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 2021 ) لسنة  53  (قرار مجلس الوزراء رقم 

زاءات شأن  ةا تبة اإلدار ام ع  امل   قرار مجلس الوزراءمخالفي أح

قيقي 2020) لسنة 58رقم (    شأن تنظيم إجراءات املستفيد ا

  

  :مجلس الوزراء

  عد االطالع ع الدستور، -

 ) ــادي رقـــــــــم ـــــ ـــــــــ القـــــــــانون االتحــ ــنة 1وع ـــ ــ اختصاصـــــــــات الـــــــــوزارات وصـــــــــالحيات الـــــــــوزراء،  شـــــــــأن 1972) لســ

عديالته  ،و

 ) ــادي رقــــــــم ــــــــ القــــــــانون االتحــــــ ــنة 14وع ـــ ــ ــــــة  2016) لسـ ومــ ــــــــ ا ــــــة  ــ ــــــــزاءات اإلدار الفــــــــات وا شــــــــأن ا

 االتحادية،

  ـــــــــ ــ ـــــ ـــــــــم (وع ــ ــادي رقـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــانون اتحـ ـــــ ــ ـــــ ـــــــــوم بقــ ــ ــنة 20املرســـــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــــل  2018) لســ ــ ـــــ ـــــــرائم غســ ــ ـــــ ـــــــة جــ ــ ـــــ ــ ــــــــأن مواج ــ ـــــــــ شــــــ ــ ـــــ

اب ل اإلر افحة تمو ل التنظيمات غ املشروعة، األموال وم  وتمو

 ) شأن املالية العامة، 2019) لسنة 26وع املرسوم بقانون اتحادي رقم  

  ــنة 10قرار مجلس الوزراء رقم (وع ــــ ــ ــــــــوم بقانون رقم ( 2019) لســـ ) 20 شـــــــــــأن الالئحة التنفيذية للمرســـ

ل  2018لسنة  اب وتمو ل اإلر افحة تمو  ،التنظيمات غ املشروعة شأن جرائم غسل األموال وم

 ) قيقي، 2020) لسنة 58وع قرار مجلس الوزراء رقم   شأن تنظيم إجراءات املستفيد ا

  ر ناًء ع ما عرضه وز   ، وموافقة مجلس الوزراء،املاليةو

  ر:ـــرّ ــــــقـــ

  

  )1املادة (

فات  التعر

ــا لــــــــم  ــا، مــــــ ــــــ ــــــــل م ن  نــــــــة قــــــــر ّ ي املب ــا ـــ لمــــــــات التاليــــــــة املعـــ ــــذا القــــــــرار، ُيقصــــــــد بال ــ ــ ــــــــام   يقــــــــِض ــــــــ تطبيــــــــق أح

  ذلك: غسياق النص ع 

ية املتحدة.  :  الدولة   اإلمارات العر
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  وزارة االقتصاد.  :  الوزارة

ر ر االقتصاد.  :  الوز   وز

ــــــــــوم  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ املرسـ

  بقانون 

ـــــــم  : ــ ــادي رقــ ــــــ ــ ــانون اتحـ ـــــ ــ ــــــوم بقــ ــ ــنة 20( املرســـ ـــ ــ ـــــــرائم  2018) لســــ ــ ـــــــــــة جــ ــــــــأن مواج ــ ـــــــــ شـ ــ

ل التنظيمات غ املشروعة. اب وتمو ل اإلر افحة تمو   غسل األموال وم

ــــــة  ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ الالئحــ

  التنفيذية

ـــــــــم (  : ــ ــــــس الــــــــــــوزراء رقـ ــ ــــــرار مجلــــ ــ ــنة 10قــــ ـــ ــ ــــــة  2019) لســـــ ــ ــــــــأن الالئحــــــــــــة التنفيذيــــ ــ ـــــــــ شــ ــ ـ

ـــــــــم ( ــ ــانون رقـ ــــ ــ ــــــــوم بقــــ ــ ــنة 20للمرســ ـــ ــ ـــــــــوال  2018) لســـــ ــ ــــــــرائم غســــــــــــل األمـ ــ ـــــــــ شــــــــــــأن جــ ــ ـ

اب  ل اإلر افحة تمو ل التنظيمات غ املشروعة.وم   وتمو

ــــــــــلطة  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ســــ

خيص   ال

ص االعتباري بالدولة.  : يل ال خيص أو  تصة ب   السلطة ا

ل ــــــواع   :  امل ــ ــــــف أنــــ ــ تلــــ ــــــة  ــ ــــ ل األســــــــــــماء التجار ـــــــــ ــ ـ ـــــــــ  ــ ـ ــــــــــراف ع ــــــــــة باإلشــ تصــ ـــــة ا ــ ـــــ ا

خيص. شمل ذلك سلطة ال لة  الدولة و شآت امل   امل

ـــــــــتفيد  ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ املســـــ

قيقي   ا

ــــــــــ  : ص الطبي ـــــــــ ـــــــيطرة، أو ال ــــــــة أو يمــــــــــارس ســـ ائيــ ــــة ال ــ ــــــه امللكيــــ ــ ــــذي تــــــــــؤول إليـ ــ  الــــ

ــــــرى  ــ ـــــذي تجـ ــ ـــــــــ الــ ص الطبي ـــــــــ ـــــــذلك ال ــــــرة، وكــ ــ ـــــــــ املباشـ ــا مـــــــــن الوســـــــــائل غ ـــــــ غ

ص  ـــــــــ ــ ـــــــــ  ـ ــــــة ع ــ ائيـــ ــــــة  ــ ــــذي يمـــــــــــارس ســــــــــيطرة فعليــ ــ ـــــــة عنـــــــــــه أو الــــ ــ ــامالت نيابـ ــــــ املعــ

ــــــــدد اعتبــــــــاري،  ــــادة (وا ــ  لــــــــنص املــ
ً
ــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم () مــــــــن 5وفقــــــــا ) 58قــ

قيقي.شأ 2020لسنة    ن تنظيم إجراءات املستفيد ا

ل  ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـ

ـــــــــتفيد  ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ املســـــ

قيقي   ا

ــــــة   : افــ ـــــاري يتضــــــــمن  ص االعتبـــ ــــــــ ــــــــ ال ن  قيقيــــــــ ــتفيدين ا ــــ ل خــــــــاص للمســ ــــــــ

م.   بيانا

اء  ل الشــــــــــر ــــــــــ

ن م   أو املسا

ــــــة   : ــ افــ ــــــــمن  ــــــــاري يتضــ ص االعتبــ ــــــــــ ــــــــــ ال ن  م ــا ـــ ــ اء أو املســـ ل خــــــــــاص للشــــــــــر ــــــــــ

م.   بيانا

  

  )2املادة (

ان   نطاق السر
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رة سري  لة  الدولة بما  ذلك املناطق ا ة املرخصة أو امل اص االعتبار ذا القرار ع األ ام  أح

ام قرار مجلس الوزراء رقم ( الفة ألح  شأن تنظيم إجراءات املستفيد  2020) لسنة 58غ املالية ا

قيقي.   ا

  

  )3املادة (

زاءات  ةا  اإلدار

ة أو  ر أو من إجراء ينص عليه املرسوم بقانون دون اإلخالل بأي عقو عات األخرى ذات العالقة، للوز شر ، وال

ة  زاءات اإلدار خيص توقيع ا تبة ع يفوضه من سلطات ال ام قرار مجلس الوزراء رقم مخالفي امل أح

ذا املشار إليه 2020) لسنة 58( دول املرفق  زاءات والواردة  ا  للمخالفات وا
ً
  القرار.، وطبقا

  

  )4املادة (

  عديل الغرامات

ذف أو  يختص مجلس الوزراء ذا القرار، سواًء باإلضافة أو ا عديالت ع الغرامات الواردة   بإجراء أية 

  .التعديل

  

 )5املادة (

ة زاءات اإلدار كومة االتحادية وحكومات اإلمارات من حصيلة إيرادات ا   حصص ا

  يصدر مجلس الوزراء
ً
ومة قرارا ن ا ذا القرار ب ة الواردة   زاءات اإلدار سب تقاسم حصيلة ا بتحديد 

ومات اإل  خيص. مارات بناءً االتحادية وح ر وسلطات ال سيق مع الوز عد الت ر املالية و اح وز  ع اق

  

  )5املادة (

ام ختامية   أح

حصل   .أ
ُ
ذا القرارت ا ال  بالوسائل الغرامات الواردة     وزارة املالية.تقرر
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يفاء   .ب ة الغرامات لغايات اس  اإلدار
ً
را ر ش  وجزء الش

ً
امال  

ً
عت جزء اليوم يوما ذا القرار،  الواردة  

.
ً
 امال

  

  )6املادة (

  القرارات التنفيذية

ر خيص -يصدر الوز سيق مع سلطة ال الت ذا القرارو القرارات  -و ام     .اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أح

  

  )7( املادة

  شر القرار والعمل به

ذا القرار  ايُ  دة الرسميةشر  خمن اليوم به عمل وُ  ،ر   .صدوره التا لتار

  

  

  

  

  
  

  األصل موقع من صاحب السمو الشيخ                                                                                                   

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                           

س مجلس الوزراء                                                             رئ
  

  
______________________  

  صدر عنا: 

خ   ـ1442/    الو ش/    11    :  بتار

 م2021/     مايو /     23  :  املوافق
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دول املرفق بقرار مجلس الوزر  زاءات  شأن  2021) لسنة   53اء مجلس الوزراء رقم (  ا ا

ة ام قرار مجلس الوزراء رقم ( اإلدار تبة ع مخالفي أح  شأن تنظيم  2020) لسنة 58امل

قيقي إجراءات   املستفيد ا
 

زاءات اإل  ةا املرجع  دار

ي   القانو

قرار مجلس 

الوزراء رقم 

) لسنة 58(

2020 

الفة  م ا
  حالة املرة الثانية املرة الثالثة حالة 

 حالة املرة 

 واأل 

م  100,000 إيقاف و در

ة ملدة  ــــة التجار ـــ ـــ الرخصـ

ر12ال تقل عن (  .) ش

م و  50,000 إنذار در

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 30خــــالل (

الفة ر ا خ تحر   .تار

  

يإنذار  امعـدم  )8(املادة  كتا ص االعتباري  ال ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ـــد  ــتــفــيــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــــل املســـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــاء  ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ شـــ ـــإ ــ بــ

قيقي ياناتها   .، واالحتفاظ ب

1  

م  40,000 ــاف و در ــ إيقـــ

ة ملدة  ــــة التجار ـــ ـــ الرخصـ

ر6ال تقل عن (  .) أش

م  20,000 إنذار و در

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15خــــالل (

الفة ر ا خ تحر   .تار

 

يإنذار  ن البيانات الواردة  عدم  )8( املادة كتا تضم

) من قرار 8( من املادة )2(البند 

) لسنة 58مجلس الوزراء رقم (

 املشار إليه. 2020

2 
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ة شأن 2021) لسنة   53  قرار مجلس الوزراء رقم ( زاءات اإلدار ام قرار مجلس الوزراء ا تبة ع مخالفي أح  شأن تنظيم  2020) لسنة 58رقم ( امل

قيقي إجراءات   املستفيد ا
 

 

زاءات اإل  ةا املرجع  دار

ي   القانو

قرار مجلس 

الوزراء رقم 

) لسنة 58(

2020 

الفة  م ا
  حالة املرة الثانية  حالة املرة الثالثة

 حالة املرة 

 واأل 

م 20,000 إيقاف و  در

ة ملدة  الرخصة التجار

ر لال تق  .عن ش

م  10,000 إنذار و در

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15خــــالل (

الفة ر ا خ تحر  .تار

يإنذار  ) 6( املادة كتا

 )7( واملادة

ــــدم  ـــ ـــاظعــ ـــ ـــفـــ ـــ ــ ــتـ ـــ ـــ ــــص  احـ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ ال

يانات مالئمة ودقيقة  االعتباري ب

ــتفيد  ــ ـــ ـــ ومحددة ومحدثة عن املســــ

ص  ـــــ ـــ قيقي أو عدم قيام ال ا

ــيـــل  ــ ــ ـــ ـــ يـــل تفـــاصــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ االعتبـــاري ب

قيقي  ــتفيد ا ملكية انتفاع املســـ

ل    .يحش

 

3 

ــد  40,000 ـــ ـم وتـقـيـيــ در

ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــات أعضـ ـــ ــــالحـــيـ ـــ ــ ـــ ـــ صـ

ـــــس اإلدارة أو  ــ ـــ ــلـــ ــ ـــ ـــ ــــجـــ ــ ـــ مــــ

ـــت  ـــ ـ ــ ــثـ ـــن مـــمـــن تـ ــديـــر ــ املـــ

ــــــن  ــم عــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيـــ ــ ـــ ـــــؤولـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ مســـ

الفة  .ا

م  20,000 إنذار و در

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15( خــــالل

الفة ر ا خ تحر  .تار

يإنذار  امعـدم  )9املادة ( كتا ص االعتباري  ال ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ــا   بتقــديم البيــانـات ــــــار إل ـــ ــ املشــــ

ــــــادة ( ــــلـــــس - )10املـ ــجـ ــرار مـــ ــن قـــ مـــ

ـــة 58الوزراء رقم ( ــنـــ ــــ ـــ ــ  2020) لســـ

ــه ــار إليــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ يــــانــــات  -املشـ املتعلقــــة ب

ــو مجلس ــ ـــ ــ ـــ ـــدير أو عضــ اإلدارة  املــ

لإاالس    . امل

  

4 
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ة شأن 2021) لسنة   53  قرار مجلس الوزراء رقم ( زاءات اإلدار ام قرار مجلس الوزراء ا تبة ع مخالفي أح  شأن تنظيم  2020) لسنة 58رقم ( امل

قيقي إجراءات   املستفيد ا
 

 

زاءات اإل  ةا املرجع  دار

ي   القانو

قرار مجلس 

الوزراء رقم 

) لسنة 58(

2020 

الفة  م ا
  حالة املرة الثانية  حالة املرة الثالثة

 حالة املرة 

 واأل 

م  100,000 إيقاف و در

ـــة  ـــ ـــ ة ملدة الرخصــ التجار

ر12تقل عن ( ال  .) ش

م  50,000 إنذار و در

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 60خــــالل (

الفة ر ا خ تحر  .تار

امعـدم  )10املادة ( - ص االعتباري  ال ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ــــاء أو  ــ ـــر ــ ـــ ـــ ــــل الشـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــاء  ــ ـــ ـــ ـــ ــ شـــ ـــإ بـــ

ن م  .املسا

5 

م  60,000 إيقاف و در

ة ملدة  الرخصة التجار

ر.) 6تقل عن (  ال  أش

م  30,000 إنذار و در

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15خــــالل (

الفة ر ا خ تحر  .تار

ي إنذار ــــدم  )10املادة ( كتا ـــ ـــاظعــ ـــ ـــفـــ ـــ ــ ــتـ ـــ ـــ ــــص  احـ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ ال

ـل  ــيـل بيـانـات  ــ ــ ـــ ـــ االعتبـاري بتفـاصــ

ـــل  ــ ـــ ـــ ــ ــــ م   ـــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــك أو مســ ـــر ــ ـــ ـــ شـــ

ن م اء أو املسا  .الشر

6 

م  30,000 ــاف و در ــ إيقـــ

ة ملدة  ــــة التجار ـــ ـــ الرخصـ

ر.3عن( تقل  ال   ) أش

 

م 15,000 إنـــــذار و در

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15خــــالل (

الفة. ر ا خ تحر  تار

يإنذار   املادة كتا

)11/1( 

امعـدم  ص االعتباري  ال ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ــتفيد  ــ ــ ل املســـ ـــــ ـــ ـ بتقديم بيانات 

ــــاء أو  ـ ـــر ــ ـــ ـــ ـــــل الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ قيقي و ا

فاظ  ل وا ـــــ ـــ ــ ــ ن للم م ـــا ــ ـــ املســــ

الت من التلف أو  ــــ ذه ال ع 

الك  .الفقد أو ال

7 
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ة شأن 2021) لسنة   53  قرار مجلس الوزراء رقم ( زاءات اإلدار ام قرار مجلس الوزراء ا تبة ع مخالفي أح  شأن تنظيم  2020) لسنة 58رقم ( امل

قيقي إجراءات   املستفيد ا
 

 

زاءات اإل  ةا املرجع  دار

ي   القانو

قرار مجلس 

الوزراء رقم 

) لسنة 58(

2020 

الفة  م ا
 املرة الثانية  حالة  حالة املرة الثالثة

 حالة املرة 

 واأل 

م  10,000 ــاف و در ــ إيقـــ

ة ملدة  ــــة التجار ـــ ـــ الرخصـ

ر. لال تق  عن ش

ــم  5,000 ـــــذار و در إنــ

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15خــــالل (

الفة. ر ا خ تحر   تار

 

يإنذار   املادة كتا

)11/2( 

امعدم  ص االعتباري  ال ال

ا  بتوف أية بيانات إضافية يطل

ل.  امل

8 

ــم  2,000 ــ ــ ــاف و در ــ ــقـــ ـــ إيـ

ة ملدة  ــــة التجار ـــ ـــ الرخصـ

ر. لال تق  عن ش

ــم  1,000 ـــــذار و در إنــ

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15خــــالل (

الفة. ر ا خ تحر  تار

يإنذار   املادة كتا

)11/4( 

ص االعتبـــاري  ـــــ ـــ ــ ــــ عـــدم قيـــام ال

ص  ـــــ ـــ ـ ــم  ــ ـــ ل باســ ـــــ ـــ ـ د امل و ب

ــــة مخول  ــ ـــدولـ ـــ طبي مقيم  الـ

ــــــاح ـــ ـــ ــ ـــ ــاإلفصـــ ــ ـــات أو  بـــ ـــ ــانـ ــــ ــيـ ــبــ ــن الــ عــ

ــــوم  ـــ ـــ ــا املرســــ املعلومــات ال يتطل

  والئحته التنفيذية. بقانون 

 

9 

يإنذار  5000 10000  املادة كتا

)11/5( 

ص االعتباري  قيام ال

ا امل م    .بإصدار ضمانات أس

 

10 
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ة شأن 2021) لسنة   53  قرار مجلس الوزراء رقم ( زاءات اإلدار ام قرار مجلس الوزراء ا تبة ع مخالفي أح  شأن تنظيم  2020) لسنة 58رقم ( امل

قيقي إجراءات   املستفيد ا
 

زاءات اإل  ةا املرجع  دار

ي   القانو

قرار مجلس 

الوزراء رقم 

) لسنة 58(

2020 

الفة  م ا
  حالة املرة الثانية  حالة املرة الثالثة

 حالة املرة 

 واأل 

ــد  10,000 ـــ ـم وتـقـيـيــ در

ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــات أعضـ ـــ ــــالحـــيـ ـــ ــ ـــ ـــ صـ

ــــس اإلدارة ـــ ــ ــــلــــ ـــ ــ ـــجــــ ـــ ـــ ــ أو  مــ

ن أو املالك ممن  املـــدير

م عن  ـــــؤولي ـــ ــ ــــت مســــ تث

الفة.  ا

ــم  5,000 ـــــذار و در إنــ

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15خــــالل (

الفة. ر ا خ تحر  تار

يإنذار   املادة كتا

)11/6( 

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ام ال عـدم ال

ـــص  باإلفصـــــاح عند إصـــــدار حصــ

اص أو  ـــــ ـــ ــ ـ ــماء أ ــ ـــ ــ م بأســ ـــــ ـــ ــ أو أسـ

ل خالل  ـــــ ـــ ــ ــ ــــــاء اإلدارة للم ــ أعضــــ

ـــوم 15 ـــ ــخ  يــ ــ ـــ ـ ــار ــــ ــن تــ ــ ــ ــــدار مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ إصــ

م صص أو األس  .ا

11 

م  10,000 ــاف و در ــ إيقـــ

ة ملدة  ــــة التجار ـــ ـــ الرخصـ

ر. لال تق   عن ش

  

  

 

ــم  5,000 ـــــذار و در إنــ

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ال

ب ــــو ـــ ـــ ــاع بتصـــ ـــ ـــ ـــ  هأوضــ

) يــــوم مــــن 15خــــالل (

الفة. ر ا خ تحر  تار

يإنذار   املادة كتا

)11/7( 

ص االعتباري  ـــــ ـــ ــ ــــ ام ال عـدم ال

ســليم املصــف ل املســتفيد  يب ــ

ــــاء أو  ـ ـــر ــ ـــ ـــ ـــــل الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ قيقي و ا

ـن خـالل  ـمـ ـــا ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ يـوم مـن  30املسـ

ن  عي خ   ي.املصفتار

12 

م 40,000 م 20,000 در يإنذار  در  املادة كتا

)11/8( 

ــــدم  ـــ ـــاظعــ ـــ ـــفـــ ـــ ــ ــتـ ـــ ـــ ــــص  احـ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ ال

الت  ـــــ ـــفي بال االعتباري أو املصــ

ــذا  ــ ـــ ــ ــات الــواردة  ــ ــانـــ ــ وجــمــيــع الــبــيـــ

خ  )5( القرار وملدة سنوات من تار

ل أو التصفية أو الشطب  .ا
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