدَداخ األخري اٌتٍ أدتها مإسسح 7 536المادة 
اٌمرض ٌٍدَون اٌمستحمح ووي اٌتصرفاخ األخري 

ر اٌمعوضح واٌمماَ تها تعد اٌتولؾ عن اٌتسدَد ولتي نش
اٌمادج  من 4اٌمشار اٌَه فٍ اٌفمرج حوَ فتح اٌمسطرج 

من هذا اٌمانون َمون أن َصرح تعدَ االحتجاج تها  98
فٍ مواجهح مسطرج اٌتصفَح اذا وان اٌذَن استٍموا من 
اٌمدَن أو اٌذَن تعالدوا معه لد لاموا تذٌن مع عٍمهَ 

 تاٌتولؾ عن اٌتسدَد.

اٌتسدَداخ اٌمماَ ال َحتج توي األعماي أو 7 553المادة 
تها ٌصاٌح اٌدائنَن عن طرَق اٌؽش مهما وان اٌتارَخ 

 اٌذٌ تمخ فَه. 

ٌَس ٌمسطرج تصفَح مإسسح اٌمرض أثر 7 555المادة 
رجعٍ عًٍ حمولها واٌتزاماتها اٌناجمح أو اٌمتعٍمح 
تمشاروتها فٍ نظاَ دفع أو مماصح أو تسوَح سنداخ لتي 

َعاخ اٌخاصح ولخ فتح مسطرج اٌتصفَح طتما ٌٍتشر
 تاٌنظاَ اٌوطنٍ ٌٍدفع. 

َولؾ وَحظر حوَ فتح مسطرج اٌتصفَح 7 558المادة 
وي دعوي لضائَح تهدؾ اًٌ ادانح مإسسح اٌمرض 

عمد تستب  فسخاٌخاضعح ٌٍتصفَح تدفع متٍػ نمدٌ أو 
 عدَ دفع متٍػ نمدٌ. 

َولؾ حوَ فتح مسطرج اٌتصفَح أٌ اجراء ٌٍتنفَذ من 
والخ أو عماراخ مإسسح طرؾ اٌدائنَن عًٍ منم

اٌمرض تحخ اٌتصفَح ووذا وي اجراء توزَع ٌَ َنتج 
 عنه تعد أثر اسنادٌ. 

َولؾ حوَ فتح مسطرج اٌتصفَح نهائَا اٌدعاوي اٌجارَح 
 .فتح اٌمسطرج َوَضد مإسسح اٌمرض تحخ اٌتصفَح 

حوَ فتح مسطرج اٌتصفَح، تجاه دائنٍ مإسسح  َولؾ
 اٌمرض، سرَان اٌفوائد ٌوي دَن. 

َترتب عًٍ حوَ فتح مسطرج اٌتصفَح حٍوي أجي وي 
دَون مإسسح اٌمرض تحخ اٌتصفَح.ال َعنً أصحاب 
اٌوفاالخ واٌمتضامنَن اٌمٍزمَن تجاه مإسسح اٌمرض 

 تحٍوي األجي اٌمذوور.  

ون والتحقق منها فً الفصل الرابع7 التصرٌح بالدٌ
 التصفٌة القضائٌة

َوما من تارَخ تعََنه َنشر  30فٍ أجي 7 550المادة 
اٌمصفٍ تؤَح وسٍَح مالئمح اعالن تصفَح َحوٌ وي 
اٌمعٍوماخ اٌتٍ تمون اٌدائنَن واألشخاص اٌذَن ٌهَ حق 
عًٍ األرصدج أو األمواي اٌمحفوظح أو اٌموجودج فٍ 

دَونهَ أو َطاٌتوا ت َصرحواحَازج مإسسح اٌمرض أن 
 .ألحواَ مدونح اٌتجارجتؤمواٌهَ طتما 

َعٍق اإلعالن توي وضوح فٍ وي متانٍ ووواالخ 
 مإسسح اٌمرض وَوون موضوع أٌ اجراء اشهارٌ

 َحدده اٌتنن اٌمروزٌ. 

اشعار أصحاب اٌدَون، اٌحائزج عًٍ ضماناخ تَ  َتَ
نشرها أو وانخ موضع عمد اَجار ماٌٍ تَ نشره، 

 شخصَا فٍ أماون سونهَ اٌمختار.

َعفً وي اٌمودعَن ٌدي مإسساخ اٌمرض 7 551المادة 
 تحخ اٌتصفَح من اٌتصرَح تدَونهَ.

ألحواَ مدونح اٌتجارج َخضع وافح اٌدائنَن اِخرَن 
 اٌدَون.ح تاٌمنظمح ٌٍتصرَ

فً الفصل الخامس7 التسدٌدات ودرجة مختلف الدائنٌن
 التصفٌة القضائٌة

( اٌعشرج اٌتاٌَح ٌحوَ فتح 10خالي األَاَ )5527المادة 
مسطرج اٌتصفَح َتَ تسدَد اٌدَون اٌساتمح عًٍ اٌمسطرج 
اٌمذوورج واٌمتؤتَح من عاللح عمي تعد خصَ اٌتستَماخ 

دود اٌجزء اٌذٌ ال َمتي اٌتٍ لد تَ تماضَها وذٌن فٍ ح
 اٌتنازي وال َمون اٌحجز عٍَه طتما ٌٍتشرَعاخ اٌسارَح.

تدفع اٌدَون اٌناشئح تصفح لانونَح تعد فتح 5537المادة 
مسطرج اٌتصفَح تٍتَح ٌحاجَاخ سَر اٌمسطرج أو تموَي 
استمرارَح األعماي اٌمإلتح عند االستحماق. اذا ٌَ َتَ 

، فبنها تماس عًٍ نفماخ دفع هذه اٌدَون عند االستحماق
 ادارج اٌتصفَح وتتمتع تامتَاز خاص.

َستخدَ حاصي تحمَق األصوي، تعد خصَ 5547المادة 
وتعوَضاخ اٌمدَر اٌمإلخ  اٌرفَع االمتَازاٌدَون ذاخ 
عند  من هذا اٌمانون 91فٍ اٌمادج  ااٌمشار اٌَه

االلتضاء،ونفماخ ومصارَؾ اٌتصفَح تما فٍ ذٌن 
وممثٍَه ومصارَؾ االستؽالي، تعوَضاخ اٌمصفٍ 

ٌٍوفاء تاٌدَون حسب الئحح اٌدَون اٌمحممح حسب 
 أدناه. 118اٌترتَب اٌوارد فٍ اٌمادج 

َوضع عًٍ شوي احتَاط ما َماتي اٌدَون اٌتٍ ٌَ َصدر 
 تعد تشؤن لتوٌها أو رفضها لرار نهائٍ.

 َتَ ترتَب اٌدَون عًٍ اٌنحو اٌتاٌٍ:5557المادة 

تَعََن ؼَر اٌمهنََن تعد ودائع األشخاص اٌط (1
خصَ اٌمتاٌػ اٌمستٍمح من صندوق ضمان 

 اٌودائع واٌتسوَح؛
دَون صندوق ضمان اٌودائع واٌتسوَح تاٌنستح  (2

ٌٍمتٍػ اٌذٌ َحي فَه محي اٌمودعَن نتَجح 
 ٌتدخٍه؛
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دَون اٌخزَنح اٌعامح اٌناشئح لتي فتح مسطرج  (3
 اٌتصفَح؛

رج اٌمساهماخ االجتماعَح اٌناشئح لتي فتح مسط (4
 اٌتصفَح؛

اٌدَون اٌمضمونح. اذا وان ثمن تَع اٌسٍعح  (5
اٌمخصصح ٌٍضمان ال َوفٍ ٌسداد اٌدَن فبن 
اٌدائن اٌمرتهن َعتتر دائنا عادَا تاٌنستح ٌما 

 تتمً من دَنه؛
اٌجزء اٌذٌ ال َضمنه االمتَاز اٌرفَع تموجب  (6

من هذا اٌمانون من اٌدَون اٌناشئح  115اٌمادج 
 فتح مسطرج اٌتصفَح؛عن عاللاخ اٌعمي لتي 

 أصحاب االمتَازاخ اِخرَن؛ (7
 اٌودائع اٌمصرفَح األخري. (8

اذا ٌَ تون حصٍَح تحمَق األصوي وافَح ٌسداد مستحماخ 
اٌدائنَن من نفس اٌرتتح تاٌوامي، فبنهَ َتنافسون تما 

 َتناسب مع ما تتمً ٌهَ.

تعد سداد هذه اٌدَون َتَ تمسََ تالٍ حصٍَح تحمَق 
األصوي تَن جمَع اٌدائنَن اِخرَن تاٌمحاصصح فٍ 

 اٌتوزَع حسب مجموع دَونهَ.

ال َخي ترتَب اٌدائنَن تبموانَح اٌمَاَ تؤعماي اٌتصرؾ 
 اٌضرورَح من لتي اٌمصفٍ.

اٌماضٍ اٌمفوض من َجوز ٌٍمصفٍ، تناء عًٍ ترخَص 
طاتمح من اٌتنن اٌمروزٌ، أن َموَ تعد أخذ رأٌ تاٌم

تسداد تعض اٌدَون تشوي متور لتي اوتماي اجراءاخ 
 تحمَق األصوي.

تعد مَزانَح ختَ اٌتصفَح من لتي اٌمصفٍ 5567المادة 
 وتحاي ٌٍماضٍ اٌمنتدب.

َتَ نشر اعالن ختَ مسطرج اٌتصفَح فٍ اٌجرَدج 
 عًٍ األنترنخ. اٌرسمَح وعًٍ مولع اٌتنن اٌمروزٌ

 الباب الثامن7 العقوبات والطعون

 الفصل األول7 العقوبات التأدٌبٌة

دون اٌمساس تاألحواَ األخري اٌواردج فٍ 7 583المادة 
هذا اٌمانون أو ؼَره من اٌنصوص اٌتشرَعَح 
واٌتنظَمَح، َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ عندما َالحظ أٌ 
مخاٌفح ٌممتضَاخ هذا اٌمانون أو ٌٍتشرَعاخ اٌمنظمح 

مواي وتموَي اإلرهاب أو ٌٍنصوص اٌمطتمح ٌؽسَي األ
ٌهذه اٌموانَن أن َعالب مإسسح اٌمرض أو أَح هَئح 
خاضعح إلشرافها أو موتب تمثَي مإسسح اٌمرض 
األجنتَح أو وسَط مإسساخ اٌمرض أو واحدا أو أوثر 
من أعضاء مجاٌس ادارج هذه اٌوَاناخ أو مسَرَها، 

 اٌتاٌَح: تواحدج أو أوثر من اٌعموتاخ اٌتؤدَتَح

اإلنذار اٌموتوب من أجي امتثاي األحواَ  (1
 اٌمانونَح فٍ أجي محدد؛

دفع ؼرامح أو ؼراماخ ماٌَح َحدد اٌتنن  (2
اٌمروزٌ متاٌؽها تواسطح نصوص 

 تنظَمَح حسب طتَعح وخطورج اٌمخاٌفح؛

 اٌتعٍَق اٌمإلخ ٌتعض اٌعمٍَاخ؛ (3
ممارسح تعض اٌعمٍَاخ وؼَر ذٌن  حظر (4

 من اٌمَود عًٍ ممارسح اٌنشاط؛
 تعٍَق توزَع األرتاح؛ (5
اٌتعٍَق اٌمإلخ ٌواحد أو أوثر من أعضاء  (6

 مجٍس اإلدارج أو اٌمسَرَن؛
 تعََن مدَر مإلخ؛ (7
 اٌسحب اٌجزئٍ ٌالعتماد؛ (8
 سحب االعتماد. (9

( من 2تاستثناء اٌعموتاخ اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌنمطح 
اتمح، ال َجوز فرض عموتاخ تؤدَتَح اال اذا اٌفمرج اٌس

وان اٌممثي اٌمانونٍ ٌمإسسح اٌمرض أو اٌوَان اٌمعنٍ 
أو اٌشخص اٌمسإوي عن اإلخالي اٌمثتخ تَ االستماع 

 ٌه أو عًٍ األلي تَ استدعاإه.

َموَ اٌتنن اٌمروزٌ تبخطار مإسسح اٌمرض تاٌعموتح 
 ذٌن. اٌمفروضح عٍَها واألستاب اٌتٍ تترر

( 2ٌعموتاخ اٌماٌَح اٌمشار اٌَها فٍ اٌنمطح اصَ متاٌػ ُتخ
من اٌفمرج األوًٌ من هذه اٌمادج متاشرج من حساتاخ 

 مإسساخ اٌمرض اٌتٍ ٌها حساب ٌدي اٌتنن اٌمروزٌ.

تحدد ترتَتاخ تطتَق هذه اٌمادج تواسطح نصوص 
 تنظَمَح ٌٍتنن اٌمروزٌ.

 الفصل الثان7ً العقوبات الجنائٌة

ون اٌمساس تاألحواَ األخري اٌواردج فٍ د7 585المادة 
، َعالب تاٌحتس األخري اٌنصوص اٌتشرَعَح واٌتنظَمَح

( سنواخ وتؽرامح من 5( أشهر اًٌ خمس )3من ثالثح )
 000 2)اًٌ مٍَونٍ ( أولَح 000 100مائح أٌؾ )

 ( أولَح أو تبحدي هاتَن اٌعموتتَن:000

األشخاص اٌذَن َنتهوون أحواَ اٌمادتَن  (1
من هذا اٌمانون وأوٌئن اٌذَن  32و 4

َمارسون األنشطح اٌمشار اٌَها فٍ اٌمادج 
من هذا  36و35و 2األوًٌ واٌمواد 

 اٌمانون رؼَ تعٍَق االعتماد أو سحته؛

أعضاء مجٍس ادارج مإسسح لرض أو  (2
 َمومون من جمَع ها ووذاومسَر

تتصرفاخ خاضعح ٌٍترخَص اٌمستق من 
هذا طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ دون أن َوون 

 اٌترخَص لد تَ اٌحصوي عٍَه؛

أعضاء مجٍس ادارج مإسسح لرض أو  (3
ها اٌذَن َخاٌفون أحواَ اٌمادتَن ومسَر
 من هذا اٌمانون؛ 21و20

أعضاء مجٍس ادارج مإسسح لرض أو  (4
ها اٌذَن َستخدمون مواردها ومسَر

ٌصاٌحهَ أو ٌصاٌح أحد أفراد عائالتهَ أو 
ٌصاٌح أٌ شخص آخر ذٌ صٍح وما هو 

من هذا اٌمانون، دون  23محدد فٍ اٌمادج 
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االمتثاي ألحواَ هذا اٌمانون واٌنصوص 
 اٌمتخذج ٌتطتَمه؛

أعضاء مجٍس ادارج مإسسح لرض أو  (5
ها اٌذَن َستخدمون، تسوء نَح، ومسَر
اخ مإسسح اٌمرض اٌمسإوٌَن ممتٍو

عنها، استخداما مخاٌفا ٌمصٍحح اٌمإسسح 
أو َمنحون لصدا تسهَالخ ؼَر متررج 

 تهدد اٌتوازن اٌماٌٍ ٌمإسسح اٌمرض؛

األشخاص اٌذَن َخاٌفون ممتضَاخ  (6
 من هذا اٌمانون؛ 25و 24اٌمادتَن 

األشخاص اٌذَن َخاٌفون ممتضَاخ اٌمادج  (7
 من هذا اٌمانون؛ 30

ٌذَن َخاٌفون ممتضَاخ اٌمواد األشخاص ا (8
 من هذا اٌمانون؛ 46و45

األشخاص اٌذَن َمومون تتصرفاخ أو  (9
أعماي لانونَح تتعارض مع اجراءاخ 
اٌتموََ واٌتسوَح واٌتصفَح اٌتٍ َموَ تها 
اٌتنن اٌمروزٌ أو اٌمدَر اٌمإلخ أو 

 اٌمصفٍ؛

مفوضو اٌحساتاخ اٌذَن َشهدون أو  (10
خ أو َصادلون أو َإودون صحح اٌحساتا

اٌحساتاخ اٌسنوَح أو اٌموازناخ أو 
حساتاخ اٌنتَجح أو اٌحساتاخ اٌمجمعح 
ٌٍمماوالخ أو اٌتَاناخ اٌدورَح أو أٌ 
معٍوماخ أخري مع اٌعٍَ أن أحواَ هذا 
اٌمانون أو نصوصه اٌتطتَمَح ٌَ َتَ 

 احترامها؛

األشخاص اٌذَن َضعون اٌعمتاخ أماَ  (11
عمٍَاخ اٌتفتَش واٌتحرٌ اٌتٍ َخضعون 
ٌها داخي اٌتٍد أو فٍ اٌخارج أو َرفضون 
تمدََ اٌمعٍوماخ اٌتٍ َجب عٍَهَ تمدَمها 
تموجب هذا اٌمانون أو َمومون عًٍ عٍَ 
تتمدََ معٍوماخ ؼَر صحَحح أو ؼَر 

 موتمٍح.

ترفع دعوي تسدَد اٌعجز، طتما ٌٍتشرَعاخ اٌسارَح، 
عندما تسفر تصفَح  اٌمسَرَن اٌمانونََن أو اٌفعٍََنضد

فٍ حاٌح خطؤ  اٌمرض عن نمص فٍ اٌموجوداخ مإسسح
 فٍ اٌتسََر ساهَ فٍ هذا اٌنمص.

تؽض اٌنظر عن اٌعموتاخ اٌمنصوص 5887المادة 
عٍَها فٍ هذا اٌمانون، فبن اٌمحومح اٌمختصح تحوَ 
تمصادرج جسَ اٌجنحح. اذا تعٍق األمر تمرض أمواي 
و/أو اوتساب أصوي تطرق ؼَر مشروعح، فبنه َحوَ 

 ٍ واٌمستفَد تردها تاٌتضامن.عًٍ اٌجان

َمون ٌرئَس اٌمحومح اٌمختصح، تمرار، 5807المادة 
تناء عًٍ طٍب معٍي من ووَي اٌجمهورَح ٌدي نفس 

ٌمتهَ اٌمنموٌح واٌعمارَح ااٌمحومح، أن َضع ممتٍواخ 

ووذٌن ممتٍواخ اٌمستفَد اٌمنموٌح واٌعمارَح فٍ حاٌح 
اسح اٌحصوي عًٍ لرض تطرق ؼَر شرعَح تحخ اٌحر

 فٍ انتظار صدور اٌحوَ فٍ األصي.

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َطٍب من اٌنَاتح 5817المادة 
اٌعامح فتح مسطرج جنائَح تاٌنستح ٌوافح اٌمخاٌفاخ 
اٌمحددج فٍ هذا اٌمانون. َخوي ٌه وذٌن أن َتدخي 
وطرؾ مدنٍ، دون اٌحاجح إلثتاخ اٌضرر، فٍ أٌ 

 ب هذا اٌمانون.لضَح تطرح أماَ اٌمحاوَ اٌجنائَح تموج

مع مراعاج اٌفمرج اٌساتمح، َخضع تدخي اٌتنن اٌمروزٌ 
 ٌٍمواعد اٌمطتمح عًٍ اٌطرؾ اٌمدنٍ.  

َجب اخطار اٌتنن اٌمروزٌ من طرؾ 5827المادة 

َتعٍق تؤٌ تحمَماٌسٍطاخ اإلدارَح أو اٌمضائَح اٌمختصح 

أٌ شخص طتَعٍ أو  تمخاٌفح ٌهذا ٌمانون من طرؾ

اخطاره تجمَع اٌدعاوي اٌمتعٍمح  معنوٌ.وما َجب وذٌن

 .ا اٌمانونتاٌمخاٌفاخ اٌواردج فٍ هذ

 الفصل الثالث7 الطعون

َمون اٌتظٍَ من اٌعموتاخ اٌتؤدَتَح 5837المادة 
اٌمنصوص عٍَها فٍ هذا اٌمانون أو فٍ نصوصه 

( 5اٌتطتَمَح أماَ اٌتنن اٌمروزٌ فٍ أجي ألصاه خمسح )
 أَاَ من َوَ اإلخطار تها.

اٌترتَتاخ اٌعمٍَح ٌهذا اٌتظٍَ تواسطح نصوص  َتَ وضع
 تنظَمَح ٌٍتنن اٌمروزٌ.

َتَ اٌطعن فٍ تصرفاخ ولراراخ اٌتنن 5847المادة 
اٌمروزٌ اٌتٍ َتخذها عًٍ أساس هذا اٌمانون أو 
نصوصه اٌتطتَمَح أماَ اٌؽرفح اإلدارَح ٌٍمحومح اٌعٍَا 
خالي شهر واحد من اإلخطار تتؤوَد اٌتصرؾ أو اٌمرار 

 أو انمضاء أجي اٌتظٍَ اإلدارٌ.

ال َتمتع هذا اٌطعن تاألثر اٌمولؾ وانما َمتصر عًٍ 
اٌنظر فٍ مشروعَح اٌتصرفاخ أو اٌمراراخ وتعوَض 

 اٌمتضررَن عند االلتضاء.

ال َمون عًٍ أَح حاي أن تؽَر محومح اٌطعن عند 
 االلتضاء اٌتصرفاخ أو اٌمراراخ موضوع اٌطعن.

طعن مهما وانخ طتَعته ضد  ال َمون أ5857ٌالمادة 
من هذا  93اٌمراراخ اٌتٍ تَ اتخذها تطتَما ٌٍمادج 

 اٌمانون.

استثناء عًٍ اٌفمرج أعاله َمون ٌألشخاص اٌطتَعََن أو 
اٌمعنوََن اٌذَن َمتٍوون، عند تارَخ صدور اٌمرار اٌذٌ 

من  93اٌمادج  ( من4( و3اٌنماطتَ اتخاذه عًٍ أساس 
هذا اٌمانون، األصوي أو اٌسنداخ أو األسهَ موضوع 
اٌمرار أو أصحاب اٌحموق فَها، ووذٌن األشخاص اٌذَن 
َتررون مصٍحح متاشرج، أن َتمدموا تطٍب إلعادج 

تاٌمحومح اٌعٍَا اإلدارَحاٌنظر فٍ اٌتعوَض أماَ اٌؽرفح 
دج خالي شهر واحد من تارَخ اٌمرار اٌمشار اٌَه فٍ اٌما

من هذا اٌمانون تحخ طائٍح سموط اٌحق. ٌَس ٌهذا  95
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اٌطٍب أٌ أثر عًٍ نمي مٍوَح األصوي أو اٌسنداخ أو 
 األسهَ موضوع اٌمرار.

من أجي تطتَق هذه اٌمادج، تمتصر سٍطاخ اٌماضٍ 
اٌتمدَرَح عًٍ تتََن ما اذا وان اٌتعوَض اٌذٌ تَ دفعه 

ع اٌخاص عادال. ٌذٌن فبنه َؤخذ تعَن االعتتار اٌوض
ٌمإسسح اٌمرض ولخ اتخاذ اٌمرار وخاصح اٌوضعَح 
اٌماٌَح اٌحاٌَح أو اٌتٍ وانخ ستإوي اٌَها ٌو أن هذا 

 اٌمرار ٌَ َتَ اتخاذه.

اٌسَوٌح تعتتر تمثاتح مساعداخ عمومَح، سٍؾ 

واٌضماناخ اٌممنوحح من طرؾ شخص  االستعجاٌَح

 معنوٌ خاضع ٌٍمانون اٌعاَ وخاصح اٌتنن اٌمروزٌ.

 باب التاسع7 إجراءات الحماٌةال

 السر المهنً الفصل األول7

َخضع ألحواَ اٌسر اٌمهنٍ طتما ألحواَ 5867المادة 

، تؤٌ َشاروون جمَع األشخاص اٌذَناٌمدونح اٌجنائَح 

صفح وانخ، فٍ ادارج أو تدتَر أو تسََر مإسسح لرض 

ووذٌن األشخاص اٌموٍفون، وٌو تصفح  أو َعمٍون تها

استثنائَح، تؤعماي تتعٍق ترلاتح مإسساخ اٌمرض، 

، ألٌ صفح وانخ، معرفح تبموانهوتشوي عاَ، أٌ شخص

 .أو استخداَ اٌمعٍوماخ اٌمتعٍمح تمإسساخ اٌمرض

فَما عدا اٌحاالخ اٌتٍ َنص فَها اٌمانون عًٍ خالؾ 
اٌمستفَد منه ال َمون خرق اٌسر اٌمهنٍ اال ترضا  ذٌن،

 وتعد اختاره توضوح.

خروجا عًٍ ذٌن، ال َمون أن تحتج مإسساخ اٌمرض 
أو األشخاص اٌذَن تستخدمهَ تاٌسر اٌمهنٍ عًٍ اٌتنن 
اٌمروزٌ أو اٌسٍطح اٌمضائَح اٌتٍ تتصرؾ فٍ اطار 

 مسطرج جنائَح.

ال َمون االحتجاج تاٌسر اٌمهنٍ فٍ رلاتح اٌواجتاخ 
 ألمواي وتموَي اإلرهاب.اٌمتعٍمح تموافحح ؼسَي ا

 نظام حماٌة الودائعالفصل الثان7ً 

َتَ انشاء صندوق َسمً صندوق ضمان 5037المادة 
اٌودائع واٌتسوَح ٌصاٌح مودعٍ اٌتنون اٌعامٍح فٍ 

 مورَتانَا.

َجب عًٍ اٌتنون اٌعامٍح فٍ مورَتانَا أن 5057المادة 
 تنتسب ٌصندوق ضمان اٌودائع واٌتسوَح.

ذا اٌصندوق من مساهماخ اٌتنون تتوون موارد ه
وعائداخ االستثمار وؼَر ذٌن من اٌموارد اٌتٍ َمون أن 

 تمنحها اٌدوٌح أو اٌتنن اٌمروزٌ.

َمرر صندوق ضمان اٌودائع واٌتسوَح 5087المادة 
سداد ودائع اٌجمهور جزئَا أو وٍَا فٍ حاٌح سحب 

 االعتماد.

ٌٍصندوق وذٌن أن َتدخي تشوي ولائٍ وذٌن من  َمون
خالي توفَر اٌدعَ اٌماٌٍ ٌتداتَر اٌتسوَح. ال َمون فٍ 
أٌ حاي أن َستب هذا اٌتدخي ٌٍصندوق تحمي عتئ ماٌٍ 
أوتر من اٌمتاٌػ اٌتٍ وان سَعوضها ٌمودعٍ مإسسح 
اٌمرض اٌتٍ تَ اٌتدخي ٌصاٌحها حسب أحواَ اٌنصوص 

 خ هذا اٌتدخي.سارَح اٌمفعوي عند تارَ

َتٍػ اٌتنن اٌمروزٌ صندوق ضمان 5007المادة 
اٌودائع واٌتسوَح عن اوتشاؾ وٍما من شؤنه أن َإدٌ 

 اًٌ تدخي ولائٍ أو اٌزامٍ.

َجب عًٍ صندوق ضمان اٌودائع واٌتسوَح أن َسدد 
( 30أعاله خالي اٌثالثَن ) 132اٌودائع طتما ٌٍمادج 

ن ٌٍتنن اٌمروزٌ َوما اٌتاٌَح ٌعجز مإسسح اٌمرض. َمو
 أن َمرر تمدَد هذه اٌفترج.

َحي صندوق ضمان اٌودائع واٌتسوَح محي 5017المادة 
 اٌمودعَن فٍ حمولهَ فٍ حدود اٌمتاٌػ اٌمدفوعح اٌَهَ. 

َمون ٌٍنظاَ اٌماٌٍ عند اٌحاجح تصفح 7 502المادة 
عامح أو ٌواحدج أو أوثر من مووناته أن تمدَ دعما ماٌَا 

خ ٌتواجه اٌتزاماتها وخصوصا تجاه ٌمإسسح لرض أفٍس
 اٌمودعَن وذٌن وفق شروط َحددها اٌتنن اٌمروزٌ. 

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ، تواسطح نصوص 7 503المادة 
 تنظَمَح، تحدَد ما ٍٍَ: 

اإلجراءاخ اإلدارَح ٌصندوق ضمان اٌودائع  (1
واٌتسوَح وخصوصا فَما َتعٍق تتشوٍَح هَئاته 

تح، وشروط اٌنصاب واألؼٍتَح اٌمطٍو
واٌتؤهَالخ اٌمحتمٍح ٌٍتفوَض ووذٌن اموانَح 
توٍَؾ اٌتنن اٌمروزٌ توي أو تعض مهاَ 

 تسََره عند االلتضاء؛ 
اٌعمٍَاخ واألدواخ اٌموضوعح تحخ تصرؾ  (2

صندوق ضمان اٌودائع واٌتسوَح من أجي أدائه 
ٌمهمته خصوصا فَما َتعٍق تؤعماي تسََر 

 اٌمصادر اٌممونح؛ 
ٌتٍ تسددها طرق حساب اٌمساهماخ ا (3

مإسساخ اٌمرض اٌمنتستح ووذٌن اموانَح 
اٌٍجوء اًٌ طٍب مساهماخ فوق اٌعادج ٌتؽطَح 

 احتَاجاخ ماٌَح ٌتدخي معَن؛ 
نظاَ اٌسر اٌمهنٍ اٌذٌ َنطتق عًٍ صندوق  (4

ضمان اٌودائع واٌتسوَح وصالحَاخ اٌصندوق 
تجاه مإسساخ اٌمرض وخاصح فَما َتعٍق 

 تاٌوٌوج اًٌ اٌمعٍوماخ؛ 
اٌجوانب األخري اٌتٍ َتطٍتها انشاء وي  (5

 وحسن سَر نظاَ حماَح اٌودائع.

 الفصل الثالث7 فً العالقات مع الزبناء

َحق ٌوي شخص مورَتانٍ اٌجنسَح أو 7 504المادة 
 ممََ طتما ٌنظاَ اٌصرؾ أن َفتح حساتا مصرفَا. 

( مإسساخ 3فٍ حاي رفض ؼَر مترر من ثالث )
عَن تٍمائَا احدي لرض، َمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َ
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مإسساخ اٌمرض ٍَزمها تفتح حساب مصرفٍ ٌهذا 
 اٌشخص َمدَ ٌه اٌحد األدنً من اٌخدماخ اٌمصرفَح.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ، تواسطح نصوص تنظَمَح، 
 اإلجراءاخ اٌعمٍَح ٌتطتَق هذه اٌمادج.

َمتضٍ وي فتح ٌحساب مصرفٍ أو 7 505المادة 
اتفالَح موتوتح ٌحساب سنداخ ووي منح ٌٍمروض اتراَ 

 تَن اٌزتون ومإسسح اٌمرض تسٍَ نسخح منها ٌٍزتون.
َحدد اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح اٌحد 

 األدنً من تنود االتفالَح.  
َوٍؾ اٌتنن اٌمروزٌ تبعداد سجي 7 506المادة 

ٌٍحساتاخ وَضمن مروزج اٌمخاطر االئتمانَح 
واٌشَواخ واٌمعٍوماخ اٌمتعٍمح تحوادث دفع اٌشَواخ، 

ؼَر اٌصحَحح، واألوراق اٌتجارَح ؼَر اٌمسددج، 
وحوادث اٌدفع تاٌتطالح وؼَرها من وسائي اٌدفع 
االٌوترونَح. وَجوز ٌه أن َطٍب موافاته تؤَح معٍوماخ 

 مفَدج ٌهذه اٌمهمح.
تحاالخ اٌحظر  َتَ اخطار اٌتنن اٌمروزٌ متاشرج

اٌمصرفَح اٌصادرج عن اٌمحومح اٌمختصح تموجب 
 من مدونح اٌتجارج. 965اٌمادج 

ٌوي شخص اٌحق فٍ االطالع عًٍ اٌمعٍوماخ اٌمتعٍمح 
وذٌن تجاه تاٌتزاماته تجاه مإسسح اٌمرض اٌتاتع ٌها و

 اٌتنن اٌمروزٌ.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ، عن طرَق نصوص تنظَمَح، 
اجراءاخ انشاء وتشؽَي هذه األنظمح، السَما طتَعح 

معها واجراءاخ اٌتسجَي ونطاق اٌتَاناخ اٌتٍ سَتَ ج
واٌحفظ واالطالع واٌتتادي وحذؾ اٌتَاناخ تما فٍ ذٌن 

 تَاناخ اٌمروض.

َجوز ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َعهد تبدارج اٌخدماخ 
اٌمنصوص عٍَها فٍ هذه اٌمادج وفق اٌشروط اٌتٍ 

 َحددها.

َتَ االطالع عًٍ اٌتَاناخ اٌممروزج 7 513المادة 
ح من لتي مإسساخ اٌمرض اٌمشار اٌَها فٍ اٌمادج اٌساتم

 لتي فتح اٌحساتاخ اٌمصرفَح أو منح اٌمروض.

َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ وضع نظاَ 7 515المادة 
معٍوماخ حوي اٌمروض َستجَب ٌشروط أمان وسرَح 
وشفافَح وسالمح وحماَح اٌتَاناخ تما فٍ ذٌن اٌتَاناخ 

 ذاخ اٌطاتع اٌشخصٍ.

وي شخص عمومٍ أو خصوصٍ َمارس نشاط ضمان 
منح اٌمروض أو َمدَ خَاراخ دفع مإجي ٍَزَ  أو

 تاٌمشاروح فٍ نظاَ تتادي اٌمعٍوماخ حوي اٌمروض.

َخضع وي جمع ٌٍتَاناخ، ووي استخداَ أو نشر ٌٍتَاناخ 
اٌشخصَح، تما فٍ ذٌن اٌمعٍوماخ اٌمتعٍمح تاٌمرض، 
ٌٍموافمح اٌمستمح من اٌزتون. َجب أن تسجي هذه 

 ب اٌمرض أو من اٌعمد.اٌموافمح وجزء ال َتجزأ من طٍ

من هذه اٌمادج، ال تخضع ٌٍموافمح  3استثناء عًٍ اٌفمرج 
ٌمعٍوماخ ااٌمعٍوماخ اٌعامح واٌمستمح من طرؾ اٌزتون 

اٌمتعٍمح تاٌمروض لتي دخوي هذا اٌمانون حَز اٌنفاذ 
ووذا اٌمعٍوماخ اٌتٍ َمدمها اٌتنن اٌمروزٌ وادارج 

طار مسطرج اٌمضائَح فٍ اووذٌن اٌسٍطاخ  اٌضرائب
 لضائَح.

َجوز ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َعهد تبدارج اٌخدماخ 
اٌمنصوص عٍَها فٍ هذه اٌمادج وفق اٌشروط اٌتٍ 

 َحددها.

َتَ اطالع اٌجمهور عًٍ اٌشروط اٌتٍ 5187المادة 
تطّتمها مإسساخ اٌمرض عًٍ عمٍَاتها، السَما من 
حَث أسعار اٌفائدج اٌمدَنح واٌدائنح، واٌعموالخ واٌرسوَ 
ونظاَ توارَخ اٌنفاذ، وَتَ اتالغ اٌتنن اٌمروزٌ تذٌن 

 ضمن اٌشروط اٌتٍ َحددها.

َجب أن َوون ٌدي مإسساخ اٌمرض هَئح 7 510المادة 
أو جهاز داخٍٍ َسمح تمعاٌجح فعاٌح وشفافح ٌتظٍماخ 
اٌممدمح من زتنائها، َوون متناستا مع حجمها وطتَعح 

 أنشطتها.

اٌمروزٌ ضمن صالحَاته َحدد اٌتنن 7 511المادة 
وتواسطح نصوص تنظَمَح، اٌترتَتاخ اٌضرورَح 
ٌتطوَر اٌممارساخ اٌفضًٍ فٍ مجاي مزاوٌح اٌنشاط 
اٌمصرفٍ وَضع األسس ٌحماَح مستهٍوٍ اٌخدماخ 

 اٌماٌَح، تما فٍ ذٌن خدماخ اٌدفع.

 الفصل الرابع7 الجمعٌات المهنٌة

تتعا تٍزَ مإسساخ اٌمرض تاالنتساب، 7 512المادة 
من اٌمادج األوًٌ من هذا اٌمانون  4ٌفئاتها وطتما ٌٍفمرج 

 .اًٌ جمعَاخ مهنَح معتمدج من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ

 ال َمون االنتساب اال اًٌ جمعَح مهنَح واحدج.

ٌثنه من طرؾ اٌمهنُح اتط واٌرد اعتمااَتم7 513المادة 
 وزٌ.ٌمرا

ض ٌمرخ اٌمهنُح ٌمئسسااتط واٌراتسهر 5147المادة 
ص ٌنصىن واٌمانىَ هذا اعضائها ألحىاج أعاامرعًٍ 

ي خالاٌمروزٌ توي اٌثنه وتتٍػ اتطثُما ٌه ج ٌمتخذا
 ي.ٌمجاهذا اَسجً فٍ 

عضائها ض تتمثَي أٌمرخ اٌمهنُح ٌمئسسااتط واٌرتموَ ا
وتتمتع فٍ هذا اٌصدد ٌمتعٍمح تاٌمهنح. اٍمضاَا فٍ ا

 تاٌصالحَاخ اٌتاٌَح:

ٌمهنح اسح راٌمتعٍمح تمماٌمسائً رس اتد (1
تٍن اٌمتعٍمح تتحسَن تمنَاخ اٌتنن خاصح و
وحماَح مستهٍوٍ ٌمنافسح اتشجُع ض وٌمروا

ء اٌخدماخ نشااٌخدماخ اٌمصرفَح واٌماٌَح وا
ن تىىَاث تمنَاخ جدَدج وستحداٌمشتروح وا

 اٌعماي.                              مع ممثٍٍ ي واٌعاللاخ ٌعماا
ٌثنه اافظ محَمون استفسارها من طرؾ  (2

وما َح مسؤٌح تتعٍك تاٌمهنح. أعن  اٌمروزٌ
 ي.ٌمجاهذا افٍ خ حاالتراٌه َ تمدٌها أن َمىن 



 5384العدد  ..............................8152أكتوبر  51الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة  بتارٌخ 

 

602 
 

َمون ٌها أن تٍجؤ اًٌ اٌمضاء دفاعا عن  (3
عضائها اذا وان أحد أسُما  الوٌمهنح امصاٌح 

 ي.ٌدعىطرفا فٍ ا

من راتطح أو طٍة ء عًٍ تنااٌمروزٌ، ٌٍثنه ز َجى
ء و/أو تبنشاَ َمىض أن رٌمٌمإسساخ امهنُح رواتط 
 وح ٌصاٌح أعضائها.مشترج فائدأٌ خدمح ذاخ تسُُر 

اٌمروزٌ اٌمَاَ تتفتَش اٌظروؾ اٌتٍ ٌٍثنه َخوي 
ض ٌمرتمارس فَها اٌجمعَاخ اٌمهنَح ٌمإسساخ ا

 مهامها.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ،تواسطح نصوص تنظَمَح، 
 اإلجراءاخ اٌتطتَمَح ٌهذا اٌفصي. 

 متفرقة  الباب العاشر7 أحكام

َجب عًٍ مإسساخ اٌمرض مواءمح 7 515المادة 
نظمها األساسَح مع أحواَ هذا اٌمانون فٍ األجي اٌذٌ 

 َحدده اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح.  

 ٍَؽٍ هذا اٌمانون وَحي محي: 7 516المادة 

 اٌصادر 020ـ2007األمر اٌمانونٍ رلَ  (1
اٌمتعٍق تتنظََ  2007مارس  13تتارَخ 

مإسساخ اٌمرض، ووذا وافح األحواَ اٌساتمح 
 اٌمخاٌفح ٌه. 

وافح األحواَ اٌساتمح اٌمخاٌفح اٌتٍ تتعارض  (2
مع خضوع اٌهَئاخ اٌماٌَح ذاخ اٌنظاَ 

 اٌمانونٍ اٌخاص إلشراؾ اٌتنن اٌمروزٌ. 

-2007تتمً اٌنصوص اٌمطتمح ٌألمر اٌمانونٍ رلَ 
 ذوور أعاله سارَح اٌمفعوي ما ٌَ َتَ تعدٍَها.اٌم 020

ٌُفز هزا انقبَىٌ ثبػزجبسِ قبَىَب نهذونخ : 511الوبدة 

إلساليٍخ ا وٌُشش فً انجشٌذح انشسًٍخ نهجًهىسٌخ

 .انًىسٌزبٍَخ

 

 8153أغسطس  51حرر بٌىاكشىط بتبرٌخ 

 

 هحوذ ولذ عبذ العسٌس

 

 الىزٌر األول

 ٌحٍى ولذ حذهٍي

 

 والمالٌة وزٌراالقتصاد

 المختار ولد اجاي

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

ٌتعلق بالنظام الوطنً  مكرر 304-8355قانون رقم 
 للدفع

 

 بعذ هصبدقت الجوعٍت الىطٌٍت؛

 التبلً:ٌصذر رئٍس الجوهىرٌت القبًىى 
 

 أحكام عامة تمهٌدي7فصل 
وضع األحواَ َهدؾ هذا اٌمانون اًٌ المادة األولى7 
 ٌٍنظاَ اٌوطنٍ ٌٍدفع. اٌمانونَح اٌمنظمح

 7مفهوَ اٌمانون اٌحاٌٍ، َمصد ب ف7ٍ 8المادة 
اٌتنن اٌمروزٌ اٌمورَتانٍ ،البنك المركزي (5

اٌصادر تتارَخ  118-73اٌمنشؤ تاٌمانون رلَ 
 .1973ماَو  30

اٌهَئح اٌمخوٌح  ،المركزي للسندات المؤتمن (2
ٌٍسنداخ فٍ  األصٍٍ توفَر خدماخ اٌتسجَي

نظاَ ٌٍمَد عًٍ اٌحساب؛ وخدماخ اٌتورَد 
واٌمسن اٌممروز ٌحساتاخ اٌسنداخ عًٍ أعًٍ 
مستوي. َمون أن توون تٍن اٌهَئح اٌتنن 
اٌمروزٌ أو أَح هَئح أخري مرخصح مستما 
من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ فٍ اطار مهامه 
اٌمتعٍمح تاٌنظاَ اٌوطنٍ ٌٍدفع طتما ٌنظامه 

 ؛األساسٍ
اٌحساب اٌمفتوح ٌدي اٌتنن  ،لتسوٌةحساب ا (3

أو أٌ هَئح أخري مرخصح من  اٌمروزٌ
طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ من أجي احتَاجاخ 

 نظاَ؛تسوَح اٌمعامالخ تَن اٌمشاروَن فٍ 
تحوَي اٌدَون  ،عملٌة المقاصة داخل نظام (4

واالٌتزاماخ اٌناتجح عن أوامر اٌتحوَي اٌتٍ 
َمدمها مشارن أو عدج مشاروَن ٌصاٌح 

رن آخر أو مشاروَن آخرَن أو اٌتٍ مشا
َتٍماها هإالء تخصوص دَن أو اٌتزاَ صاؾ 

دَن واحد صاؾ  وحَد، تحَث َوون هنان
مطٍوب أو اٌتزاَ واحد صاؾ مستحق. َشمي 
هذا اٌتعرَؾ وافح أنواع اٌمماصح اٌثنائَح 

وتشوي عاَ  أو تاٌتجدَدواٌمتعددج األطراؾ 
وافح آٌَاخ وطرق واتفالاخ اٌمماصح 

 منصوص عٍَها فٍ اطار نظاَ.اٌ
اٌوَان أو اٌوَاناخ اٌمسإوٌح عن  ،المشغل (5

استؽالي نظاَ. وَمون أن َتعٍق األمر تاٌتنن 
اٌمروزٌ أو أَح هَئح مرخصح مستما من 
طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ فٍ اطار مهامه اٌمتعٍمح 

 ؛تاٌنظاَ اٌوطنٍ ٌٍدفع طتما ٌنظامه اٌخاص
وي أمر صادر عن  ،أمر التحوٌل داخل نظام (6

مشارن َإدٌ اًٌ اٌتوفي تاٌتزاَ تاٌدفع أو 
تتنفَذه وما هو محدد وفق لواعد سَر عمي 
اٌنظاَ، أو أمر صادر عن مشارن تتحوَي 
مٍوَح سند أو عدج سنداخ أو اٌحق فٍ سند أو 
عدج سنداخ تواسطح اٌتسجَي فٍ سجي أو 

 ؛حساب أو تحخ أٌ شوي آخر
موََ واٌتصفَح مساطر اٌت ،اإلعسارإجراءات  (7

اٌمضائَح وما هٍ منصوص عٍَها فٍ اٌوتاب 
اٌسادس من مدونح اٌتجارج، ومسطرج اٌتصفَح 
طتما ٌٍمانون اٌمتعٍق تتنظََ مإسساخ اٌمرض 
أو أَح مسطرج أخري ضد مشارن تمجرد أن 
توون هذه اٌمسطرج َمون أن تإدٌ اًٌ تعٍَق 
تحوَالخ اٌمشارن أو دفعه أو أن تإدٌ اًٌ 
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ما ووذٌن تعٍَق اٌضماناخ اٌتٍ تَ اٌحد منه
 ؛انشاإها فٍ اٌنظاَ واٌحد منها

وي نظاَ دفع أو مماصح أو تسوَح  النظام، (8
ٌٍسنداخ مرخص من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ 
فٍ اطار مهامه اٌمتعٍمح تاٌنظاَ اٌوطنٍ ٌٍدفع 
طتما ٌنظامه األساسٍ أو وي نظاَ َوون اٌتنن 

 اٌمروزٌ هو مشؽٍه.

-قواعد سٌر العمل  –النظم  الفصل األول7 ترخٌص
 المشاركة

ال َجوز ألٌ وان أن َسَر أو َستؽي نظاما 7 0المادة 
ٌه ٌٍدفع أو اٌتسوَح أو اٌمماصح دون أن َوون لد رخص 

من طرؾ اٌتنن اٌمروزٌ ومشؽي ٌٍنظاَ اٌوطنٍ مستما
 ٌٍدفع.

َحدد اٌتنن اٌمروزٌ عن طرَق نصوص تنظَمَح 
اٌَه فٍ اٌفمرج األوًٌ شروط ومعاََر اٌترخَص اٌمشار 

 من هذه اٌمادج وخاصح:
 اٌحد األدنً من رأس اٌماي؛  (7
 اٌمستخدمح؛األصي اٌمشروع ٌألمواي  (8
 اٌمساهمَن؛مالءج ونزاهح  (9

 اٌحوامح؛اجراءاخ  (10
نظاَ اٌرلاتح اٌداخٍَح وتسََر األخطار تما فٍ   (11

 .وتموَي اإلرهابذٌن مخاطر ؼسَي األمواي 
ٌتٍ َحددها اٌتنن مع مراعاج اٌشروط ا 17المادة 

اٌمروزٌ عن طرَق نصوص تنظَمَح، َموَ مشؽي أٌ 
نظاَ تبعداد لواعد تشؽَي اٌنظاَ ومعاََره اٌفنَح 

 واجراءاته وأٌ معٍوماخ أخري مفَدج.
تح اٌنظاَ مرالفٍ اطار مهامه فٍ اٌمروزٌ،َمون ٌٍتنن 

اٌوطنٍ ٌٍدفع، أن َفرض عًٍ اٌمشؽي تعدَي لواعده 
 واجراءاته.ومعاََره اٌفنَح 

اٌمادج تواسطح  هذه تحدد اإلجراءاخ اٌعمٍَح ٌتطتَق
 نصوص تنظَمَح ٌٍتنن اٌمروزٌ.

َجب عًٍ اٌمشارن فٍ أٌ نظاَ أن َموَ تفتح 7 2المادة 
حساب ٌٍتسوَح ٌدي اٌتنن اٌمروزٌ طتما ٌٍشروط اٌتٍ 
َحددها تواسطح نصوصه اٌتنظَمَح أو ٌدي أٌ هَئح 

 مروزٌ.أخري مرخصح من طرؾ اٌتنن اٌ
مشارن ال اٌفٍ حاي عدَ وجود حساب ٌٍتسوَح، فبن

َمونه أن َتصرؾ اال تصفته مشاروا ؼَر متاشر. وعٍَه 
فبن ادراج أوامر اٌتحوَي اٌخاصح ته فٍ اٌنظاَ َتَ عن 
طرَق مشارن متاشر. توون اٌعاللاخ تَن اٌمشارن ؼَر 
اٌمتاشر واٌمشارن اٌمتاشر اٌمتعامي معه موضوع 

من  َحاالتفال ه. ال َمون أن تحد هذحموتوت َحاتفال
اٌمسإوٌَح اٌتٍ تمع عًٍ اٌمشارن اٌمتاشر تممتضً 
األوامر اٌتٍ َدخٍها ٌحساب اٌمشارن ؼَر اٌمتاشر. 
َجب أن َوون اٌمشارن ؼَر اٌمتاشر معروفا ٌدي 

 مشؽي اٌنظاَ اٌذٌ َتٍػ ته مستما تشوي موتوب.
اٌمشاروَن َتٍػ مشؽي اٌنظاَ اٌتنن اٌمروزٌ تالئحح 

اٌمتاشرَن وؼَر اٌمتاشرَن وَطٍعه فورا عًٍ وي تعدَي 
 َطرأ عًٍ هذه اٌالئحح.

ح متعٍمَحدد اٌتنن اٌمروزٌ اٌشروط واإلجراءاخ اٌ
ٌمشاروح فٍ أٌ نظاَ ووذا اٌحموق واٌواجتاخ تا

 اٌمرتتطح تها.
 الفصل الثان7ً الصبغة النهائٌة لألوامر

َ اٌٍحظح تحدد لواعد تشؽَي أٌ نظا7 3المادة 
واإلجراءاخ اٌتٍ َعتتر وفمها أمر اٌتحوَي لد تَ ادراجه 
فٍ اٌنظاَ، ووذا اٌٍحظح واإلجراءاخ اٌتٍ َعتتر وفمها 
أمر اٌتحوَي نهائَا فٍ هذا اٌنظاَ. وفٍ ؼَاب ذٌن، فبنه 
 َخوي ٌٍتنن اٌمروزٌ أن َحدد هذه اٌٍحظاخ، تاٌنستح

 ألٌ نظاَ، تواسطح نصوص تنظَمَح.
ن أٌ شرط أو حوَ لانونٍ أو ترتَب عًٍ اٌرؼَ م

نظامٍ أو أَح ممارسح مخاٌفح، فبن أٌ أمر تحوَي 
َدرجه مشارن معَن فٍ نظاَ ما، ال َمون اٌؽاإه من 
طرؾ اٌمشارن أو اٌؽَر، تما فٍ ذٌن اٌسٍطاخ اإلدارَح 

مإلخ، أو أمَن اٌتفٍَسح أو  مدَرواٌمضائَح، أو أٌ 
ح، منذ مصؾ أو أٌ جهاز مسطرج تموََ أو تصفَ

 اٌٍحظح اٌتٍ َصتح فَها نهائَا.
اٌمادج تؤٌ وسٍَح لد هذه من  2ال تخي أحواَ اٌفمرج 

توون موجودج أو َمون استخدامها ٌتحصَي اٌمتٍػ 
اٌمعادي ٌٍتحوَي فٍ حاٌح اٌؽش أو اٌخطؤ أو أٌ عامي 
آخر مماثي، شرَطح أال تعرض ٌٍشن اٌؽاَح من اٌتسوَح 

 فٍ اٌنظاَ.
وامر اٌتحوَي وعمٍَاخ اٌمماصح فٍ تعتتر أ7 4المادة 

ووذا اٌدفوع واٌتسوَاخ اٌناتجح عنها، صاٌحح  نظاَ، أٌ
اٌفمرج، عًٍ هذه ونافذج وَحتج تها عًٍ اٌؽَر. تتعٍق 

تؤوامر اٌتحوَي اٌتٍ أدرجخ فٍ  اٌخصوص،وجه 
وفما ٌمواعد تشؽَي هذا اٌنظاَ، لتي ٌحظح فتح  اٌنظاَ،

ؼَر متاشر  مسطرج اإلعسار ضد مشارن متاشر أو
ونفذخ فٍ َوَ فتح اٌمسطرج، وذٌن حتً ٌو تَ اٌدفع أو 
اٌتسوَح أو عمٍَاخ اٌمماصح داخي اٌنظاَ، تما فٍ ذٌن 

 اٌضماناخ اٌممدمح، تعد ٌحظح فتح اٌمسطرج اٌمذوورج.
، فبن ٌحظح فتح جاٌمادهذه فٍ مفهوَ اٌفمرج األوًٌ من 

 مسطرج اإلعسار ضد مشارن فٍ نظاَ هٍ اٌٍحظح اٌتٍ
َتٍػ فَها مشؽي هذا اٌنظاَ تفتح هذه اٌمسطرج. تاٌنستح 
ٌمإسساخ اٌمرض أو جمَع اٌمشاروَن اِخرَن 

َح تناء عًٍ لرار من اداراٌخاضعَن ٌمسطرج تصفَح 
اٌتنن اٌمروزٌ، فبن ٌحظح فتح اٌمسطرج هٍ اٌٍحظح 

 اٌتٍ َتتنً فَها اٌتنن اٌمروزٌ لراره تفتح اٌمسطرج.
ال َمون وعٍَه هذه اٌمادج من اٌنظاَ اٌعاَ.  تعتتر أحواَ

تؤثر أٌ لانون أو  نظاَ،أن تتؤثر عمٍَاخ اٌمماصح فٍ 
أو ممارسح تنص عًٍ تطالن أو عدَ  نص تنظَمٍ

لاتٍَح االحتجاج تاٌعمود أو اٌمعامالخ أو اٌدفوع أو أٌ 
 اإلعسار. عمود أخري أترمخ أو تمخ لتي فتح مسطرج

أٌ حوَ لانونٍ مخاٌؾ،  تصرؾ اٌنظر عن 57المادة 
فبن األمواي اٌموجودج فٍ حساب اٌتسوَح ال َجوز 
حجزها أو اَداعها فٍ اٌحراسح أو منعها تؤٌ طرَمح 
مهما وانخ من لتي مشارن أو طرؾ مماتي أو طرؾ 

 آخر ؼَر اٌمشؽي أو جهاز تسوَح اٌنظاَ.
 الفصل الثالث7 األحكام المتعلقة بإجراءات اإلعسار
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اٌسٍطح اٌمضائَح أو اإلدارَح اٌتٍ  تشعر7 6المادة 
 نظاَ،اٌتننفتح مسطرج اإلعسار ضد مشارن فٍ تتنطم

 لرار فتح هذه اٌمسطرج. اٌمروزٌ فورا تحوَ أو
َشعر اٌتنن اٌمروزٌ فور تسٍمه حوَ أو لرار فتح هذه  

اإلشعار فورا  اٌمسطرج مشؽٍٍ األنظمح اٌمعنَح. َوون
اذا وان فتح اٌمسطرج لد تَ اتخاذه من طرؾ اٌتنن 

 اٌمروزٌ.
ال َتمتع فتح مسطرج اإلعسار ضد مشارن 537المادة 

تاألثر اٌرجعٍ عًٍ حموله واٌتزاماته اٌناتجح أو ذاخ 
اٌصٍح تمشاروته فٍ نظاَ محدد لتي ٌحظح فتح هذه 

 من 7من اٌمادج  2اٌمسطرج وما هو متَن فٍ اٌفمرج 
 اٌمانون اٌحاٌٍ.

ال َمنع فتح مسطرج اإلعسار ضد مشارن  557المادة 
استخداَ األرصدج أو اٌسنداخ اٌمتوفرج فٍ حساب 
اٌتسوَح اٌخاص ته من أجي تموَنه من اٌوفاء تاٌتزاماته 
داخي اٌنظاَ َوَ فتح اٌمسطرج. َمون استخداَ أٌ تسهَي 

نٍ اعتماد حصي عٍَه هذا اٌمشارن مرتتط تاٌنظاَ اٌمع
ٌتموَنه من اٌوفاء تاٌتزاماته فٍ اطار اٌنظاَ 

 ضمان متاح. وجود تشرط
فٍ حاي فتح مسطرج اعسار أو أَح مسطرج  587المادة 

لضائَح أو ادارَح أو ودَح فٍ تٍد ؼَر مورَتانَا تجاه 
مشارن أجنتٍ فٍ نظاَ وطنٍ أو تمس حموق واٌتزاماخ 
مشارن معَن فٍ نظاَ وطنٍ، فبن حموق واٌتزاماخ 
اٌمشارن اٌناتجح عن مشاروته فٍ اٌنظاَ اٌمذوور أو 

ن اٌمورَتانٍ واٌمانون تموجب اٌمانو ته تحدداٌمرتتطح 
 اٌحاٌٍ.
 ٌنظاَ اٌعاَ.من ااٌفصي اٌحاٌٍ  تعتتر أحوا507َالمادة 

 الفصل الرابع7 فعالٌة الضمانات
َمون أن تتطٍب لواعد تشؽَي نظاَ من 7 51المادة 

اٌمشاروَن اٌمتاشرَن أو ؼَر اٌمتاشرَن ضماناخ 
الستَفاء اٌتزاماخ اٌدفع اٌناتجح عن اٌمشاروح فٍ 

وما َمون ٌهذه اٌمواعد أن تحدد طرق انشاء اٌنظاَ. 
طتما  وتخصَص وتحمَق أو استخداَ هذه اٌضماناخ

 .ٌٍتشرَعاخ اٌسارَح
اٌنظاَ  مرالتحَخوي اٌتنن اٌمروزٌ، فٍ اطار مهاَ 

اٌوطنٍ ٌٍدفع، أن َفرض عًٍ اٌمشؽي تعدَي طرق 
 انشاء وتخصَص وتحمَق أو استخداَ هذه اٌضماناخ.

تواسطح نصوصه اٌتنظَمَح َحدد اٌتنن اٌمروزٌ 
 اجراءاخ وشروط تطتَق هذه اٌمادج.

حموق مشؽي اٌنظاَ واٌمشارن فَه عًٍ  نا 527المادة 
اٌضماناخ اٌمنشؤج ٌصاٌحه فٍ اطار اٌنظاَ طتما ٌهذا 

 ذاٌتنفَ طرقاٌفصي ال تتؤثر تمسطرج اإلعسار، أو 
اٌمدنَح أو أَح مسطرج أخري لضائَح أو ادارَح أو ودَح 

ضد مشارن متاشر أو ؼَر متاشر، أو عند مفتوحح 
االلتضاء ضد طرؾ آخر لاَ تبنشاء اٌضماناخ. َمون 

 تحمَق هذه اٌضماناخ الستَفاء هذه اٌحموق.
ال َمون ألٌ دائن ٌمشارن متاشر أو ؼَر متاشر فٍ 
اٌنظاَ، أو ٌمشؽي اٌنظاَ أو عند االلتضاء ٌدائن اٌؽَر 

ستفَد من أٌ حق اٌذٌ أنشؤ اٌضماناخ داخي اٌنظاَ، أن َ

مهما وان َتعٍق تهذه اٌضماناخ سواء تاالستناد اًٌ 
 لانون أجنتٍ. أو أٌاٌمانون اٌمورَتانٍ 

 المركزٌون للسندات الخامس7 المؤتمنونالفصل 
َخوي اٌتنن اٌمروزٌ تحدَد شروط  537المادة 

ترخَص وممارسح أنشطح اٌمإتمنَن اٌمروزََن ٌٍسنداخ 
تواسطح نصوص تنظَمَح، ووذا اٌمتطٍتاخ اٌتنظَمَح 

 واالحتَاطَح اٌتٍ َجب احترامها.
َمارس اٌتنن اٌمروزٌ مهمته فٍ اٌمرالتح اٌمنصوص 

من اٌمانون اٌحاٌٍ، عًٍ اٌمإتمنَن  19عٍَها فٍ اٌمادج 
 مروزََن ٌٍسنداخ. اٌ

َخضع اٌمإتمن اٌمروزٌ ٌٍسنداخ، عندما  547المادة 
َستؽي نظاما ٌتسوَح اٌسنداخ، ٌالٌتزاماخ اٌمتعٍمح 

 تاألنظمح واٌمنصوص عٍَها فٍ هذا اٌمانون.
َحدد اٌتنن اٌمروزٌ تواسطح نصوص تنظَمَح شروط 

 واجراءاخ تطتَق هذا اٌفصي.
 ركزيالفصل السادس7 دور ومهام البنك الم

 األساسٍ:ٌنظامه  اطتم َخوي ٌٍتنن اٌمروز557ٌالمادة 
تنظََ وترخَص أنظمح اٌدفع واٌتسوَح  (1

 واٌمماصح؛
انشاء وامتالن وتسََر واٌمشاروح فٍ مٍوَح أو  (2

 تسََر هذه األنظمح؛
 اعداد سَاساخ عصرنح هذه األنظمح؛ (3
تحدَد اٌمواعد واإلجراءاخ اٌعامح أو اٌفردَح  (4

 األنظمح؛اٌمتعٍمح تمشؽٍٍ هذه 
 عمٍَاخ هذه األنظمح؛ مرالتح (5
تطوَر مناهج وتونوٌوجَاخ جدَدج ٌهذه  (6

 األنظمح؛
منح اٌتسهَالخ تؽَح ضمان ثتاخ وأمن وفعاٌَح  (7

 هذه األنظمح؛
مسن حساتاخ اٌخزَنح ٌٍمشؽٍَن واٌمشاروَن  (8

وتسوَح اٌتحوَالخ  اٌماتٍح ٌالستخداَ ٌمماصح
 داخي نظاَ؛

 اٌمشاروَن؛ٌٍمشؽٍَن ومسن حساتاخ اٌسنداخ  (9
اٌتصرؾ فٍ نظاَ تصفح مشؽي أو جهاز  (11

 تسوَح أو مشارن؛
اٌتصرؾ تصفح مإتمن مروزٌ ٌٍسنداخ  (11

 تاٌنستح ٌسنداخ اٌحوومح.
 األساسٍَوٍؾ اٌتنن اٌمروزٌ طتما ٌنظامه 7 56المادة 
اٌنظاَ اٌوطنٍ ٌٍدفع. وتهذه اٌصفح، َمونه اٌمَاَ  تمرالتح

اٌمَدانَح وانجاز أو اٌرلاتح و تعمٍَاخ اٌرلاتح اٌمستندَح
األمر تبنجاز ختراخ واٌمطاٌتح تاٌمعٍوماخ واٌوثائق 
اٌتٍ َراها مفَدج، من طرؾ مشؽٍٍ أنظمح دفع أو 
مماصح أو تسوَح اٌسنداخ ومن طرؾ أٌ مشارن وممدَ 

 خدماخ ووي شخص معنٍ.
اطار مهامه فٍ  اٌمروزٌ فٌٍٍتنن  يَخو 837المادة 

مرالتح اٌنظاَ اٌوطنٍ ٌٍدفع، أن َتخذ وافح اإلجراءاخ 
واٌتداتَر تؽَح تنظََ أو تسهَي تمدََ اٌشَواخ 
واٌومتَاالخ ووذا األوراق اٌتجارَح األخري ٌٍدفع 
واٌمتادٌح تشوي رلمٍ فٍ أنظمح اٌدفع واٌتسوَح 

 واٌمماصح أو معاٌجتها تطرَمح اٌوترونَح.
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ن اٌتنن اٌمروزٌ مع اٌسٍطاخ َتعاو7 85المادة 
واٌهَئاخ اٌوطنَح األخري اٌمعنَح تاٌنظاَ اٌوطنٍ ٌٍدفع. 

مع اٌسٍطاخ اٌنمدَح واٌمنظماخ اٌدوٌَح  وما َتعاون وذٌن
 اٌموٍفح تتنظََ ورلاتح أنظمح اٌدفع واٌتسوَح واٌمماصح.

 الفصل السابع7 العقوبات
عموتح أو  َتخذَمون ٌٍتنن اٌمروزٌ أن  887المادة 

اٌمنصوص عٍَها فٍ اٌمانون  اٌتؤدَتَحأوثر من اٌعموتاخ 
اٌمتضمن تنظََ مإسساخ اٌمرض ضد مإسساخ 
اٌمرض ووسطائها ومإسساخ اٌدفع وووالئها ومشؽٍٍ 
األنظمح واٌمإتمنَن اٌمروزََن ٌٍسنداخ أو مسَرٌ 

خ خاٌفاٌهَئاخ اٌساتمح، عندما َالحظ أن هذه اٌوَاناخ 
ذا اٌمانون أو أحد اٌنصوص اٌمطتمح حوما من أحواَ ه

ٌه، أو أٌ ترتَب تشرَعٍ أو تنظَمٍ َوٍؾ اٌتنن 
اٌمروزٌ تاٌسهر عًٍ احترامه. َجب أن تتناسب 

 مع جسامح االختالي اٌمعاَن. اٌمتخذجاٌعموتاخ 
من طرؾ اٌتنن  مانونتحدد شروط وطرق تطتَق هذا اٌ

 وذٌن تواسطح نصوص تنظَمَح.اٌمروزٌ 
( أشهر اًٌ 3الب تاٌحتس من ثالثح )َع 807المادة 
( 100.000) أٌؾ ( سنواخ وتؽرامح من مائح3ثالث )

( أولَح أو تبحدي 2.000.000أولَح اًٌ مٍَونٍ )
 هاتَن اٌعموتتَن فمط.

وي شخص َعَق عمٍَاخ اٌتفتَش واٌتدلَق  (1
اٌتٍ َموَ تها اٌتنن اٌمروزٌ أو َرفض تمدََ 

هذا  اٌمعٍوماخ اٌتٍ ٍَزمه تتوفَرها تموجب
اٌمانون أو َتٍؽه عن لصد معٍوماخ ؼَر 

 دلَمح.
وي شخص أنشؤ نظاما ٌٍدفع أو تسوَح اٌسنداخ  (2

أو اٌمماصح أو مإتمنا مروزَا ٌٍسنداخ دون أن 
َوون لد تَ اٌترخَص ٌه من طرؾ اٌتنن 

 اٌمروزٌ.
تطتق نفس اٌعموتاخ عًٍ وي شخص َنخرط، تصفح 

صوفح سٍوَاخ اٌموماٌاحدي متماٌئ أو مرتوب، فٍ 
 أعاله.

 نهائٌةالفصل الثامن7 أحكام 
 أن َحدد، تواسطح تنن اٌمروزٌٌٍَخوي  817المادة 

اإلجراءاخ اٌعمٍَح ٌتطتَق منع اٌدفع  نصوص تنظَمَح،
من مدونح  956نمدا ٌتعض اٌدَون اٌمتَنح فٍ اٌمادج 

 اٌتجارج.
ٍَؽٍ هذا اٌمانون وَحي محي وافح األحواَ  827المادة 

 .اٌساتمح اٌمخاٌفح
وٌُشش ا انقبَىٌ ثبػزجبسِ قبَىَب نهذونخ زٌُفز ه 837المادة

 اإلساليٍخ انًىسٌزبٍَخ. انجشٌذح انشسًٍخ نهجًهىسٌخ فً

 

 8153أغسطس  81حرر بٌىاكشىط بتبرٌخ 

 هحوذ ولذ عبذ العسٌس

 الىزٌر األول

 ٌحٍى ولذ حذهٍي

 وزٌراالقتصبد والوبلٍت

 الوختبر ولذ اجبي

 –مقررات –مراسٌم -2
 تعمٌمات -قرارات

 وزارة الذاخلٍت والالهركسٌت

 ًصىص تٌظٍوٍت

أكتىبر  51صبدر بتبرٌخ  541-8153هرسىم رقن 

ٌقضً ببستذعبء هٍئت الٌبخبٍي فً بعض الذوائر  8153

 ٍياالًتخببٍت هي أجل اًتخبة الوستشبرٌي البلذٌ
 

فً ثؼض انذوائش  رُذػى هٍئخ انُبخجٍٍ :األولىالوبدة 

الَزخبة ، 8153أكتىبر 82ٌىو انسجذ  االَزخبثٍخ

انًسزشبسٌٍ فً انًجبنس انجهذٌخ ورنك دست انجٍبَبد 

 انزبنٍخ:

فً ثهذٌخ نهشىط انثبًَ إػبدح انؼًهٍبد االَزخبثٍخ  -

جبنذائشح ٍُالَزخبة انًسزشبسٌٍ انجهذٌ ػشفبد

 ؛ اَىاكشىط انجُىثٍخثىالٌخ د جهذٌخ ػشفباالَزخبثٍخ ن

فً ثهذٌخ نهشىط انثبًَ إػبدح انؼًهٍبد االَزخبثٍخ  -

ثبنذائشح  ٍٍالَزخبة انًسزشبسٌٍ انجهذٌ انًٍُبء

 اَىاكشىط انجُىثٍخ.ثىالٌخ جهذٌخ انًٍُبء االَزخبثٍخ ن

ٌصىد أفشاد انقىاد انًسهذخ وقىاد األيٍ، انًسجهٍٍ 

ٌىو  االَزخبثٍخ، انذوائشػهى انالئذخ االَزخبثٍخ، فً هزِ 

 .8153أكتىبر  81انجًؼخ 

الَزخبة انًسزشبسٌٍ انجهذٌٍٍ  ٌُفززخ االقزشاع :8الوبدة 

 (2)ػُذ انسبػخ انسبثؼخ فً ثهذٌبد ػشفبد وانًٍُبء 

 .يسبء (2)صجبدب وٌخززى ػُذ انسبػخ انسبثؼخ 

 واناليشكضٌخ ثًزبثؼخٌكهف وصٌش انذاخهٍخ  :1الوبدة 

وفق طشٌقخ االسزؼجبل  رطجٍق هزا انًشسىو انزي ٌُشش

 فً انجشٌذح انشسًٍخ نهجًهىسٌخ اإلساليٍخ انًىسٌزبٍَخ.و

 اللجنة الوطنٌة المستقلة لالنتخابات

 نصوص تنظٌمٌة
تحدد  8102أكتوبر  01صادرة بتارٌخ  100رقم  مداولة

موعد إعادة الشوط الثانً من االنتخابات البلدٌة فً مقاطعة 
 عرفات

 8800-08تنفَذا ٌمرار اٌمحومح اٌعٍَا رلَ 7 المادة األولى

اٌمتعٍق تبعادج اٌشوط اٌثانٍ  8800اوتوتر 4اٌصادر تتارَخ 

تنظََ عمٍَاخ  من االنتخاتاخ اٌتٍدَح فٍ مماطعح عرفاخ، َتَ
تَن الئحح حزب  8800أوتوتر  82اٌتصوَخ َوَ اٌستخ 

االتحاد من اٌجمهورَح والئحح حزب اٌتجمع اٌوطنٍ 
 ٌإلصالح واٌتنمَح)تواصي(.

َجرٌ تصوَخ اٌمواخ اٌمسٍحح ولواخ األمن َوَ  87المادة 

 .8800أوتوتر  82اٌجمعح 

تتمً اٌالئحح االنتخاتَح، وموالع مواتب  7 3المادة 

 اٌتصوَخ،وتولَخ االلتراع تدون تؽََر. 
َوٍؾ رئَس ٌجنح تسََر اٌٍجنح االنتخاتَح تتنفَذ 7  4المادة 

هذه اٌمداوٌح اٌتٍ ستتٍػ حَثما دعخ اٌحاجح اًٌ ذٌن وتنشر 
 .فٍ اٌجرَدج اٌرسمَح ٌٍجمهورَح اإلسالمَح اٌمورَتانَح
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تحدد  8102أكتوبر  01صادرة بتارٌخ  181مداولة رقم 

ادة الشوط الثانً من االنتخابات البلدٌة فً مقاطعة موعد إع
 المٌناء

 8102-20تنفَذا ٌمرار اٌمحومح اٌعٍَا رلَ 7 المادة األولى

اٌمتعٍق تبعادج اٌشوط اٌثانٍ  8800أوتوتر 4اٌصادر تتارَخ 

من االنتخاتاخ اٌتٍدَح فٍ مماطعح اٌمَناء، َتَ تنظََ عمٍَاخ 
تَن الئحح حزب  8102أكتوبر  82اٌتصوَخ َوَ اٌستخ 

االتحاد من أجي اٌجمهورَح والئحح ائتالؾ أحزاب لوي 
اٌتمدَ واٌحزب اٌمورَتانٍ من اجي االتحاد واٌتؽََر )حاتَ) 
وحزب اٌتجمع اٌوطنٍ ٌإلصالح واٌتنمَح )تواصي( وحزب 
اٌمعاهدج اٌوطنَح من أجي اٌدَممراطَح واٌتنمَح )عادي( 

 ممثٍَن تحزب اٌتواصي.
ٌ تصوَخ اٌمواخ اٌمسٍحح ولواخ األمن َوَ َجر 87المادة 

 .8800أوتوتر  82اٌجمعح 

تتمً اٌالئحح االنتخاتَح، وموالع مواتب  7 3المادة 

 اٌتصوَخ،وتولَخ االلتراع تدون تؽََر. 
َوٍؾ رئَس ٌجنح تسََر اٌٍجنح االنتخاتَح تتنفَذ 7  4المادة 

نشر هذه اٌمداوٌح اٌتٍ ستتٍػ حَثما دعخ اٌحاجح اًٌ ذٌن وت
 فٍ اٌجرَدج اٌرسمَح ٌٍجمهورَح اإلسالمَح اٌمورَتانَح.

 

 إعالنات – 4
 

ٌقضً ببإلعالى عي  8002 فبراٌر 00بتبرٌخ  0000وصل رقن 

    ؤسست الوعىقٍي ت تسوى: ههٌظو
ثىاسطخ هزِ  أحوذو ولذ عبذ هللاٌسهى وصٌش انذاخهٍخ و اناليشكضٌخ 

انىثٍقخ نألشخبص انًؼٍٍٍُ أدَبِ وصال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٍخ 

 انًزكىسح أػالِ.

ٌىٍَى  46انصبدس ثزبسٌخ  46.890رخضغ هزِ انجًؼٍخ نهقبَىٌ سقى 

انصبدس  440800خصىصب انقبَىٌ سقى  و انُصىص انالدقخ و 4690

ٌىنٍى  43انصبدس ثزبسٌخ  470800و انقبَىٌ سقى  4600ٌُبٌش  30ثزبسٌخ 

4600 . 

ٌجت أٌ ٌصشح نىصاسح انذاخهٍخ ثكم انزؼذٌالد انًذخهخ ػهى انُظبو 

األسبسً نهجًؼٍخ انًزكىسح وثكم رغٍٍش فً إداسرهب فً األشهش 

يٍ انقبَىٌ سقى  40انثالثخ انًىانٍخ ورنك دست يقزضٍبد انًبدح 

 انًزؼهق ثبنجًؼٍبد. 4690ٌىٍَى  46انصبدس ثزبسٌخ  46.890

 ؼٍخ: إجزًبػٍخ أهذاف انجً

 يذح صالدٍخ انجًؼٍخ: غٍش يذذودح

 اَىاكشىطيقش انجًؼٍخ: 

 رشكهخ انهٍئخ انزُفٍزٌخ:

 آيذو رٍهم صى: انشئٍــــــــس

 سىدا آيبدو صبس: خانؼبي خاأليٍُ

  ػٍسبرب صًت ارٍبو: أيٍُخ انخضٌُخ

************ 
ٌقضً ببإلعالى عي  8002 أكتىبر 08بتبرٌخ  0800وصل رقن 

 اإلخبء للتثقٍف و التٌوٍت و ًشر ثقبفت السلن تجوعٍت تسوى: جوعٍ
ثىاسطخ هزِ  أحوذو ولذ عبذ هللاٌسهى وصٌش انذاخهٍخ و اناليشكضٌخ 

انىثٍقخ نألشخبص انًؼٍٍٍُ أدَبِ وصال ثبإلػالٌ ػٍ انجًؼٍخ 

 انًزكىسح أػالِ.

ٌىٍَى  46انصبدس ثزبسٌخ  46.890رخضغ هزِ انجًؼٍخ نهقبَىٌ سقى 

انصبدس  440800خصىصب انقبَىٌ سقى  انُصىص انالدقخ و و 4690

ٌىنٍى  43انصبدس ثزبسٌخ  470800و انقبَىٌ سقى  4600ٌُبٌش  30ثزبسٌخ 

4600 . 

ٌجت أٌ ٌصشح نىصاسح انذاخهٍخ ثكم انزؼذٌالد انًذخهخ ػهى انُظبو 

األسبسً نهجًؼٍخ انًزكىسح وثكم رغٍٍش فً إداسرهب فً األشهش 

يٍ انقبَىٌ سقى  40ورنك دست يقزضٍبد انًبدح  انثالثخ انًىانٍخ

 انًزؼهق ثبنجًؼٍبد. 4690ٌىٍَى  46انصبدس ثزبسٌخ  46.890

 ٍخ فاثقبأهذاف انجًؼٍخ: 

 يذح صالدٍخ انجًؼٍخ: غٍش يذذودح

 انشًبنٍخ اَىاكشىطيقش انجًؼٍخ: 

 رشكهخ انهٍئخ انزُفٍزٌخ:

 ػجذ هللا انشٍخ: انشئٍــــــــس

 انىانذ ثبثم ثىٌ: األيٍٍ انؼبو

  هبو يذًذ نًٍٍ: خًبنٍأيٍُخ ان

 

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

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

 نشرة نصف شهرٌة 
 من كل شهر .03و  52تصدر ٌومً 

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادٌة
 جدٌدة أوقٌة 0333الشركات7 اشتراك 

 

 جدٌدة أوقٌة 8333اإلدارات7 

 5333األشخاص الطبٌعٌٌن7 

 أوقٌة جدٌدة

 أوقٌة جدٌدة 23 ثمن النسخة 7

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمدٌرٌة نشر الجرٌدة 

 الرسمٌة

jo@primature.gov.mr 
تتم االشتراكات وجوبا عٌنا أو عن طرٌق 

 صك أو تحوٌل مصرفً.

 انواكشوط -065رقم الحساب البرٌدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجرٌدة 

 الرسمٌة
--------- 

ال تتحمل اإلدارة أٌة مسؤولٌة فً ما 
ٌتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــدٌرٌة الجــــرٌدة الرسمٌــــة 

 لوزارة األولىا


