ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
الالئحظىالداخلوظ ى
لمركزى---------ى بكلوظ  ------ى
ىجامطظىالمنوفوظ ى
وحدةىذاتىطابعىخاص ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
مادةى( )1ى
الدندىالقانوني ى
تـظممأحؽاممػذهماظالئقةماظؿصرصاتماملاظقةمواإلدارؼةمملرطزم م
بؽؾقة -ممممممممممممممممممممممممممم م–مجاععةماملـوصقةم-ممباسؿؾارػاموحدة مذاتمرداب مخداهلم داماقددؿؼال م
اظػدددامواملددداظيمواإلداريم واظصدددادرم دددامضدددرارمةؾدددسماااععدددةمتؾلدددؿهماملـعؼدددة مبؿدددارؼ م
00/00/00وضرارمرئقسماجملؾسماألسؾىمظؾفاععاتمرضمم()000مبؿارؼ 000/000/000وذظكموصؼاًم
ألحؽامماظػؼر ماظـاغقدةمعدنماملداد م307معدنماظالئقدةماظؿـػقذؼدةمظؼداغوظمتـظدقممااماععداتمرضدمم49م
ظلـة .1972م
م

وكدفىالمركزىالىىماىولىى -:ى

مادةى( )2ى
أهدافىالمركز ى

1م–م م
 -2م
 -3م
 -4م
 -5م

مادةى( )3ى
تذكولىمجلسىاالدارة ى

ؼشؽلمةؾسماقدار مبؼرارمعنماظلقةماقدؿاذماظةطؿور/مرئدقسماااععدةم-مملدة مسداعقمضابؾدةم

ظؾؿفةؼةموذظكمسؾىماظـقوماظؿاظيم -:م

 -1ا.د/مسؿقةماظؽؾقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرئقلاً

 -2ا.د/موطقلماظؽؾقةمظشؽوظمخةعةماجملؿؿ موتـؿقةماظؾقؽةممممممممممممممممممممممممممممغائؾاًمظؾرئقس
 -3سضوؼنمعنماظةاخلمعنماملفؿؿقمبلغشطةماملرطزمممممممممممممممممممممممممممممممممممسضواظ

 -4احةماسضاءمػقؽةماظؿةرؼسم(عةؼرماملرطزمم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسضواًمواعقـاًمظؾؿفؾس
ووجوزىلمجلسىاالدارةىضمىارضاءىمننىالخنارمىمننىذولىالخبنرةىمنعىااللتنزامىباحكنامىالمنادةىر نمى
()311ىمنىالالئحظىالتنفوذوظىلقانونىتنظومىالجامطاتىر مى49ىلدنظى1972م .ى
ى
ى

ى
مادةى( )4ى

اختصاصاتىمجلسىاإلدارة م

ةؾددددددسماإلدار مػددددددوماظلددددددؾطةماملفقؿـددددددةمسؾددددددىمطاصددددددةمذددددددؽوظماملرطددددددزموتصددددددرؼ م
أعددددددورهماظػـقددددددةمواملاظقددددددةمواإلدارؼددددددةمووهدددد د ماظلقادددددددةماظدددد د

م ؼدددد د مأشراهددددددهم

هددددددوءماظؼددددددواغقمواظؾددددددوائ مواظؼددددددراراتماملـظؿددددددةمظددددددذظكم ددددددامقمؼؿعددددددار

أػةاصهموتؿؿـلماقخؿصاصاتم

 -:م

م

معدددد د م

 -1وهددد د ماظـظدددددامماظدددددةاخؾيمظؾعؿدددددلمبددددداملرطزمو ةؼدددددةماقخؿصاصددددداتمواظؿوصدددددق م
اظعاممظواجؾاتماظعاعؾقمبه .م

 -2وهدددد د ماظؼواسددددددةمماملـظؿددددددةمظصددددددراماقجددددددورمواملؽاصددددددكتموحددددددواصزماملؽؾػددددددقم
باظعؿدددددلمبددددداملرطزمعددددد ماقظؿدددددزاممبلحؽددددداممضددددداغوظمتـظدددددقمماااععددددداتمرضدددددمم49م

ظلدددددـة1972موقئقؿدددددهماظؿـػقذؼدددددةموتعةؼالتدددددهمباظـلدددددؾةمألسضددددداءمػقؽدددددةماظؿدددددةرؼسم
أعدددددامباظـلدددددؾةمظغدددددتمأسضددددداءمػقؽدددددةماظؿدددددةرؼسمؼراسدددددىماقظؿدددددزاممبلحؽددددداممضددددداغوظم

اخلةعدددددةماملةغقدددددةمرضدددددمم(م)81مظلدددددـة2016مبشدددددلظماظعددددداعؾقماملدددددةغققمباظةوظدددددةم

وقئقؿهماظؿـػقذؼةموتعةؼالتهم.

 -3اظـظدددددرم
املاظي

ماظؿؼدددددارؼرماظةورؼدددددةماظدددد

متؼدددددةممسدددددنمددددددتماظعؿدددددلمبددددداملرطزموعرطدددددزهم

 -4اضددددددرارممعشددددددرو ماملوازمغددددددةماظلددددددـوؼةمظؾؿرطددددددزموا لددددددا ماخلؿدددددداعيمضؾددددددلماظم
ؼعر

مسؾىماافاتماملكؿصة.

 -5وهدددد مضواسددددةمضؾددددو ماإلساغدددداتمواظؿملسدددداتموما ددددةاؼامواملددددـ ماظدددد
أشرا

ماملرطزمع معراسا مدؾطاتماظؼؾو .

 -6اضدددددرارماظعؼدددددودماظددددد

متؿػدددد معدددد م

متدددددملممعددددد ماقذدددددكاهلمواملـشدددددكتمواظشدددددرطاتموا قؽددددداتم

املـظؿةماجملؾقةمواقجـؾقةم

مةا ماظـشاط.

 -7املواصؼدددددددددةمسؾدددددددددىمعدددددددددنماـدددددددددلماملرطدددددددددزم

مماظـدددددددددةواتمواملدددددددددم راتم

واقجؿؿاسدددددداتماظعؾؿقددددددةمرؾؼدددددداًمظؾؼددددددواغقمواظؾددددددوائ مواظؼددددددراراتماظصددددددادر م

ػذاماظشلظ.

م

 -8املواصؼددددددةمسؾددددددىمسؼددددددةماقجؿؿاسدددددداتمواظـددددددةواتمواملددددددم راتماظعؾؿقددددددةمسؾددددددىم
امللدددددددؿوىماظؼدددددددوعيمأوماظدددددددةوظيمباظؿعددددددداوظمعددددد د ماافددددددداتماقخدددددددرىمرؾؼددددد داًمم

ملؼؿضقاتماقعورمرؾؼاًمظؾؼراراتمواظؿعؾقؿاتماظصادر م

مػذاماظشلظم.

ممممم-9اظؿـلق مع ماافاتماملكؿصةمظؾعؿلمسؾىمحلنمدتماظعؿلمباملرطز

-10وهددددد ماظؼواسددددددةماملـظؿددددددةمظالتػاضقدددددداتماظددددد
اظعؿلمباملرطز.

مممممم-11تػددددددددوؼضمرئددددددددقسمةؾددددددددسماإلدار م
اظدددد د

جؾلة.

متددددددملممعدددد د ماظغددددددتم

مبعددددددددضماخؿصاصدددددد دماتمةؾددددددددسماإلدار م

م ددددددامصددددددػةماقدددددددؿعفا مسؾددددددىمأظمتعددددددر

 -12وهدددد ماظؼواسددددةماملاظقددددةم

مةدددددداقتم

مظؾؿصددددددةؼ مسؾقددددددةم

ماضددددددر م

ادددددؾةماظعؿددددالءمعددددنمداخددددلموخددددارجماااععددددةمعدددد م

عراسددددا ماظؾددددوائ مواظؼددددواغقماملـظؿددددةمظؾـددددواحيماملاظقددددةمصقؿددددام مؼددددردمبددددهمغددددصم
مقئقةماملرطز.

مادةىر مى( )5ى
اختصاصاتىرئوسىمجلسىاإلدارة م

رئددددقسمةؾددددسماإلدار مػددددوماملكددددؿصمباإلذددددراامماظعدددداممسؾددددىماملرطددددزم ددددام ؼدددد م
أػةاصدددددهم

األخص -:م

مهدددددوءماظؼدددددواغقمواظؾدددددوائ مواظؼدددددراراتماملـظؿدددددةمظدددددذظكموظدددددهمسؾدددددىم

 -1دسو مةؾسماقدار مظالغعؼادممورئادةمجؾلاته م

 -2عؿابعةمتـػقذماظلقادةماظعاعةماملوهوسةمظؿقؼق مأػةااماملرطز
 -3اسؿؿادماظعؼودماملؿعؾؼةمبؿعاعلماملرطزمع ماظغت
 -4ابددددرامماقتػاضقدددداتماظدد د
وصؼاًمظؾلقاداتماظ

متددددملممعدد د ماظغددددتمسددددنماألسؿددددا ماظدد د

مؼضعفامةؾسماإلدار .

مؼؼددددةعفاماملرطددددزم

 -5اسؿؿدددددددادمعشدددددددرو ماملوازغدددددددةموا لددددددداباتماخلؿاعقدددددددةمضؾدددددددلماظعدددددددر

مسؾدددددددىم

ارؾدددددددةماافددددددداتماخلارجقددددد دمةمو

ؿؾددددد د م

-6

اافاتماملكؿصةم

ـقدددددددلماملرطدددددددزمأعدددددددامماظغدددددددتمو

اظوحةاتمداخلماااععةمصقؿامؼؿعؾ مبشؽوظماملرطز

 -7عـاضشةماظؿؼارؼرماظةورؼةماظ

متؼةممسنمدتماظعؿلمباملرطز

 -8اىماخؿصاصاتمأخرىمؼػوههمصقفامةؾسماإلدار

 -9اسؿؿددددددادمصددددددراماملؽاصددددددكتموا ددددددواصزمظؾعدددددداعؾقمرؾؼددددددامملددددددامؼضددددددعةمةؾددددددسم
م
م
م

اقدار معنمضواسةمصىمػذاماظشلظمم.

مادةى( )6ى
اختصاصاتىمدورىالمركز ى
ؼدددددؿممتعدددددققمعدددددةؼراًمظؾؿرطددد دزممبؼدددددرارمعدددددنماظلدددددقةما.د/مرئدددددقسماااععددد دةممبـددددداءمسؾدددددىم
ترذدددددق معدددددنمرئدددددقسمةؾدددددسماإلدار معدددددنمبدددددقمأسضددددداءمػقؽدددددةماظؿدددددةرؼسمباظؽؾقدددددةم
مهوءماظؼواغقمواظؾوائ مواظؼراراتماملـظؿةمظذظك -:م
 -1اقذراامسؾىمدتماظعؿلمباملرطزمصـقاموعاظقاموادارؼا .م
 -2اإلذراامسؾىمإغشاءمو ةؼثمضواسةماظؾقاغاتماظالزعةمظعؿلماملرطز م
 -3اقذددددددراامسؾددددددىمتـػقددددددذماخلطددددددةماظعاعددددددةماظدددد د

متؽػددددددلمحلددددددنمدددددددتماظعؿددددددلم

وادؿكةامماملواردماملؿاحة.
 -4اضرتاحمادعارماخلةعةمواقدؿشاراتماظؿىمؼؼةعفاماملرطز.
 -5اضدددددرتاحمعدددددـ ماملؽاصدددددكتمواألجدددددورموا دددددواصزمظؾعددددداعؾقمبددددداملرطزموسرهدددددفامسؾدددددىم
ةؾسماإلدار  .م
-3اإلذراامسؾىمإسةادما لاباتماخلؿاعقةمواظؿؼارؼرماظةورؼة .م
-4ماضرتاحمودائلمتةبتمأعوا ماملرطزموطقػقةماظؿصرامصقفا .م
-6متؼةؼمماظؿؼارؼرماملاظقةماظةورؼةمسنمغشاطماملرطزمإىلمةؾسماإلدار  .م
-7م اضدددددددرتاحماقذدددددددرتاعم
ؼةخلم

ماملدددددددم راتماظعؾؿقدددددددةمأوماىمغشددددددداطمسؾؿددددددديمأخددددددددرم

ماخؿصاصاتماملرطز .م

-8معؿابعةمتـػقذمضراراتمةؾسماإلدار م ام ؼ مطػاء ماألداء .م
-9متوزؼ ماظعؿلمو ةؼةمامللؽوظقاتماؿق ماظعاعؾقمباملرطز .م
-10مإسةادمجةو مأسؿا ماجؿؿاساتمةؾسماإلدار  .م
-11ماألذراامسؾىمخطةماألغشطةماظ

م ةدػامةؾسماإلدار  .م

-12ماظعؿلمسؾىمتـؿقةمةاقتمجةؼة مظؾـشاطم ام ؼ مأػةااماملرطز .م
-13مدرادةماملشارؼ ماملؼةعةمظؾؿرطزمضؾلمسرهفامسؾىمةؾسماإلدار  .م
م
م
م

م

مادة( )7ى
اجتماعىمجلسىاإلدارة ى

جيؿؿ مةؾسماإلدار مبةسو معنمرئقلةمطؾؿامدستماظضرور مإظيمذظكمأومبـاءمسؾيمرؾبمأشؾؾقدةم
األسضداءم موقمؼؽددوظماقجؿؿددا مصدقققامإقمأذامحضدرم مأطـددرمعددنمغصد ماألسضدداءموتصددةرمضراراتددهم
بلشؾؾقةمأصواتما اهدرؼنمصدنذامتلداوتماألصدواتمؼرجد ماااغدبماظدذيمعـدهماظدرئقسم موتدةوؼنم
حماهرمااؾلاتم

مدفلمخاهلمععؿؿةمو

ؿومموعرضممصػقاتهموبوض مسؾقهمعدنمعدةؼرماملرطدزم م

وتؾؾغمضراراتمةؾسماإلدار مإظيمرئقسماااععةمخال ممثاغقةمأؼاممعنمتارؼ مصةورػامقسؿؿادػام
موتعؿددملمضددراراتماجملؾددسمغاصددذ مإذام مؼعددرت

مسؾقفددامخددال مأدددؾوسقمعددنمتددارؼ موصددو امإظدديم

عؽؿؾه.م م
مادة( )8ى
مقابلىحضورىجلداتىمجلسىاإلدارة ى
ؼؿؼاهىمأسضاءمةؾسماإلدار معؼابلمحضورمجؾلاتمم ةدهممةؾسماإلدار موصؼدامظؼدرارمةؾدسم
اظوزراءمرضمم511مظلـةم2014ماملعة مباظؼرارمرضمم549مظلـةم2014م .م
مادةىر مى( )9ى
تدبورىاحتواجاتىالمركزىمنىالطمالظى ى
ؼؾؿزمماملرطزمبؿةبتماحؿقاجاتهمعنماظعؿاظةممسنمررؼ ماقسار معنمداحلماااععةمماوماظـة موؼدؿمم
اقدؿعاغةمبفممرؾؼامظؾؿاد م16معنمضداغوظماخلةعدةماملةغقدةماظصدادرمباظؼداغوظمرضدمم81مظلدـةم2016م
وقئقؿهماظؿـػقذؼةمواظمتؽوظمتؽاظق مػدذهماظعاعؾدةمعدنماملدواردماخلاصدةمبداملرطزم موؼراسدىمسدةمم
وجودمػقؽلمتـظقؿيمظؾؿرطزمأوموزدائ مدائؿدةم موظدنمؼدؿممتعزؼدزمأيمبـدةمعدنمبـدودماملرطدزمبلؼدةم
عؾاظغمعنماملوازغهماظعاعةم تمأيمزرا .م
مادةى( )11ى
الموازنظ ى
ؼؽوظمظؾؿرطزمعوازغةمخاصةمتعدةموصؼداممظؾؿؼلدقمماقضؿصداديموسؾدىمعؾدةأماقدداسماظـؼدةيم موتؾدةأم
بؾةاؼددةماظلددـةماملاظقددةمظؾةوظددةموتـؿفدديمباغؿفائفددام مؼددؿممتؾوؼؾفددامسؾددىملددطماملوازغددةماظعاعددةمظؾةوظ دةممممممممممممم

(ماإلؼراداتمواملصروصاتم)مواظ

مؼؼرػامةؾسماإلدار موموؼؿممتؿضؿـفامعوازغةماااععةمبؿؼارؼرػدام

املاظقددةماظربدد مدددـوؼةموحلدداباتفاماخلؿاعقددةمعدد معراسددا ماظؿلذددتاتماخلاصددةمبددوزار ماملاظقددةم

م

اظـواحيماملاظقةمع مترحقلماظػائضماظلـويمظؾعامماظؼادممرؾؼامظؾؼراراتماملـظؿةمظذظك .م
مادة( )11ى
الموارد ى
تؿؽوظمعواردماملرطزمعنم -:م
 -1عؼابلماخلةعاتمواألسؿا مواقدؿشاراتماظ

مؼمدؼفاماملرطزمظؾغت .م

 -2اظؿملسدداتمواإلساغدداتمواملددـ موا ددةاؼاماظ د

متددردمظؾؿرطددزمعددنماافدداتموا قؽدداتما

واألجـؾقةماظ
اظصادر م

ؾقددةم

مؼؼؾؾدفامةؾدسماااععدةمبـداءمسؾدىماضدرتاحمةؾدسماإلدار معد معراسدا ماظؼواسدةم
مػذاماظشلظمودؾطاتماظؼؾو .

 -3أيمعواردمأخرىمؼؼؾؾفامةؾسماإلدار مبعةم واصؼةمةؾسماااععةموقمتؿعار

مع مأػةاام

املرطز.
 -4أيمعواردمأخرىمعنمجفاتماخرى
مادة( )12ى
المصروفات ى
تشؿلماملصروصاتماظلـوؼةمظؾؿرطزمعامؼؾي -:م
 -1األجورمواملؽاصكتموا واصز م
 -2املصروصاتموعلؿؾزعاتماظؿشغقل
 -3ذددراءماقصددو مشددتماملاظقددةم(املصددروصاتماقدددؿـؿارؼةممبعددةما صددو مسؾددىمعواصؼددةموزار م
اظؿكطقط
وؼؽوظماظ صرام ؼقؼامظألػةااما
ا

ةد مورؾؼامملامؼؼررهمةؾدسماقدار موصدىمحدةودماملدواردم

ؼؼةموصؼاممظؾؼواغقمواظؼراراتماظلارؼةمػذاماظشلظم مع معراسا معامغصتمسؾقهماظؿلذتاتماظعاعدةم
وازغةماظةوظةمواظؿلذتاتماخلاصةم وازغةماااععةممعنمهوابطمصدىمػدذاماظشدلظممواقبؿعدادمسدنم

طاصةمجواغبماقدرااموحظرماظصرامسؾىماؼةماشرا
م
م

مقمترتؾطممبـشاطماملرطز .م

م

هادة ()31
تسعري اخلذهاث واالعوال

تؤدي اخلذهاث واالعوال للجهاث كاالتي -:
مظؽؾقةمممممممممممممممممممممممممممممممممبلعرماظؿؽؾػةماظػعؾقةم(مضقؿةماخلاعاتموعلؿؾزعاتماظؿشغقلمواقجورم) .ممباضيماافاتم اظؿابعةم داممحماددؾؿفامسؾدىمأدداسمضقؿدةماخلدةعاتموعلدؿؾزعاتماظؿشدغقلموأجدورماظعؿا ماملمضؿقموغلؾةمعؽوؼةم ةدػامةؾسماإلدار محبقثمقمتزؼةمسؾدىم%15معدنمةؿدو م
اظعـاصرماظلابؼة.
متمدىماألسؿا مواخلةعاتمظؾغتممسؾىمأداسماظؿؽؾػةماقضؿصادؼةم .مهادة ()31
تىزيع االيراد
تؤدي اخلذهاث واعأعوال للجهاث علً النحى التاىل -:
اوال -:ؼؿممخصمماظؼقؿةمأوماظـلؾةماظ متؿضؿـفامدـوؼامضواغقمربطماملوازغدهماظعاعدةمظؾةوظدةموذظدكم
عنمحصقؾةممجؾةماقؼراداتما ؼؼةمذفرؼاموذظكمظصاحلماخلزاغةماظعاعةمظؾةوظةمضؾلمادؿـزا ماؼةم
عصروصاتم موؼؿممتورؼةػامذفرؼامسنمررؼد م اصدةارماعدرمدصد ماإلظؽرتوغديمسؾدىما لدا ماخلداهلم
بددددداملرطزمباددددددمماقدار ماملرطزؼدددددةمظؾقلددددداباتماملرطزؼدددددةمبدددددوزار ماملاظقدددددةمحبلدددددا مرضدددددمم
9/450/82039/4مع معراسا مطاصةماظؼواسةماظؿىمؼؿضؿـفامضاغوظمبطماملوازغة .م
ثانيااا -:ؼددؿممخصددمم%10معددنمإمجدداظيماقؼددراداتمظؿددمو ماىلمصددـةو مدسددممو لددقماحددوا مم
اظعاعؾقماملةغققمباااععاتماملصرؼةمعنمشتماسضاءمػقؽةماظؿةرؼسم.
ً
ثالثا -:يتن تىزيع باقي احلصيلت وفقا دلا يلً-:
%15مقدؿكةاعفام

م وؼلماقدؿـؿاراتمواقحال مواظؿفةؼة م

%85مظؾقواصزمواملؽاصكتموعلؿؾزعاتماظؿشغقلمسؾىماقمتزؼةمغلؾةمصراما واصزمواملؽاصكتمسنم
%50معنمذات ماظـلؾةمذفرؼامصىمهوءماظضوابطماخلاصةماظ متضعفا ماظلؾطةماملكؿصةمصىمػذام
اظشلظ .م
م
م

هادة رقن ()31

هقابل استخذام اصىل اجلهت
قمجيوزمظؾففةماقدارؼةمادؿكةامماصو ماافةمصىماسؿا م صماظصـادؼ موا لاباتماخلاصةم
واظوحةاتمذاتماظطاب ماخلاهلمدوظمدةادماقدؿكةاممإلؼراداتماافةمعنماؼراداتماظصـادؼ م
وا لاباتماخلاصةم(ماؼراداتمعوازغهمساعةم) م
هادة رقن ()31
حساب البنك

ؼؽوظمظؾؿرطزمحلا مخاهلمباظؾـك ماملرطزيماملصريمهؿنمحلاباتماخلزاغةماملوحةمبعةم
عواصؼة موزار ماملاظقة مبلدم م( معرطز ماخلةعة ماظعاعة مبؽؾقة م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م– مجاععةم
املـوصقة)رؾؼا مألحؽام ماظؼاغوظ مرضم م 139مظلـة م 2006ماظصادر مبؿعةؼل مبعض ماحؽام مضاغوظم
ا ادؾة ما ؽوعقة مرضم م 127مظلـة م 1981موتود مصقه ممجق ماؼرادات ماملرطز معن ماظـؼةم
ا ؾىموصؿامؼؿعؾ مباظـؼةماألجـيبمتطؾ ماظؼواغقموظؾوائ ماملـظؿةمصىمػذاماظشلظموتطؾ م
ادار ماملعؾوعاتماملاظقةم(GFMISا)موطذظكمعـظوعةماظةص مواظؿقصقلماإلظؽرتوغي م( GPSم)
 TSAموؼؽوظمملؿـؾيموزار ماملاظقةمح ماظؿوضق ماظـاغيمسؾىماواعرماظةص ماإلظؽرتوغيموتؿوىلم
اظلؾطة ماملكؿصة مأو معن متػوهه ماظؿوضق ماظؽرتوغقا متوضق مأو مسؾى مػذه ماقواعر موشتػا معنم
ودائلماظػة ماقخرىم .م
هادة ()31

هىارد ادلركس هن النقذ اعأجنبي
عراسا مأحؽدامماملداد مرضدمم313معدنماظالئقدةماظؿـػقذؼدةمظؼداغوظممتـظدقمماااععداتمرضدمم49مظلدـةم
1972ممختصصمعواردماملرطزمعنماظـؼةماقجـؾىمخلةعةمأشراهفامباقدؿتادماملؾاذرمعنماخلارجم
سنمررؼ ماظؾـكماملود مصقهمحصقؾؿفام موؼؽوظماقدؿتادمسنمررؼ مإدار ماملشدرتؼاتماملرطزؼدةم
باااععددةمرؾؼداًمظؾددوائ مواظؿعؾقؿدداتماملـظؿددةمظالدددؿتادمعددنماخلددارجم موطددذاماظؼددراراتماملـظؿددةم
قدؿكةامماظـؼةماألجـيب .م

مادةى( )18ى
الدفاترىوالنماذم ى

ؼؿمماددؿكةاممطاصدةماظـؿداذجمواظدةصاترمماملؼدرر مرؾؼداًمظؾـظدامما

ادديبما ؽدوعيم مطؿدامجيدوزم

إعلاعمدفالتمإهاصقةمعلاسة موإحصائقةمإلحؽامماظرضابةمواظضدؾطمسؾدىماإلؼدراداتمواملصدروصاتم

إلزفددارماظـؿددائجما ؼقؼقددةمظؾؿرطددزموتؿددوىلماظوحددة ما لددابقةماملكؿصددةماظؼقدداممبلسؿددا محلدداباتم
املرطزموإسةادماظؾقاغاتموا لاباتماظشفرؼةمواظرب مدـوؼةموا لا ماخلؿاعيم فقةاًمظؾعر
اافاتماملكؿصةموصؼامظؾؿواسقةمواظؼواسةما

مسؾىم

دةد معدنمضؾدلموزار ماملاظقدةم معد معراسدا متطؾقد مم

عـظوعددةمادار ماملعؾوعدداتماملاظقددةم(GFMISا)موطددذظكمعـظوعددةماظددةص مواظؿقصددقلماإلظؽرتوغدميم
(GPSم) TSAم
م
م
مادةى( )19ى
دائمىالتحصول ى
ؼؼؿصددرمادددؿكةاممضلددامماظؿقصددقلمسؾددىماظـؿدداذجم33م محممأوماظـؿدداذجماظد
املاظقةم

متواصد مسؾقفدداموزار م

ماملؿقصالتماظـؼةؼةماخلاصةمبفذاما لا معد معراسدا مماظؿعؾقؿداتماملاظقدةمواملكزغقدةم

مػذاماخلصوهل .م
مادةى( )21ى
الدلفظىالمدتدومظ ى
ؼؿممصراماظلؾػةمامللؿةاةم واصؼةمرئقسمةؾسماإلدار مسؾدىمأظمؼعدادماظـظدرم
أددداسمعؿودددطمطددلمدددؿةمأذددفر م%50مرؾؼداًمظؾؿعؾقؿدداتماملاظقددةم موتؽددوظم
املرطزم موؼؽوظماظصرامعـفامملواجفةماملصروصاتماظــرؼةمأوماظعاجؾةماظد

مضقؿؿفدامسؾدىم

مسفددة مأعددقمخزؼـددةم
متؿطؾؾفدامحاجدةماظعؿدلم

امقمؼؿفاوزم100م جـقدةم(معائدةمجـقدة)م واصؼدةمعدةؼرماملرطدزم مو دامقمجيداوزم200مجـقدةم(معدائ
جـقددةم)م واصؼددةمرئددقسمةؾددسماإلدار مأومعددنممؼػوهددهم
ادؿعاهؿفامطؾؿامضاربتمسؾىماظـػاذم موؼؿممتلوؼؿفام

م

ماظصددرصقةماظواحددة م مسؾددىمأظمؼددؿمم

مغفاؼةماظلدـةماملاظقدةموؼدؿممجدردماظلدؾػةمسؾدىم

صرتاتمشتمحمةد م م امقمؼؼلمسنمثالثمعراتمذفرؼاً.م م
م
مادةى( )21ى
الدلفظىالمؤ تظ ى

ملةؼرماملرطزماظرتخقصمبصرامدؾػةمعمضؿةمقمتزؼةمسنمعؾؾغم500مجـقةم(ممخلؿائةمجـقة)موظرئقسم
ةؾسماإلدار م امقمؼؿفاوزم2000مجـقةم(أظػىمجـقةم)موظؾؿراضبماملاظيماملكؿصمصقؿامؼزؼةمسنم
ذظكموصىما اقتماظضرورؼةمموصىماإلشرا

ماظ

متؿطؾدبمذظدكممسؾدىمأظمؼؽدوظماظصدرامألحدةم

اظعاعؾقمعنمخارجما لاباتمواخلاهعقمظـظاممماظضؿاظما ؽوعي موؼؿممتلوؼؿفامةردماقغؿفاءم
ماظذيمصرصتمعنماجؾهموحبةمأضصدىمذدفرؼنمعدنمتدارؼ ماظصدرامأومضؾدلمغفاؼدةماظلدـةم

عنماظغر

املاظقةماؼفؿاماضر م وقمجيدوزمصدرامأطـدرمعدنمددؾػةمظشدكصمواحدةم

موضدتماحدةم معد معراسدا م

اظؿعؾقؿاتماملاظقدةماملـظؿدةمظدذظكمواخلاصدةمباظلدؾ ماملمضؿدةموامللدؿةاةماظدوارد مم

ماظالئقدةم

املاظقةمظؾؿوازغةموا لاباتم .م
م
مادة( )22ى
التامونىرلىىأربابىالطكد ى
متماظؿلعقمسؾىمأربا ماظعفةمباملرطزمرؾؼامألحؽامماظؼرارمااؿفوريمرضمم371مظلـهم1986مبالئقةم
صـةو ماظؿاعقما ؽوعيمظضؿاغاتمأربا ماظعفةمموتعةؼالته موطذامضرارموزؼدرماقضؿصدادمرضدمم400م
ظلـةم 1986مع ماقظؿزاممبنبالغمصـةو مهؿاغاتمأربا ماظعفدةمخدال ماملدة ماملؼدرر مم موؼؿقؿدلم
امللددؽوظوظممباافددةمباملؾدداظغم ؿددالمذكصددقاًم

محاظددةمسددةممإبددالغمصددـةو مأربددا ماظعفددةم

م

املواسقةماملؼرر مرؾؼاًمظؾؽؿا ماظةوريمرضمم9مظلـةم2003ممم .م
م
مادةى( )23ى
ىىىىىىىىىىىىالحدابىالختاميىوالكذوفىالمرفقظ ى
ؼعةمعرطزممعاظيمظؾؿرطزمذفرؼاموطلمثدالثمذدفورم موؼعدر

مسؾدىمةؾدسماإلدار مملـاضشدؿهموإبدةاءم

اظرأيمصقهموؼؿضؿنمظؾؿرطزماملاظيمظؾفاععةمسنمذاتماظػرت مطؿامؼعةما لا ماخلؿداعيم
طلمدـهمعاظقةموؼعر

مسؾىمةؾسماإلدار م فقةاًمظؾعر

مغفاؼدةم

مسؾىمةؾسماااععةمإلضرارهم مسؾىمأظم

ؼؿضؿنما لا ماخلؿاعيمظؾفاععةما لدا ماخلؿداعيمظؾؿرطدز معد ماقظؿدزاممباملواسقدةما

دةد م

عنمضؾلموزار ماملاظقة مومتطؾق ممعـظوعدةمادار ماملعؾوعداتماملاظقدةم(مGFMISا)موطدذظكمعـظوعدةم
اظةص مواظؿقصقلماإلظؽرتوغيم(GPSم) TSAم

م
م

مادةى( )24ى
المنا صاتىوالمزاودات ى

ؼؿممتطؾق مأحؽامماظؼاغوظمرضمم89مظلـةم1998بشلظمتـظقمماملـاضصاتمواملزاؼةاتموقئقؿهم
اظؿـػقذؼةموتعةؼالتهمسؾىمطاصةمأسؿا ماملرطزم .م
مادةى( )25ى
المخازن ى
تلرىمقئقةماملكازظما ؽوعقةمسؾىممجق ماألسؿا ماملكزغقةماخلاصةمباملرطز .م
م
المادةى( )26ى
أموالىالمركز ى
تعؿملمأعوا موممؿؾؽاتماملرطزماظـابؿةمواملـؼوظةماعواقًمساعةم موؼلرىمبشلغفامأحؽاممطاصةماظؼواغقم
واظؼراراتماملؿعؾؼةمبلعوا ماظعاعة موتمو معؾؽقؿفامظؾفاععةم

محاظةماغؿفاءماظغر

معنمأغشاءم

املرطز .م
مادةى( )27ى
ىىىىىالتفتوش

ى

ختض محلاباتموأسؿا ماملرطزمظؿػؿقشمورضابةموزار ماملاظقةمواافازماملرطزيمظؾؿقادؾاتموطاصةم
األجفز ماظرضابقةماألخرىموسؾىماظؼائؿقمباظعؿلمبفامتؼةؼممطاصةمامللؿـةاتمواظؾقاغاتماظ
تطؾؾفامػذ ماألجفز  .م

م

هادة ()82
القىانني واحلاكوت

تطؾ مأحؽامماظؼاغوظمرضمم49مظلـةم1972مبشلظمتـظقمماااععاتموقئقؿدهماظؿـػقذؼدةموتعةؼالتدهم م
واظؼاغوظمرضمم53مظلـةم1973مبشاظماملوازغةماظعاعةمظؾةوظةموقئقؿهماظؿـػقذؼةموتعةؼالتهم مواظؼداغوظم
رضمم81مظلـةم2016مضاغوظماخلةعةماملةغقةم مواظؼاغوظمرضمم111مظلدـةم1980مبشدلظمهدرؼؾةماظةعغدةم
وقئقؿددهماظؿـػقذؼددةم مواظؼدداغوظم127مظلددـةم1981مبشدداظما ادددؾةما ؽوعقددةموقئقؿددهماظؿـػقذؼددةم
وتعةؼالته مواظؼاغوظم91مظلـةم2005مبشدلظماظضدرائبمسؾدىماظدةخلموقئقؿدهماظؿـػقذؼدةم ممواظؼداغوظم
182مظلـةم2018مبشلظمتـظقمماظؿعاضةاتما ؽوعقةممواظؼاغوظممرضمم511مظلـةم2014مواملعة مبرضممم
549مظلـةم2014مبشلظمبة محضورمااؾلاتمواظؾفاظم مضرارمرئقسمةؾسماظوزراءمرضمم122مظلدـةم

2015مبشلظم ؼق ماقغضؾاطماملداظيمم ممضدرارمرئدقسمةؾدسماظدوزراءمرضدممم123مظلدـةم2017مبشدلظم
صراممجق مامللؿقؼاتمعنمخال مغظامماظدةص ماإلظؽرتوغديمم ممضدرارمرئدقسمةؾدسماظدوزراءمرضدممم
2374مظلـةم2017مبشدلظمتطؾقد مغظداممادار ماملعؾوعداتماملاظقدةما ؽوعقدةمم مممموقئقدةماملكدازظم
ا ؽوعقةموتعةؼالتفام موقئقةمبدة مم اظلدػرموعصدارؼ ماقغؿؼدا ماظصدادر مبؼدرارمرئدقسمااؿفورؼدةم
رضددمم41مظلددـةم1958موتعةؼالتددهم مواقظؿددزاممبلحؽددامماظؽؿددا ماظددةوريمرضددمم15مظلددـةم1987مبشددلظم
اظةظقلماقدرتذاديمظؾؿةرؼبممواقظؿزاممبلحؽامماظؽؿا ماظةوريمرضمم55مظلـةم2016مبشلظمدةادم
عؼابلماصو ماافةمصىماسؿا مختصماظصـادؼ موا لاباتماخلاصةم م
م
مادةى(ى )29ى
دروانىالالئحظ ى
تلرىمأحؽاممػذ ماظالئقةمعنمتارؼ معواصؼةموزار مماملاظقةمسؾقفاممواصةارػامعنماظلؾطةم
املكؿصةمسؾقفامم وقمجيوزمإجراءمماىمتعةؼلمسؾقفامإقمبعةمعواصؼةموزار ماملاظقة .ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

هادة ( )31تىزيع االيراد
تؤدي اخلذهاث واعأعوال للجهاث علً النحى التاىل -:
اوال -:ؼؿممخصمماظؼقؿةمأوماظـلؾةماظ متؿضؿـفامدـوؼامضواغقمربطماملوازغدهماظعاعدةمظؾةوظدةموذظدكم
عنمحصقؾةممجؾةماقؼراداتما ؼؼةمذفرؼاموذظكمظصاحلماخلزاغةماظعاعةمظؾةوظةمضؾلمادؿـزا ماؼةم
عصروصاتم موؼؿممتورؼةػامذفرؼامسنمررؼد مام صدةارماعدرمدصد ماإلظؽرتوغديمسؾدىما لدا ماخلداهلم
بددددداملرطزمباددددددمماقدار ماملرطزؼدددددةمظؾقلددددداباتماملرطزؼدددددةمبدددددوزار ماملاظقدددددةمحبلدددددا مرضدددددمم
9/450/82039/4مع معراسا مطاصةماظؼواسةماظؿىمؼؿضؿـفامضاغوظمبطماملوازغة .م
ثانيااا -:ؼددؿممخصددمم%10معددنمإمجدداظيماقؼددراداتمظؿددمو ماىلمصددـةو مدسددممو لددقماحددوا م
اظعاعؾقماملةغققمباااععاتماملصرؼةمعنمشتماسضاءمػقؽةماظؿةرؼسم.
ً
ثالثا -:يتن تىزيع باقي احلصيلت وفقا دلا يلً-:
%15مقدؿكةاعفام

م وؼلماقدؿـؿاراتمواقحال مواظؿفةؼة م

%85مظؾقواصزمواملؽاصكتموعلؿؾزعاتماظؿشغقلمسؾىماقمتزؼةمغلؾةمصراما واصزمواملؽاصكتمسنم
%50معنمذات ماظـلؾةمذفرؼامصىمهوءماظضوابطماخلاصةماظ متضعفا ماظلؾطةماملكؿصةمصىمػذام
اظشلظ .م
هادة رقن ()31
حساب البنك

تطؾ ماظؼواغقموظؾوائ ماملـظؿةمصىمػذاماظشلظموتطؾ مادار ماملعؾوعاتماملاظقةم(GFMISا)م
وطذظكمعـظوعةماظةص مواظؿقصقلماإلظؽرتوغيم(GPSم) TSAم
مادةى( )18ى
الدفاترىوالنماذم ى
عراسا متطؾق ممعـظوعةمادار ماملعؾوعاتماملاظقةم(GFMISا)موطذظكمعـظوعدةماظدةص مواظؿقصدقلم
اإلظؽرتوغيم(GPSم) TSAم

هادة ()82
القىانني واحلاكوت

تطؾ مأحؽامماظؼاغوظمرضمم49مظلـةم1972مبشلظمتـظقمماااععاتموقئقؿدهماظؿـػقذؼدةموتعةؼالتدهم م
واظؼاغوظمرضمم53مظلـةم1973مبشاظماملوازغةماظعاعةمظؾةوظةموقئقؿهماظؿـػقذؼةموتعةؼالتهم مواظؼداغوظم
رضمم81مظلـةم2016مضاغوظماخلةعةماملةغقةم مواظؼاغوظمرضمم111مظلدـةم1980مبشدلظمهدرؼؾةماظةعغدةم

وقئقؿددهماظؿـػقذؼددةم مواظؼدداغوظم127مظلددـةم1981مبشدداظما ادددؾةما ؽوعقددةموقئقؿددهماظؿـػقذؼددةم
وتعةؼالته مواظؼاغوظم91مظلـةم2005مبشدلظماظضدرائبمسؾدىماظدةخلموقئقؿدهماظؿـػقذؼدةم ممواظؼداغوظم
182مظلـةم2018مبشلظمتـظقمماظؿعاضةاتما ؽوعقةممواظؼاغوظممرضمم511مظلـةم2014مواملعة مبرضممم
549مظلـةم2014مبشلظمبة محضورمااؾلاتمواظؾفاظم مضرارمرئقسمةؾسماظوزراءمرضمم122مظلدـةم
2015مبشلظم ؼق ماقغضؾاطماملدماظيم ممضدرارمرئدقسمةؾدسماظدوزراءمرضدممم123مظلدـةم2017مبشدلظم
صراممجق مامللؿقؼاتمعنمخال مغظامماظدةص ماإلظؽرتوغديمم ممضدرارمرئدقسمةؾدسماظدوزراءمرضدممم
2374مظلـةم2017مبشدلظمتطؾقد مغظداممادار ماملعؾوعداتماملاظقدةما ؽوعقدةمم مممموقئقدةماملكدازظم
ا ؽوعقةموتعةؼالتفام موقئقةمبدة ماظلدػرمموعصدارؼ ماقغؿؼدا ماظصدادر مبؼدرارمرئدقسمااؿفورؼدةم
رضددمم41مظلددـةم1958موتعةؼالتددهم مواقظؿددزاممبلحؽددامماظؽؿددا ماظددةوريمرضددمم15مظلددـةم1987مبشددلظم
اظةظقلماقدرتذاديمظؾؿةرؼبممواقظؿزاممبلحؽامماظؽؿا ماظةوريمرضمم55مظلـةم2016مبشلظمدةادم
عؼابلماصو ماافةمصىماسؿا مختصماظصـادؼ موا لاباتماخلاصةم م
م
ى

