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قرار جملس الوزراء رقم ( )11لسنة 2014
يف شأن الالئحة التنفيذيّة للقانون االحتادي رقم ( )1لســـنة 4313
بشـــأن املعلومات االئتمانيّة
جملــس الوزراء:
 بعـ ــد االط ــالع علــى الدسـ ـ ــتور،

 وعلـ ــى النـ ــحاوي االت ـ ــحد ر ـ ـ  )1لسـ ـ ــا  ،1791بشـ ـ ــخي اصتتحتـ ــح
الوزراء ،والنواا ــي المعدل ـ لــه،

 وعلى النحاوي االت حد

ر

 )11لسا  ،1791في شخي المترف المركز والاظح الاند

وتاظ المها المترف  ،والنواا ي المعدل له،

 وعلى النحاوي االت حد ر

ال ـ ـو از ار وتـ ــال ح

 )6لسا  ،1111بشخي المعلومح

االئتمحا ،

 وعلــى ـرار مجلــل الــوزراء ر ـ  )19لســا  ،1111بحعتمــحد الاظــح السحســي لشــرك االت ــحد
للمعلومح

االئتمحا ،

وباحء على مح عرضه وز ر المحل  ،وموافن مجلل الوزراء،

ً

قــرر:

الفصل األول
التعريفـــات
املادة ()1
في تطب ق أ كح هذا النرار ،كوي للكلمح

نض س حق الاص بغ ر ذلك:

المترف المركز
الشرك

الاظح السحسي

مجلل اإلدارة

والعبـ ــح ار التحل المعحاي المب اـ ـ ر ي كل ماهح م ــح ل

 :مترف اإلمح ار العرب المت دة المركز .
 :شرك االت حد للمعلومح

االئتمحا .

 :الاظ ـح السحســي للش ـ ـرك .
 :مجل ـل إدارة الش ـ ـ ـ ــرك .
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مزود المعلومح

مستل تنر ر المعلومح

 :أ ـ ـ جهـ ـ تنتض ــي طب عـ ـ أعمحله ــح م ــا االئتم ــحي أو تن ــد المعلوم ــح

االئتمحا ـ ـ التـ ــي ت تـ ــل عل هـ ــح مـ ــي صـ ــالل أعمحلهـ ــح المعتـ ــحدة م ـ ـ أ

شصص وفنحً ل كح النحاوي وهذا النرار.

 :مي

ق له استال تنر ـر المعلوم ــح

وهذا النرار.

الشصص

االئتمحا ـ ـ وفنـ ـحً ل كـ ــح النحاـ ــوي

 :أ شـ ـ ــصص طب عـ ـ ــي أو اعتبـ ـ ــحر مكـ ـ ــي أي تنـ ـ ــد عاـ ـ ــه المعلومـ ـ ــح
االئتمحا .

النحاوي

 )6لسا  1111بشخي المعلومح

 :النحاوي االت حد ر

الفصل الثاني
نطاق تطبيق القرار
املادة ()4

تسر أ كح هذا النرار على الشرك ومزود المعلومح

ومستل تنر ر المعلومح

بجمـ و ــظ وتبو ــي وت ل ــل واست ـ ــصدا وتــداول و مح ـ و ــظ المعلومــح

المعلومــح

االئتمحا ـ وتاظ مهح.

االئتمحا .

وكل مي له عال ـ

االئتمحا ـ واتــدار تنر ــر

املادة ()4
تمـ ــحرل الشـ ــرك اشـ ــحطهح وفن ـ ـحً للنـ ــحاوي واظحمهـ ــح السحسـ ــي وهـ ــذا الن ـ ـرار ،والض ـ ـوابط التـ ــي ضـ ــعهح

المترف المركز .

املادة ()3
ظ ـ ــر علــى أ شـ ـ ــصص عــدا الشــرك مزاول ـ اشــحط طلــي وجم ـ و ــظ وت ل ــل واســتصدا وتــداول

المعلومح

االئتمحا واعداد الس ــجل االئتمحاي ،واتدار تنر ر المعلومح
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االئتمحا .

الفصل الثالث
اجلهات اليت حيق هلا طلب املعلومات االئتمانيّة
املادة ()1
م مراعحة مح هو ماتوص عل ه في المحدة

 )6مي هذا النرار ،جوز للجهح

إلى الاظح اإللكترواي وتند طــلي ال تـ ــول على تنر ر المعلومح
الم ددة في الطلي ش ـ ــر ط أي ترتبط م الشرك بحت ح
مـ ــحد

ت ت د ده لل تول على تنر ر معلوم ــح

 .1الجهح

ال كوم االت حد والم ل .

 .1الباوك التجحر والمتصتت وشركح
 .3الشركح

والمؤسسح

الواجه ـ الجاب

الشركح

االئتمحا واسـ ــتعمحله لألغراض

لتزو دهح بحلمعلومح

االئتمحا  ،لن ــحء منحبل

ائتمحا :

االستثمحر وشركح

ال رد التجحر والمها والجمع ح

 .4فروع ومكحتي تمث ل الشركح

التحل الدصول

والمكحتي الجاب

التخج ر التمو لي وشركح

التعحوا المؤسسـ ـ في الدول .

المؤسس في الدول وال شمل ذلك شــركح

الجاب التي تمحرل اشــحطحً غ ر اش ــحطهح المعلي عاه).

 .5أ جه أصرى رى مجلل اإلدارة أهم

تولهح على تنر ر المعلومح

 .6أ شـ ــصص رغي في ال تول على تنر ــر الــمعلومح

االئتمحا .

االئتمحا ـ ـ عي ا ســه.

املادة ()6

ــت الــدصول إلــى الاظــح اإللكترواــي وتنــد طلــي ال تــول علــى تنر ــر المعلومـ ــح

االئتمحا ـ وفن ـحً

للضوابــط التي ضعهح المترف المركز .

جي أي

تو طلي إتدار تنر ر المعلومح

 .1اس وعاواي مستل تنر ر المعلومح
التجحر أو المهاي أو ال رفي.

املادة ()9

االئتمحا على الب حاح

والمعلومح

وعاواي مركزه الرئ سي وب حاح

 .1اس وعاواي الشصص المطلوي االسـتعال عاه وب حاح
 .3إرفحق مح

التمو ل.

واف

اآلت :

عي طب ع اشحطه

واف عي طب ع اشـ ـ ــحطه.

د موافن الشصص المطلوي االستعال عاه صط حً لمستل تنر ر المعلومح

إتدار تنر ر المعلومح

االئتمحا .
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على طلي

جي أي تضمي تنر ر المعلومح
 .1الب حاح

المحل

املادة ()9

االئتمحا المعلومح

للشـ ـ ــصص ،بمح في ذلك االلتزامح

الرهي أو الضمحي.

 .1أ ـ ـ معلوم ــح
المعلومح

والب حاح
المحل

الرئ سـ ـ اآلت :
والتول المثنل بخ

ا ـ ــوع مي أاواع

ع ــي عج ــز الش ــصص أو امتاحع ــه ع ــي س ــداد المب ــحلل المس ــت ن عل ــه ل ــدى م ــزود

والن ار ار التحدرة في هذا الشخي.

 .3ال كــح والنـ ار ار النضــحئ التــحدرة ب ــق الش ــصص فــي النضح ــح المحل ـ ـ إي وج ـ ــد

فــي السـ ــجل

االئتمحا ــي لـدى الش ــرك .
ال شمل تنر ر المعلومح

املادة ()7

االئتمحا مح ختي:

 .1م التول المرهواـ ـ .

 .1استثمح ار الشصص لدى مزود المعلومح .
 .3المبحل ـ ـ ــل المودع لدى مزود المعلومح .

 .4تن ـ ـ الش ــرك للن ــدرة االئتمحا ـ ـ لألش ـ ـ ـصحص أو تن ــد استش ـ ـ ـ ـح ار أو أر الش ــرك الص ــحص بش ــخي
المعلومـ ــح

االئتمحا ـ ـ ال ـ ـواردة فـ ــي تنر ـ ــر المعلومـ ــح

الشصص تسه ال

 .5أ معلومح

ائتمحا .

أو ب حاح

غطي تنر ر المعلومح
صمل ساوا

االئتمحا ـ ـ أو بوجـ ــوي مـ ــا

أو عـ ــد مـ ــا

أصرى ل طلبهح مستل تنر ر المعلومح .
املادة ()11

االئتمحا الذ تتدره الش ـ ــرك المدة الم ددة في الطلي وبمح ال ز د على

سحبن على الطلي.
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على مستل تنر ر المعلومح
االئتمحا مي أ

المعلومح

املادة ()11

شروط أصرى ت رضهح الشرك لت س ي الداء و مح

اس ـ ـت حء أ

طلي غ ر مشروع أو مصحلف لألغراض الماتوص عل هح في النحاوي

وهذا النرار.
املادة ()11

ظر جم أو تسج ل أو تبو ي أو اإلفتحح عي أو اشر أو تداول أو طلي الب حاح

المتعلن

بشكل مبحشر أو غ ر مبحش ــر بحلت حت ل أو الو حئ المتعلن ب حة الشــصص الطب عي الصحت أو
بآرائه أو بمعتنداتــه أو ب حلتــه الت

.

الفصل الرابع
حقوق والتزامات األطراف ذات العالقة
املادة()13
التزامات الشركة

تلتز الشرك بمح ختي:

 .1تو

ات ح

المعلومح

ومسـتل تنر ـر المعلومـح

تتضـمي امـحذط طلـي ب حاـح

عضو م مزود المعلومـح

االئتمحا ومواع د تند مهح وتبـ ي ف هـح ال نـوق وااللت ازمـح

المتبحدلـ بـ ي الطـراف ذا

العال ـ ـ و ل ـ ـ طل ــي تنر ــر المعلوم ــح

واس ــتصدامه وم ــح تعل ــق بحلمعلوم ــح

وأ كــح وامــحذط صحتـ ـ ب مح ـ المعلوم ــح

سداده ومدة سر حي االت ح

 .1إاش ــحء حعـــدة ب حاـ ــح
المعلومــح

وك

االئتمحا ـ وض ــمحي ســر تهح والمنحب ــل المــحد الواج ــي

تجد دهح وفنحً للضوابط التي ضعهح المترف المركز .

ــدوي و ـ ــظ بهـ ــح أس ــمحء وعاـ ــحو ي مـ ــزود المعلوم ــح

وكــل مــح تعلــق بحلمعلومــح

دور ـ وعلــى الشــرك اال ت ــحظ بطلبــح

سـ ـ ـاوا

االئتمحا ـ وتنــحر ر المعلومــح

االئتمحا ـ لمــدة صمــل

االئتمحا الموجودة في السجل االئتمحاي لد هح لمدة عشر ساوا .

 .4اتصحذ مح لـز مـي صطـوا
لدى الشرك .

ومسـ ــتلمي تنـــحر ر

االئتمحا ـ وت ــد ثهح بت ـ

ال تــول علــى تنــحر ر المعلوم ـ ـ ـح

م الد ـ على ال ل اعتبح اًر مي تحر خ تند الطلي.

 .3اال ت حظ بحلمعلومح

االئتمحا ـ ـ م ــي ش ــروط

واجـراءا

لـربط المتـرف المركـز الكتروا ـحً بنحعـدة الب حاـح
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الموجـودة

 .5اتصـ ــحذ كحف ـ ـ التداب ـ ـ ـر واال ت حط ـ ـ ـح

الالزم ـ ـ لضـ ــمحي و مح ـ ـ أمـ ــي الشـ ـ ـ ـ ـرك وأمـ ــي المعلوم ـ ـ ـح

االئتمحا ـ مـي ال ن ـ ـداي أو التلـف أو االسـ ـ ـتصدا أو التعـد ل غ ـر المتـرح بـه أو غ ـر اآلمـي سـواء
مي بل العحمل ي لدى الشرك أو مي الغ ر ،واال ت حظ بوسحئل دعـ واسـترداد المعلومـح
الطحرئ .

في ال حال

 .6إت ــدار الام ــحذط اإللكتروا ـ ـ لغـ ـراض إع ــداد وارس ــحل المعلوم ــح
االئتمحاي وتنر ر المعلومح

 .9إعــداد ســجال

االئتمحا .

والب حاـح

االئتمحا ـ ـ الـ ـواردة ف ــي الس ــجل

ائتمحا ـ ماتظم ـ وموثن ـ ود ن ـ تشــتمل علــى أســمحء وعاــحو ي الشـ ـ ـصحص وكحف ـ

الت حتـ ل االئتمحا ـ المتعلن ـ به ـ والتــي ــت ال تـ ـول عل هــح مــي متــحدر مصتل ـ علــى أي تكــوي
عمل تطو ر وت د ث السجل االئتمحاي إلكتروا .

 .9ال حظ على س ـ ـر المعلومـ ـح
وفنحً للنحاـوي وهذا النرار.

االئتمحا ـ وكل مح تعلق بهح وعـد اإلفتـحح أو الكشـ ـ ـف عاهـح إال

 .7التن د بحلضوابط التي تدرهح المترف المركز بشـ ـخي تبحدل المعلومح
معهح وفنحً للنحاوي وهذا النرار.

 .11ت مل المسؤول الكحمل ما ردة في حل تند تنر ر للمعلومح
ت

المعلومح

المعلومح
 .11وض

أو غ ر د ن إال إذا أثبت
أو تعمد مزود المعلومح

الشرك بخاهح استلم

تضل لهح ،وال

المعاي بمح ت ملته مي تعو ضح
ل واض

تضمي معلومح

هذه المعلومح

ائتمحا غ ر

كمح هي مي مزود

ول ذلك دوي نهح في الرجوع على مزود

ومح ل ق بهح مي أضرار.

لتلني ومعحلج الشكحوى الصحت بتنر ر المعلومح

مجلل اإلدارة على أي ت الب

االئتمحا وك

التعحمل

االئتمحا وفنحً لتوج هح

ف هح والرد على مندمهح كتحب وبشكل واض ود ق صالل عشر ي

و عمل مي تحر خ استال الشكوى.

 .11الت نق مي هو وأهل مستل تنر ر المعلومح .

باحء على طلي مستل تنر ر المعلومح
 .13عد إتدار تنر ر المعلومح االئتمحا إال ً
الكتحب المسـ ـبن مي الشصص المس ـ ـتعل عاه أو باحء على طلي مي الجهح النضحئ المعا أو
المترف المركز م ب حي السبحي بد .
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والموافن

املادة ()14
حقوق الشركة

ق للشـ ـ ـرك مح ختي:
 .1طلي تزو دهح بحلمعلومح

االئتمحا إلعداد وتطو ر حعدة ب حاحتهح الصحت بحلسجل االئتمحاي دوي

اشتراط موافن الشـ ــصص على ذلك.

 .1ت ت ل المنحبل المحد المطلوي إلتدار تنر ر المعلومح
المترف المركز .

 .3الطلـ ــي مـ ــي مـ ــزود المعلومـ ــح

االئتمحا ـ ـ معلومـ ــح

االئتمحا وفنحً للضوابط التي ضعهح

ائتمحا ـ ـ إضـ ــحف أو تت ـ ـ

المعلومـ ــح

ـحء علــى ش ــكحوى أو
االئتمحا ـ فــي حلـ اكتشــحف الش ــرك مــي تلنــحء ا س ــهح أ ـ أصطــحء ف هــح أو باـ ً
طلبح مندم مي الشصحص أت حي العال .
 .4الرجوع على مزود المعلومح
ت

أو مصحل للوا

لتز مزود المعلومح
 .1الت نق مي ت

المعلومح

المعلومح

في

ح مزود المعلومح

بمح ختي:

 .1وض اظح

حل تضرر الشرك بسبي وجود معلومح
بتزو دهح للشرك .

املادة ()15
التزامات مزود املعلومات
االئتمحا ود تهح بل تزو د الشرك بهح.

د ث وتوف ر الموارد البشر الالزم لتلني وف ص الشكحوى واالعتراضح

االئتمحا التي ت تزو د الشرك بهح.

 .3اتصحذ اإلجراءا
التنر ر إذا ثبت

ائتمحا

التت

ت

الالزم في حل اعتراض مستل تنر ر المعلومح

االعتراض.

 .4تزو د الشرك بحلمعلومح

االئتمحا

وفنحً للامحذط االلكتروا

ضعهح المترف المركز .

االئتمحا

و ت ت د ث المعلومح
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على

على مضموي

التي تعدهح الشرك وفنحً للضوابط

التي ضعهح المترف المركز لغراض إعداد وارس ـ ــحل المعلومح
االئتمحاي وتنر ر المعلومح

غر

االئتمحا الواردة في السجل

االئتمحا

وفنحً للضوابط التي

المتعحرف عل هح دول حً وال حظ على سر المعلومح

 .5االلت از بنواعد السر المترف

وعد اإلفتحح أو الكشف عاهح إال وفنحً للنحاوي وهذا النرار.

 .6االلت از بتزو د الشرك بحلمعلومح
وفي دود المعلومح

ق لمزود المعلومح

االئتمحا

المتعلن بحلشصحص المطلوي االستعال عاه فنط

المطلوب في اموذط طلي المعلومح

مح ختي :

للسر المترف .

االئتمحا

 .1عد ت مله المسؤول النحاوا في حل ثبو ت

المتوفرة لد
المعلومح

وفنحً للنحاوي وهذا النرار صر حً
االئتمحا التي ح بتزو د الشرك

التي اتصذهح في هذا الشخي وفنحً للنحاوي وهذا النرار.

لتز مستل تنر ر المعلومح

املادة ()19
التزامات مستلم تقرير املعلومات

بمح ختي:

 .1ال ــحظ علــى ســر المعلومــح

االئتمحا ـ وعــد اإلفتــحح أو الكشــف عاهــح إال وفن ـحً للنــحاوي وهــذا

النرار والضوابط التي ضعهح المترف المركز .

 .1اس ــتصدا المعلوم ــح
استال المعلومح

االئتمحا .

املادة ()16
حقوق مزود املعلومات

 .1عد اعتبحر تزو د الشرك بحلمعلومح

بهح واإلجراءا

االئتمحا

االئتمحا ـ ـ لألغـ ـراض والغح ــح

الت ــي تـ ـ التعح ــد بش ــخاهح أو للغح ــح

الت ــي تـ ـ

االئتمحا مي أجلهح فنط.

 .3ال تول على موافن الشصص المستعل عاه في كل مرة ت االستعال عاه.
 .4وض

ل

الب حاـ ـح

د ث الس ـ ـتال الشكحوى الواردة مي الشصحص المستعل عاه في حل عد ت

الواردة في تنر ر المعلومح

أ ح عمل.

 .5عد تند

أ

االئتمحا أو عد ت د ثهح ورفعهـ ـح إلى الشرك صالل عشرة

طلي اس ـ ـتعال لل تول على تنر ر معلومح

مسموح به وفنحً للنحاوي وهذا النرار.
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ائتمحا

مي الشـ ـرك إال لغرض

 .6است حء أ

شروط أصرى ت رضهح الشرك لت س ي الداء و مح

االئتمحا

المعلومح

طلي غ ر مشروع أو مصحلف لألغراض الماتوص عل هح في النحاوي وهذا النرار.

ق لمستل تنر ر المعلومح

 .1الطلي بتت

المعلومح

مح ختي:

مي أ

املادة ()19
حقوق مستلم تقرير املعلومات

االئتمحا الواردة في تنر ر المعلومح

االئتمحا التحدر مي الشرك

في حل تلني طلي أو شكوى مي الشصص تح ي العال م تند الدل والمبر ار .

 .1تند طلي بإتدار تنر ر المعلومح

المترف المركز في هذا الش ـ ـ ـ ـخي.

االئتمحا مي الشرك وفنحً للشروط والضوابط التي ضعهح

الفصل اخلامس
الشخص املطلوب االستعالم عنه
املادة ()17

ق للشصص المطلوي االستعال عاه مح ختي :

 .1ال تول على موافنته الكتحب المسـبن لالستعال عي تنر ر المعلومح

االئتمحا الصحص به ،أو

أو مستل تنر ر المعلومح

الصطحء الواردة

لطلي إتدار تنر ر للمعلومح

االئتمحا عاه.

 .1الطلي مي الشرك أو مي مزود المعلومح

تت

في المعلومـح االئتمحا التي تصته م تند الدل والمبر ار .
ٍ
طرف كحي في حل اشـ ــر أو تبحدل المعلومح
 .3ال ق في الرجوع على أ
تنحر ر للمعلومح

االئتمحا

االئتمحا

أو إتدار

الصحت به بدوي ال تول على موافنته المس ـ ــبن على ذلك وكذلك

في حل التعمد باش ــر أو تبحدل معلومـ ــح

ائتمحا غ ر ت
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أو د ن عاه.

الفصل السادس
آلية تقديم طلب املعلومات االئتمانية
املادة ()11

ت تند طلي ال تول على تنر ر المعلومح

للضوابط التي ضعهح و ددهح المترف المركز .

االئتمحا

وفنحً للاموذط المعتمد مي الشرك وفنحً

الفصل السابع
آلية تقديم وفحص الشكاوى املرتبطة باملعلومات االئتمانية
 .1لمستل تنر ر المعلومح
في تنر ر المعلومح

املادة ()11

أو الشصص المستعل عاه التند إلى الشرك بشكوى عي أ أصطحء واردة

االئتمحا ،على أي رفق بحلشكوى مح ثب

 .1تتلنى الشرك الشكوى المندم مي مستل تنر ر المعلومح
الغرض .

ادعحئه.

وفنحً للامحذط التي تعدهح الشرك لهذا

 .3علــى الشــرك التخكــد مــي اســت حء الشــكوى لكحفـ الشــروط التــي تتضــماهح الامــحذط المشــحر إل هــح فــي
الباد  )1مي هذه المحدة .

 .4تع ي على الشرك الب

في الشكوى صالل عشر ي و عمل مي تحر خ استالمهح لهح على أي

تصطر مند الشكوى بحإلجراء المتصذ مي بلهح فور االاتهحء مي الت ن ق في الشكوى صالل المدة

الم ددة أعاله.

الفصل الثامن
دخول الشخص إىل السجل االئتماني اخلاص به
املادة ()11

ق للشصص طلي تنر ر معلومح

ائتمحا عي ا سه أو طلي تت

تصته م تند الدل والمبر ار وفنحً لمتطلبح

المعلومح

االئتمحا التي

الشرك والضوابط التي ضعهح المترف المركز .
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الفصل التاسع
اختصاصات املصرف املركزي
املادة ()13

محرل المترف المركز اصتتحتحته وفنحً لأل كح الماتوص عل هح في النحاوي وهذا النرار وله

على وجه الصتوص مح ختي:

 .1ق الر حب والت ت ش على الشرك واإلشراف على سي أداء الشرك لمهحمهح الموكل إل هح بموجـي
أ كح النحاوي وهذا النرار.

 .1وض الضوابط التي تنو الشرك بموجبهح ممحرس اشحطهح و واعد السلوك ومح تعلق بهح.
 .3ال تول على ب حاح

الشرك المحل بت دور ومراجعتهح وابداء ال أر ف هح.

الموظ ي الرئ س ي لدى الشرك وابداء ال أر ف هح.

 .4مراجع الس ر الذات وب حاح

ومستل تنر ر المعلومح

 .5استال شكحوى مزود المعلومح

 .6استال شكحوى الشصحص المعا ي بتنر ر المعلومح
الب

ف هح بشكل غ ر ت

 .9إتـ ــدار أ ـ ـ ـ تعل مـ ــح

.

أو ــ ـ ار ار أو توج ه ـ ــح

والب

ف هح.

االئتمحا في حل عـد بـ

الشـرك ف هـح أو

بت ـ ـ ته الجه ـ ـ الر حب ـ ـ ـ المصتت ـ ـ عل ـ ــى اش ـ ــحط

الشرك بموجي أ كح النحاوي.

املادة ()14

تصضـ عمل ـ طلــي وجمـ و ــظ وت ل ــل وتبو ــي واســتصدا وتــداول و مح ـ المعلومــح
واعـداد تنـحر ر المعلومــح

أ كح النحاوي وهذا النرار.

االئتمحا ـ وتاظ مهــح للضـوابط التــي ضـعهح المتــرف المركـز

االئتمحا ـ
مـ م ارعــحة

الفصل العشرون
أحكـــام عامــة
علــى جم ـ مــزود المعلومــح

املادة ()15

االئتمحا ـ تجه ــز واعــداد كحف ـ الب ـرام والجه ـزة التنا ـ والم ـوارد

البشر الالزم لتطب ق أ كح هذا النرار وفنحً للضوابط التي
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ددهح المترف المركز .

ال ُعد طلـي إعـداد تنر ـر المعلومـ ــح
مي واعد الس ـ ــر المترف ـ ـ إذا استوفى جم

املادة ()16

االئتمحا ـ وال اسـ ـ ـ ــتال تنر ـر المعلومـح

جـ ــوز اسـ ــتصدا وتبـ ــحدل المعلومـ ــح
المترف المركز في هذا الشخي.

االئتمحا ـ صر ـحً ل

الش ــروط المطلوب وفنحً للنحاــوي وهذا النرار.

املادة ()19

االئتمحا ـ ـ لغ ـ ـراض إ تـ ــحئ وفن ـ ـ ـحً للض ـ ـوابط التـ ــي ضـ ــعهح
املادة ()19

لغى كل اص صحلف أو تعحرض م أ كح هذا النرار.
املادة ()17

اشر هذا النرار في الجر دة الرسم  ،و عمل به مي تحر خ اشـ ـ ـره.

حممد بن راشد آل مكتوم
رئيس جملس الوزراء
_______________________
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