مرسوم رقم  / 19-7002و /بتاريخ  4ابريل  7002المتضمن النظام األساسي الخاص بعمال الجمارك

الباب :I
ترتيبات مشتركة
الفصل األول :ترتيبات عامة

المادة األولى :يهدف ذد ا ارسومددددددددي رل رتدفيدف اررورييد ا ارب ةدةيى ارسليبى مال مس ل ارمس و د ر مس
ي رب ةدن وقي  140 / 99ارص فو ير ويخ  5أغملس  0999ارستفف ربدامف رمييو مس ل ارمس و .
المادة  : 7يصة

مس ل ارمس و

ري ث ث فئ ا سرسيزة سوريى مال ارشكل ا ب دج د ار مال ارةتدارر ري:

ارفئى أ:درضي ارما  :أ  0راسفرشين اروئيمين ضي ل ارمس و دأ 3رسفرشي ضي ل ارمس و
ارفئى ب :درضي أم

ارسواقيين ضي ل ارمس و

ارفرى ج :درضي ما ضي ل ص
المادة  :3يعريو رمدددييو أمددد
(اردص يى)

دسأسدوي ارمس و

مس ل ارمس و سن صددد تي ا دزيو ارس ريى يصدددفري اردزيو ار ي يريعدن ري

المادة  :4ال يمدز ألي أتف أن يكدن سدظف مسوكي ال ا أمردفي ض فى ري ارشودل ارسبووة ضسن ارب ةدن
 19/93ارص فو ير ويخ  0993/10/01ارسرضسن ارةظ ي ارع ي راسدظفين داردك ء ارعبفديين رافدرى س ياي:
ا ك ةا رفيي فومى وؤيى رياغ  %05ال راعيةين (ارةظ واا ارسصتتى راوئيى سبيدرى )
ا ك ن يرسرع يأخ ق م ريى يثيره رتبيق فاوي
الماادة  :5ارروقيدى اردفاخايدى ارري يسكن أن ررةد دل مدففا سن ارسواكز ال يرم دز  %5سن را ارسرة فس مايه
أدارري يسكن اربي ي يه في أمب ب اخري و سهةي يسكن امرس فذ مةف االقرضددددد ء في ارت الا ارر ريى رلييب رافبوة (ج)
سن المادة  :5سن ارةظ ي األمد مدي ارع ي راسدظفين داردك ء ارعبفديين رافدرى أدالمادة  01سن ذ ا ارةظ ي األمد مي
ارخ ص:

يمدز أن يممل مال الئتى اررأذيل ر ةرب ء سن أمل ارروقيى في ارما األمال سي شوة ،ارسدظفدن:
ارسدمدفدن في اروريى  3سن ارفومى ارث ةيى سة مةى.
ار ين مةفذي مال األقل  01مةى سن األقفسيى في اردظيفى ارعسدسيى.
ار ين ري يرعوضدا رعبدي ا رأفيييى سن ارسمسدمى ارث ةيى سفة ارمةداا ارعشو األخيوة سن ارخفسى
ار ين مةفذي سعفل راع سى اإلفاويى يزيف مال  01/01في ارمةداا ارخسس األخيوة سن ارعسل
المادة  :6يفوض مال مس ل ارمس و اورفاء ارزي دارشويلى ارسب ياى راوريى كس يمب مايهي اترواي وؤم ئهي
في ارعسل
يسكن اإلمف ء سن اورفاء اري ل يسص فقى ارسفيو ارع ي رامس و
ارمس و سم ة مال اررمهيزاا داري ل ارخ صى يعساهي.

ا فما ضودوة ارعسل رل ر  .يتصل مس ل

يتفف سبوو سن دزيو ارس ريى ركدين درشكل اررمهيزاا داري ل ارسب ياى.
المادة  :2يؤفي مس ل ارمس و ارسكرريين سن مفيف اريسين أس ارستكسى ارسخرصدددى ديمدددمل ذ ا اريسين فدن س
ةفب ا ديكدن مال ارةتدارر ري:
أقمددي ي ا ارداتف األتف أن أخفي يافي يكل أس ةى د خ ص دأن أكدن صدد وس في .اترواي اربداةين دارةظي مةف
أفاء مساي دأن أليع وؤم ئي في ارعسل ليب راشودل ارسفودضى يسبرضل ارب ةدن ،قمي ي ر .
يفدن ذ ا اربمدي فدةس ةفب ا مال اريل قى ارسهةيى ردكيل ارمس و دذي اريل قى ارسش و ريه في المادة 40سن
ارب ةدن  045/11ارص فو ير ويخ  0911/10/00دةصدصي ارسعفرى.
ديت ف يسبوو سن دزيو ارس ريى شكل دشودل صفاو اريل قى ارسهةيى.
يمب رمفيف اريسين دمدي يعف االةفس ج سمففا في ارما األصاي.
الماادة  :8يمدب مال مسد ل ارمسد و أن يسرةعدا في كدل دقا سن اربي ي يعسل د /أدرفدال يك ي يتل سن قيسى
اإلفاوة أدارسوفق ارعسدسي.
ال يمدز رهي أن يشد وكدا في االمرس م ا اا ارل يع ارمدي مي أدارةب يي د ر ةظوا الررزاس رهي ارخ صى اا
ارل يع شيي ارعمكوي ألم كهي.
ديتظو مايهي اربي ي رفى ارخصدصيين أدارهيئ ا يأي مسايى أدسمعل سن.مل مسع ارهفاي ارعيةيى دارةبفيى.
يسكن رامسعي ا اا ارل يع االمرس مي غيو اررم ويى ارري رضددددي تصددددوي أمس ل ارمس و أن رتصددددل ماي
مل ي دذي ا أدسم مفاا ا ك ةا لييعره دودته ال ررت ر سع اربداةين دارةظي ارسعسدل يه .

المادة  :1ال يمدز رعس ل ارمس و أصدددددددت ب ارسةشددددددددواا ارصدددددددتفيى أدارفةيى أداألفييى أن ي كودا في را
ارسةشدواا صفرهي ارسهةيى.
دال يمدز رهي ك ر أن يةشددددددودا سب الا أدسؤرف ا ره م قى يرةظيي خفس ا ارمس و أديرةفي سه سهي ال يعف
ارتصدل مال روخيص سن وؤم ئهي رابي ي ي ر .

المادة  :90ركدن ريعيى مس ل ارمس و سن مددددا ري مددددا دفي كل مددددا سن وريى ري وريى دفي كل وريى
تمب األقفسيى في اروريى .درةمي األقفسيى في اروريى سن ارسفة ارفعايى راخفسى في اروريى.
كس رتصدل ارريعيى أيض سن ةظ ي اررصةي
مفدل ارربفي االمرثة ئي.

ارةه ئي في أمب ب ركدين يدفي رل اروريى أدسن ةظ ي رمميل في

ارورب دارفوم ا ارستصدددل مايه في ارمددا ارمفيف دارسروريى مال دضددعيى م د يبى ال ردخ فل ارتم د ب في
سم ل اربي فة أدفي سم ل ارربفي سن تيث اروريى د ر مس يروريي ا ذ ال المادة.

المادة  :99يعف ارسفيو ارع ي رامس و مددددددةدي دضددددددعيى ريين اررعفي ا ارري رفخل مال رلدو ارسهةى في كل
ما  .دذي اررعفي ا ارة رمى من رلدواا ارسهةى.
الفصل الثاني :الواجبات الخاصة بعمال الجمارك
المادة  :97يمب مال مس ل ارمس و أن يةسدا ي مرسواو اربيي األخ قيى ارب ئسى مال:
اررعاق ي ردلن،
 اإلخ ص رسؤمم ا ارفدرى، اترواي اربداةين دارةظي، ارشعدو ي ركواسى دي ربيي اري لةى،-

ارةزاذى داردوع،

المادة  : 93يازي مس ل ارمس و ي السرث ل ارص وي ألداسو وؤم ئهي في تفدف اربداةين دارةظي ارسعسدل يه .

المادة  : 04يعريو تسل ارع سى ارسب ياى روريى دكيل ارمس و

رزاسيى شددددددويلى سوام ة روريي ا ارفبوة  0سن

المادة  1سن ذ ا ارسومدددي .ديخضددع تسل ارشددويلى رعبف اررعيين في اروريى ارستففة في المادة  05أفة ال دارص د فو
من دزيو ارس ريى.

المادة  :95يسثل م سى ذ ال اروريى:
لو سةكب صاب أدس و مال شكل غل ء مويو أزوق مس دي سضودب مايي ذ ل دوس ةى سزوكشى يخيل
سن ارفضى :م سى سسيزة رما ارمس و .
شويلى سزوكشى سثيرى مال لو

ارسةكب أدمال ارس و ارست ي راع سى ارسسيزة راما .

ررشددددكل م سى اروريى ارري رسةم راسفيو ارع ي رامس و  ،ت رى كدةي يةرسي رمددددا ارسفرشددددين اروؤمدددد ء ضدددد يل
مس و  ،سن  5أشولى ذييى.
يتفف اررل يق يين ارورب اإلفاويى دم س ا اروريى ارسب ياى ره في ارمفدل ارر ري:

الوضعية اإلدارية

الفئة

الرتبة اإلدارية

شكل عالمة الرتبة

سفرش وئيمي خ وج ارروريب

A1/E6

GS

 5أشولى فضيى

سفرش وئيمي قايسي

A1/E6

GR1

 3أشولى فضيى

سفرش وئيمي

A1/E6

GR2

 4أشولى فضيى شويلى ذييى

سفرش سوكزي

GR1 A3/E4

 4أشولى فضيى

سفرش

GR2 A3/E4

 3أشولى فضيى

سواقب وئيمي

B/E3

GR1

شويلر ن فضير ن

سواقب

B/E3

GR2

شويلى فضيى

سم مف أدل

C/E2

GR2

شريطة فضية عريضة مضروبة يتوسطها خض ذهبي

أدل

C/E2

GR3

شريطة فضية عريضة مضروبة يتوسطها خط أسود

موي

C/E2

GR4

 3شرائط مطرزة فضية على شكل  Vمقلوبة

سأسدو

C/E2

GR5

شريطتان مطرزتان فضيتان على شكل  Vمقلوب

موي

ارسفرشدن ارسواقيدن ارر سي

شويلى مويضى ذييى

اردك ء ارر سي

م سى سسيزة في ما ارمس و

الفصل الثالث :االكتتاب والتكوين
المادة  :96يري اكرر ب مس ل ارمس و من لويق ارسمددد يبى ليب راشدددودل ارع سى ارسةصددددص مايه رسدظفي
ارفدرى.
الماادة  :92مسد ل ارمسد و ارةد متدن في سمددددددد يبري االكررد ب اردفاخاي دارخد ومي يرابدن دمدي ارركدية ا
ارسهةيى دارعمدكويى ارسلاديى درردري ر ا ارركدية ا ارسفومدى اردلةيى ردفاوة د /أدأيي سؤمدمدى سة ميى ر ر رةشئه
ارفدرى أدرعرو يه .

الفصل  :VIالتأديث
القسم  :1طابع التأديب
المادة  :98يخضدددع مس ل ارمس و راةظ ي اررأفييي ارداوف في ارةظ ي ارع ي راسدظفين ددك ء ارفدرى ارعبفديين
درروريي ا ارب ةدن وقي  140/99ارص د فو ير ويخ  5أغمددلس  0999ارستفف ربدامف رمددييو مس ل ارمس و دره ا
ارةظ ي.
المادة  :91يمب أن يكدن اررأفيب ص وس دسرم ست دص فوا يتويى
كس أةي يفروض اترواس سري فال.

ذدضس ن رةم ح مسل فاوة ارمس و

القسم  :7تصنيف األخطاء
المادة  :70رعريو يسث يى أخ ل ء يع قب مايه تمددب ففاتره األفع ل ارر ريى فدن س سم د س ي رروريي ا ارسرعابى
ي ر في ارةظ ي األم مي ارع ي راسدظفين ددك ء ارفدرى ارعبفديين دروريي ا ارب ةدن وقي  140/99ارص فو ير ويخ
 5أغملس  0999ارستفف ربدامف رمييو مس ل ارمس و .
-

ذس ل تسل ار رى،

-

ي اءة ارام ن،

-

اررأخو غيو ارسيوو،

-

مفي اترواي اروؤم ء اإلفاويين دارمال ا،

-

مفي اترواي كواسى ارما ،

-

ارسش وكى في ةش ل ا اا ل يع مي مي أدةب يي،

-

اإلفوال في اردظيفى،

-

مفي االةصي ع ألداسو اروؤم ء،

-

ارمكو ارعاةي،

-

مدء ارةيى مةف أفاء ارخفسى،

-

اركمل داإلذس ل،

-

اإلفوال في االمرفاةى يشكل يخل يسس ومى ارعسل،

-

صفاو شيك ا يفدن أوصفة،

-

رع لي ارسب سواا،

-

اررغيب من سبو ارعسل،

-

فش ء األمواو ارسهةيى،

-

تسل شويلى يلويبى غيو شوميى أداةرت ل ربب،
مس ل ارمس و أداإلفاوة،

-

ق

-

مدء ارسع ساى داإلزم ج داإلفوال في ارمالى ارم ال ارسوؤدمين أدارم ال ارسدالةين،

-

اررسوف،

-

اروشدة دكل أشك ل ارسر موة ي رةفد ،

-

موقى األسدال ارعسدسيى،

-

رزديو دامرخفاي ارستوواا ارعسدسيى،

الماادة  :79ارعبديد ا ارري يسكن أن يرعوض رهد مسد ل ارمسد و ذي راد ارداوفة في الماادة  00سن ارب ةدن
 140/99ارص فو ير ويخ  5أغملس  0999ارستففة ربدامف رمييو مس ل ارمس و .
رصفو ارعبدي ا من ارمهى ارسخدرى مالى اررعيين.
دسع ر  ،يمدز أن يفدض يه ليب راشددودل ارداوفة في ارسومدددي  94/111ارص د فو ير ويخ  00أغمددلس
 0994ارستفف ررةظيي دميو ارم رس رأفيب ارسدظفين أديسبرضي سبوو سن دزيو ارس ريى ي رةميى رعبدي ا ارسمسدمى
األدرل.
يمدز اررفديض يعبدي ا ارسمسدمى االدرل.

القسم  :3إجراءات تنفيذ عقوبات المجموعة األولي الخاصة بعمال الجمارك
المادة  :77يمدز صدددددفاو ارعبدي ا ارر ريى في تق مس ل ارمس و فدةس اكرواث يعبدي ا ارسمسدمى األدرل
ارداوفة في ارب ةدن  19/93ارص فو ير ويخ  01ية يو :0993
الحجز :يعةي ارتمز اإلرزاي ي ريب ء في ستل ارخفسى سفة م م ا ارواتى.
التوقيف البسيط :األشخ ص ارسع قيدن ي رردقي

اريميل يمرسودن في سزادرى أمس رهي ارع فيى.

كس أةهي ،خ وج م م ا ارخفسى يكدةدن سازسين ي ريب ء في سك ريهي دركن يمسح رهي يرة دل لع سهي في ارسك ن
ارسعر ف.
التوقيف الصااارم :مس ل ارمس و ارسع قيدن ي رردفيق ارصد وي يردقفدن من كل ةشد ل ديبضدددن فروة مبديرهي
في ق م ا اررأفيب ارسهيأة ر ر في سي ةي فاوة ارمس و .
مدديتفف سبوو دزيو ارس ريى ارسةصدددص مايي في المادة  00أم ال ررفديض ارمدددالى اررأفيييى في سم ل ارعبديى
األدرل ،مفدل ارسل يب ى يين سمدردي ا ارمدالى ارسفدضدى في ذ ا ارسم ل دسمدردي اررمدامدل اإلفاوي راسفدضين د/
أدسدضدع ارعبدي ا ارسش و ريه .
القسم  :4اإلبالغ بالعقوبات
المادة  :73رياغ ارعبدي ا رعس ل ارمس و ار ين يرعوضدن ره  .ديمب أن ركدن را ارعبدي ا سيووة.
كل خلأ يةمب ري دكيل مس و يمب أن يميبي امرفم و ص فو من ارمالى ارسخرصى دميسم رفى ارسفيويى
ارع سى رامس و ففرو راعبدي ا.
القسم  5تطبيق العقوبات وإجراءات الطعن
المادة  :74يفدن ارسس يروريي ا ق ةدن اإلمواءاا ارسفةيى داررم ويى داإلفاويى يمدز ركل دكيل مس و يعربف
أةي سظادي يبواو رأفييي أن يربفي ،يعف رةفي ذ ا اربواو ،يلعن في ظو  31يدس من لويق ارمددددداي اإلفاوي رفى
ارمددالى ارري يريع ره سي شددوة أدارري أصددفوا ارعبديى .ديمب مال ذ ال األخيوة أن رةظو في ارلعن دأن روف مايي
في ظو  45يدس .

المادة  :75يرورب مال كل مبديى يعروض مايه رصويح سكردب يبفسي اردكيل ارسموي دربويو سفصل ربفسي
ارمالى ارري أصفوا ارعبديى .دتمب ففاتى ارخلأ يمدز أن:
ردق
رربفيوذ .

ارعبديى مال سمردى ارمالى ارري أصفوره دذي ارسا

ارسرعاق يه أد ،وفبه رل سمردي ارمالى ارعاي

دمال أيى ت ل فإن ارعبدي ا ارص فوة رأخ يعين االمري و من ارشودع في مواءاا ربفي اردكيل.

المادة  :76يمدز ركل وئيس فاوي يكرشد خلأ سوركي سن قيل أتف ارسوؤدمين غيو ارر يعين ري سي شوة أن
رلاب سن اروئيس اإلفاوي رادكيل ارسموي أن يصفو مبديى سة ميى في تبى.
ديمب أن يكدن ذ ا ارلاب مال شكل ربويو يدضح ميب ارعبديى ارسلاديى.

المادة  :72ال يسكن ارمسع رةفس ارمددددددديب يين ارعبدي ا ارصددددددد فوة يسدمب اروريى درا ارصددددددد فوة يسدمب
اردظ ئ .

المادة  :78ال يدمي لاب زي فة ارعبديى ال يعف يادغ ارتف األقصددددددل .ال يمدز ارمسع يين ارعبديى ارصدددددد فوة
يسدمب زي فة ري ارةلق يه ديين را ارسةصدص ميه رامالى ارسي شوة.

المادة  :71يعف ربويو من كل مبديى رصفو ديوفع ذ ا ارربويو ري ارمالى ارعاي ديض

رل سا

ارسعةي.

المادة  :30يؤفي مسع  11يدس سن ارردقي ارصدددد وي أدمبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى خ ل ةفس ارمدددددةى رل
رغ ء االمددددرف فة ،في ةفس ارمددددةى ،سن ارصددددةفدق ارسشددددرو دسن م دة ارسوفدفيى ي رةمدددديى راعس ل رسعةيين ،مةف
االقرض ء.

القسم  :6مجلس تأديب الجمارك
الماادة :39 :يةشدددددددأ سماس أفييي رعسد ل ارمس و سن أمل مل ء وأي سيوو تدل كل مبديى سن ارسمسدمى
ارث ةيى د ر رامدددددس ح رامدددددالى ارعاي يإصدددددفاو يعض ارعبدي ا يسعوفى ر سى رسموي ا األسدو ديعف مسع أكيو مفف
سسكن سن ارعة صو.

المادة  :37يعين أمض ء سماس رأفيب مس ل ارمس و  ،كل ت رى مال تفة ،يسبوو سن اردزيو ارسكا ي رس ريى
د ر امرثة ء سن روريي ا ارسومدي وقي  94/111ارص فو ير ويخ  04ايويل  0994ارسرعاق يسم رس اررأفيب.
المادة  :33يضددددددي ارسماس اررأفييي  4أمضدددددد ء اثة ن سةهس يسث ن اإلفاوة ديكدن سن ييةهس ارسفيو ارسكا
يرمييو ارعس ل مال سمردي اربل ع ،دوئيم دمضديين سعيةين سن قيل ارسفيويى ارع سى رامس و يسث ن ارعس ل

الفصل  :Vالمكافآت
المادة  :34يمرفيف مس ل ارمس و سن ةظ ي ارفخويى دارسك فأة االمرثة ئيى ارداوفة في ارسومدي وقي 90/193
ارصددد فو ير ويخ  00أكرديو  0990ديمدز أن رسةح رهي ،فضددد من ر  ،ارسك فاا ارر ريى ليب راشدددودل دتمدددب
اإلمواءاا ارداوفة في ارةصدص ارسعسدل يه :
-

رهةئى شفهيى،

-

رهةئى سكرديى،

-

أدمسى دسيفاري ا دلةيى،

رسةح اررهةئى ارشددفهيى ردك ء ارمس و ار ين يظهودن في ارظود ارع فيى ةشدد ل دةزاذى دكف ءة سهةيى .رسةح
اررهةئددى ارسكرديددى سن لو دزيو ارسد ريددى أدارسددفيو ارعد ي رامسد و مال أفاء خددفسد ا سهسددى أداربيد ي يعسددل يةي من
ارشم مى أداررف ةي ي رعسل أداررماي يودح اإلةم ةيى.
درسةح األدمدددددسى اردلةيى ردك ء ارمس و سن كل ارورب ليب راشدددددودل داإلمواءاا ارسةصددددددص مايه في
ارةظ ي ارسعسدل يي.

الفصل :IVالوضعيات وإنهاء الوظيفة
ونظام المعاشات واألجور
المادة  :35فيس يرعاق ي ردضددددددعي ا د ةه ء اردظيفى دارةظ ي ارع ي رسع شدددددد ا سدظفي دمس ل ارمس و فإةهي
يخضددعدن رروريي ا ارب ةدن وقي  19/93ارصد فو ير ويخ  93/10/01ارسرضددسن راةظ ي األمد مددي ارع ي راسدظفين
داردك ء ارعبفديين رافدرى درةظ ي سع ش ا دك ء ارفدرى.

المادة  :36يازي اردك ء سن ك فى ارفوم ا ي إلق سى قوب سك ن سس ومدددى سه سهي يمددديب ضدددودوة ارعسل ريل
ةه و ر ا رتق رهي سم ةيى ارمكن دي ةعفاسه يتق رهي اررعديض من ارمكن ليب راةصدص ارسعسدل يه .

المادة  :32رليب راس فة  00سن ارب ةدن وقي  140/99ارص فو ير ويخ  0999/11/15يتق رعس ل ارمس و
ارتق راسورب داالسري زاا ارسةصدص مايه في ارةظ ي ارع ي رودارب سدظفي ارفدرى االمرف فة سن ارع داا ارشهويى
ارر ريى:
-

رعديض من اررعوض راخلو

-

رعديض من صي ةى اري ل داررمهيزاا ارسسةدتى

-

رعديض خ ص.

المادة  :38يتفف سومدي لييعى دسياغ اررعديض ا ارسبووة يسدمب المادة  30أم ال.

الفصل  :IIVنظام اإلجازات واإلذن بالتغيب
الماادة  :31امدددددددرثة ء راةظ ي ارع ي رادظيفى ارعسدسيى في سم ل ملل ارسدظفين داردك ء ارعبفديين رافدرى فإن
مس ل ارمس و يمرفيفدن سن م زة مةديى سن  45يدي سرر ريى.
داإلم زة ارسمدددرتبى من مدددةى يسكن رأمياه رل ارمدددةى ارسداريى ي رةمددديى رسدظفين ارسترفظ يهي ةريمى ضدددودوة
ارعسل أدرغوض شخصي فدن أن يكدن مسع اإلم زرين زائفا مال  91يدس .
ديسكن قلع اإلم زة ا اقرضا ضودوة ارعسل ر .

الفصل : IIIVالتقييم والتقدم

المادة  :40في سم ل ارربييي دارربفي ،يخضدددع مس ل ارمس و رروريي ا ارب ةدن وقي  19/93ارصددد فو ير ويخ
 01ية يو  0993ارسرضدددسن ارةظ ي األمددد مدددي ارع ي راسدظفين داردك ء ارعبفديين رافدرى دارروريي ا ارخ صدددى ره ا
ارةظ ي.

المادة  :49امددرثة ء رروريي ا ارسومدددي وقي  110/94ارص د فو ير ويخ  04مدديرسيو  0994ارخ ص ي رام ن
اإلفاويدى ارسرك فئى اررسثيل دالمادة  01سن ارب ةدن وقي  140/44ارصددددددد فو ير ويخ  5أغمدددددددلس  0999ارستفف
ربدامدف رمدددددددييو مسد ل ارمسد و فدإةي يري ةشددددددد ء رمةى فاويى سرك فئى اررسثيل رعس ل ارمس و د ر يسدمب سبوو
سشرو يين اردزيو ارسكا ي رس ريى داردزيو ارسكا ي ردظيفى ارعسدسيى دارعسل.
رركدن ذ ال ارامةى سن  4أمضد ء يسثل اثة ن سةهي اإلفاوة ديكدن سن يةهي األسين ارع ري رابل ع وئيم دسسث ن
من ارعس ل يري اقرواتهس سن لو اإلفاوة ارع سى رامس و .
الباب II
ترتيبات خاصة بكل سلك
الفصل  :Iسلك المفتشين الرئيسيين ضباط الجمارك

أ -ترتيبات عامة

المادة  :47يشدددكل ارسفرشددددن اروئيمددديدن ضددد يل ارمس و ارعس ل ارمددد سين في ارمس و  .دال يرعفى مففذي
 %01سن ارعفف اإلمس ري راسفرشين.

المادة  :43يبدي أمضد ء ما ارسفرشين اروئيميين ضي ل ارمس و يسه ي اإلفاوة داررصدو داروق يى داررفريش
دارركدين.

المادة  :44رتفف اروريى اإلفاويى دم سى اروريى دماي األمدو دارردزيع ي رةميى راسفرشين ضي ل ارمس و ريع
ريي ة ا ارمفدل ارر ري:

اردضعيى اإلفاويى

اروريى اإلفاويى مفف ارفوم ا ارردزيع ي رةميى

سفرش وئيمي خ وج ارروريب
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ب  -االكتتاب
المادة  : 45يكررب ارسفرشدن اروئيميدن ضي ل ارمس و يداملى سم يبى خ وميى أدفاخايى رةظي ليب
رابداةين ارسعسدل يه في سم ل ارسم يب ا اإلفاويى دروريي ا ذ ا ارةظ ي.
رفرح ذ ال ارسم يبى أس ي ارسفرشين ارسوكزيين ضي ل ارمس و ار ين امردفدا ارشودل ارر ريى:
 أن ركدن رهي أقفسيى  1مةداا سن ارخفسى ارفعايى في ذ ال اروريى ار ين ري يرعوضدا راعبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى في ارمةداا ارث ثى األخيوةيعين ارسعةيدن سفرشين وئيميين ضي ل مس و سرفويين.
المادة  : 46يومدددي ارسفرشددددن اروئيمددديدن ضدددي ل ارمس و في دضدددعيى سرفويين رعف مواء رفويب ةمح في
ارخددفسددى رسددفة مدددددددةددى د ارد ليبد ررورييد ا اربد ةدن  19 / 93يرد ويخ  01يةد يو  0993ارسرضدددددددسن اربد ةدن
ارع ي راسدظفين درادك ء ارعبفديين رافدرى

ج  -التقدم

المادة  :42شدددددددويلى سوام ة روريي ا المادة  10د 10سن ارب ةدن  19 / 93ارصددددددد فو ير ويخ  01ية يو
 0993ارسرضسن ارةظ ي األم مي ارع ي راسدظفين داردك ء ارعبفديين رافدرى .فإن ارربفي فاخل ما
ارسفرشين اروئيمين ضي ل ارمس و يري دفق ارشودل ارر ريى:
أ) التقدم من حيث الدرجة:
يري االةرب ل سن فومى رل أخوى يصفى سمرسوة يعف أقفسيى مةرين في ارفومى.
ب) التقدم من حيث الدرجة اإلدارية:
 -0االةرب ل سن وريى رل وريى أماي سي شوة يصفى سمرسوة ريع ردمواءاا ارر ريى:
يصدفى اخري ويى يدامددلى اررمددميل مال مفدل مددةدي راربفي يعف ارتصدددل مال وأي ارامةى اإلفاويى ارسخرصددى
ارسرك فئى اررسثيل دار ي يري ريع رابيسى ارسهةيى رادكيل ارت صل مال م سى يسعفل يصل رل  01/01خ ل ارمةداا
ارث ثى األخيوة دار ي ري يكن سدضع مبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى خ ل ةفس ارفروة ديكدن سن ارفومى اروايعى مال
األقل دري أقفسيى في اروريى رصل رل  1مةداا مال األقل.
 -0يداملى اررمميل مال مفدل ربفي مةدي يري يعف أخ وأي ارامةى اإلفاويى ارسخرصى ارسرك فئى
اررسثيل د ر يعف االةرب ء من لويق سم يبى سهةيى.
 -3من لويق اةرب ء فاخاي سفردح أس ي ارسفرشددين اروئيمدديين ارضددي ل ارت صدداين مال م سى يسعفل 01/01
ي رةمددديى رامدددةداا ارث ث األخيوة دارغيو سرعوضدددين رعبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى خ ل ارمدددةرين األخيورين دار ين
يردفودن مال أقفسيى  1مةداا مال األقل في ارفومى
الفصل  :IIسلك المفتشين ضباط الجمارك
أ ـ ترتيبات عامة:
المادة  :48يكا أمضد ء مدا سفرشدي ضي ل ارمس و يرلييق اررشويع ا ارمسوكيى ديبدسدن ي روق يى مال
دم ء ارتبدق دارومددددي دك ا اريتث من أمس ل ارغش دسع قيى أصدددت يه ديشدددوفدن مال مساي ا رفقيق اريضددد ئع
دوق يى ارسم فوين ديسكن أن يعهف ريهي يركدين مس ل ارمس و

المادة  :41رتفف اروريى اإلفاويى دم سى اروريى دماي األمدو دارردزيع ي رةميى راسفرشين ضي ل ارمس و ريع
ريي ة ا ارمفدل ارر ريى:
التوزيع بالنسبة
الرتبة اإلداريةعدد الدرجات
الوضعية اإلدارية
ارسفرش ارسوكزي
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ب  -االكتتاب:
المادة  :50يكررب ارسفرشدددن ضددي ل ارمس و يدامددلى سم د يبى خ وميى أدفاخايى رةظي ليب رابداةين ارسعسدل
يه في سم ل ارسم يب ا اإلفاويى دروريي ا ذ ا ارةظ ي.
يبرصدو اردردج رل ارمدا مال ارت صداين مال فيادي ارسفرشدين ضدي ل ارمس و سن ارسفومى اردلةيى ردفاوة
أدأيى سؤممى أخوى سةشأة أدسعرو يه سن لو ارفدرى دار ين رردفو فيهي ارشودل ارر ريى:
 س يعف ارةم ح في سمدد يبى سفردتى رات صدداين مال شدده فة في ارفوامدد ا ارم سعيى ارع سى (  ) DEUGمالاألقل.
 س يعف ارةم ح في سم د يبى فاخايى سفردتى راسواقيين ضددي ل ارمس و ارسردفوين ماي أقفسيى  1مددةداا مالاألقل سن
ارخفسى ارفعايى في ذ ا ارما .
ي رةمددديى رات رى األخيوة دسن أمل أن يمدددسح راسروشدددح ي رسشددد وكى في ارسمددد يبى ،يمب أن ال يكدن قف رعوض
رعبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى خ ل ارمةداا ارث ثى األخيوة.

المادة  :59ضد فى رل ارركدين ارسهةي ارسلادب فإن ارسروشددتيين ارة متين في ارسمد يبى ارخ وميى أدارفاخايى
يرابدن رزدس ركدية ممكوي رسفة مرى أشهو فاخل سفومى راضي ل ال أن ارسواقيين ارضي ل ار ين قف خضعدا رةفس
ارركدين يمرثةدن سةي.
ديعيةدن ديومدسدن سفرشدين ضي ل مس و سن ارفومى األدرل ،اروريى ارث ةيى ي رةميى راخويمين مبب ارسم يبى
ارخ وميى ديع سى قي ميى سم ديى أدأمال سي شوة سن ر ي رةميى ألدرئ ارسرخومين يعف ارسم يبى ارفاخايى.

المادة  :57خ ل فوامددرهي يدضددع ارر سي ارضددي ل سفرشدددارمس و في دضددعيى م وة دي رةمدديى راسروشددتين
ارفاخايين دارل ب ي رةميى راسروشتين ارخ وميين .ديخضعدن رةظ ي سفومى يكديةهي.

ج  -التقدم

المادة  :53شدددددددويلى سوام ة يوريي ا المادة  10د 10سن ارب ةدن  19 / 93ارصددددددد فو ير ويخ  01ية يو
 0993ارسرضسن ارةظ ي األم مي ارع ي راسدظفين داردك ء ارعبفديين رافدرى .فإن ارربفي فاخل ما ارسفرشين ضي ل
ارمس و يري دفق ارشودل ارر ريى
أ) ارربفي سن تيث ارفومى:
يري االةرب ل سن فومى رل أخوى يصفى سمرسوة يعف أقفسيى مةرين في ارفومى.
ب) ارربفي سن تيث اروريى اإلفاويى
يري االةرب ل سن وريى رل أمال سي شوة يصفى سمرسوة ريع ردمواءاا ارر ريى:
 -0يصفى اخري ويى يداملى اررمميل مال مفدل مةدي راربفي يعف ارتصدل مال وأي ارامةى اإلفاويى ارسخرصى
ارسرك فئى اررسثيل دار ي يري ريع رابيسى ارسهةيى رادكيل ارت صل مال م سى يسعفل يصل رل  01/01خ ل ارمةداا
ارث ث األخيوة دار ي ري يكن سدضع مبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى خ ل ةفس ارفروة ديكدن سن ارفومى اروايعى مال
األقل دري اقفسيى في اروريى رصل رل  1مةداا مال األقل.
 -0يداملى اررمميل مال مفدل ربفي مةدي يري يعف أخ وأي ارامةى اإلفاويى ارسخرصى ارسرك فئى اررسثيل د ر
يعف االةرب ء من لويق سم يبى سهةيى.
من لويق اةرب ء فاخاي سفردح أس ي ارسفرشدين ارضدي ل ارت صداين مال م سى يسعفل  01/01ي رةميى
-0
رامددةداا ارث ث األخيوة دارغيو سرعوضددي ن رعبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى خ ل ارمددةرين األخيورين دار ين يردفودن
مال أقفسيى  1مةداا مال األقل سن ارفومى.
الفصل  :IIIسلك المراقبين ضباط الجمارك:
أ ـ ترتيبات عامة:

المادة  :54يكا أمضد ء ما سواقيي ضي ل ارمس و فاخل ارسك رب يك فى مساي ا اركر يى ديسكن أن يكافدا
يرمدييو سك رب اا أذسيى ث ةديى درتدياهي رل سه ي ررعاق ي رركدين كس يبفسدن ارسمد مفة رسفرشدي ارمس و ضسن
مساي ا اررفقيق دارسوامعى ديخضدعدن رامدالى ارسي شدوة راسفرشدين اروئيميين ضي ل دارسفرشين ضي ل دى اروريى
سن ماكهي.

المادة  :55رتفف اروريى اإلفاويى دم سى اروريى دماي األمدو دارردزيع ي رةميى راسواقيين ضي ل ارمس و ريع
ريي ة ا ارمفدل أفة ال:

الوضعية اإلدارية

الرتبة اإلدارية عدد الدرجاتالاااااتاااااوزياااااع
بالنسبة
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ب  / -االكتتاب
المادة  :56يكررب ارضددي ل ارسواقيدن يدامددلى سمدد يبى خ وميى أدفاخايى رةظي ليب رابداةين ارسعسدل يه في
سم ل ارسم يب ا اإلفاويى داالسرت ة ا ارسهةيى دروريي ا ذ ا ارةظ ي.
يخصدص اردردج رل مدا ارضدي ل ارسواقيين ارت صداين مال شه فة ارضي ل ارسواقيين ارص فوة من ارسفومى
اردلةيى ر فاوة أدأيى سؤممى أخوى سةشأة أدسعرو يه سن لو ارفدرى درردفو فيهي ارشودل ارر ريى:
 س أن يكدةدا قف ةمتدا في سم يبى سفردتى أس ي ارت صاين مال شه فة ي ك ردوي اررعايي ارث ةدي. س أن يكدةدا قف شد وكدا في سمد يبى فاخايى سخصصى رضي ل ارص دارسأسدوين سن ارمس و سسن رهي 1مددةداا مال األقل في ارخفسى في ذ ا ارمددا دفي ارت رى األخيوة يشددرول في ارمددس ح ي رروشددح أن يكدن ارسعةي ري
يرعوض رعبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى خ ل ارمةداا  3األخيوة.

المادة  :52زي فة مال ارركدين ارسهةي ارسلادب يرابل ارسروشددددتدن ارة متدن في ارسمدددد يبى ارخ وميى ركدية
ممكوي رسفة  1أشهو فاخل سؤممى سة ميى.

المادة  :58يعين ديومددددي ارضددددي ل سواقيدا ارمس و سن ارفومى األدرل وريى ث ةيى ي رةمدددديى را ين فخادا من
لويق ارسم د يبى ارخ وميى ديع سى قي مدديى رم د دي أدأمال سي شددوة سن را ارري مةف أدرئ ار ين فخادا من لويق
ارسم يبى ارفاخايى.

جـ  /التقدم
المادة  :51شدددويلى سوام ة روريي ا المادة  10د 10سن ارب ةدن  19/93ارصددد فو ير ويخ 0993/10/01
ارسرضدددسن ارةظ ي األمددد مدددي ارع ي راسدظفين داردك ء ارعبفديين رافدرى .فإن ارربفي فاخل مدددا سواقيي ارمس و يري
دفق ارشودل أفة ال:

أ -االةرب ل سن فومى ري أخوي يكدن يعف أقفسيى مةرين في ارفومى
ب -االةرب ل سن وريى ري وريى أخوي أماي سي شوة يكدن ريع ردمواءاا ارر ريى:
 -0يصددددفى اخري ويى يدامددددلى اررمددددميل ماي ارمفدل ارمددددةدي راربفي يعف أخ وأي ارامةى اإلفاويى ارسخرصددددى
ارسرك فئى اررسثيل د ر ريع رابيسى ارسهةيى رادك ء ار ين يتصدددادن ماي م سى ال ربل من  01/01خ ل ارمدددةداا
ارث ث األخيوة دارد ين ري يرعوضددددددددا رعبديدى سن ارفومى ارث ةيى خ ل ارمدددددددةرين األخيورين دأن يكدةدا سن اروريى
اروايعى درهي أقفسيى ال ربل من  1مةداا.
 -0يدامددلى اررمددميل ماي ارمفدل ارمددةدي راربفي ارت صددل يعف أخ وأي ارامةى اإلفاويى ارسخرصددى ارسرك فئى
اررسثيل ديعف االةرب ء يداملى االسرت ن ارسهةي.
 -3يدامدلى االةرب ء ارفاخاي ارسفردح أس ي سواقيي ضي ل ارمس و ارت صاين ماي م سى ال ربل من 01/01
خ ل ارمدددددةداا ارث ث األخيوة دار ين ري يرعوضددددددا رعبديى سن ارسمسدمى ارث ةيى خ ل ارمدددددةرين األخيورين درهي
أقفسيى ال ربل من  1مةداا في اروريى.
الفصل  :VIسلك ضباط الصف ومأموري الجمارك
أ /-ترتيبات عامة
المادة  :60يمدد ذي ضددي ل ارصدد دسأسدوي ارمس و في اروق يى ارمسوكيى في ك فى ارةب ل ارري رس وس فيه
ديع يةدن سخ رفى اربداةين دارةظي في سم ل ارمس و دك ا اربداةين األخوى دارةظي ارري يم ذسدن في رلييبه .
ديس ومددددن سواقيى ارعساي ا ارمسوكيى ماي سمدددردي ارسداةط دارسل واا دغيوذ سن ارسك رب ديكافدن يسه ي
اررأليو فاخل ارفوق دارسواكز.
ديسكةهي في ت رى ارضودوة سس ومى ارسه ي ارسدكاى رسواقيي ضي ل ارمس و .
دذي خ ضدعدن رامددالى ارسي شدوة راسفرشددين اروئيمديين ارضددي ل دارسفرشدين ارضددي ل دارسواقيين ارضددي ل د دي
اروريى ارم سيى سن ماكهي.
المادة  :69رتفف اروريى اإلفاويى دم سى اروريى دمددددددداي األمدو دارردزيع ي رةمددددددديى يري رتفيفذ ليب ريي ة ا
ارمفدل ارر ري:

الوضعية اإلداريةالرتبة اإلداريةعدد الدرجات التوزيع بالنسبة
سم مف أدل

GR1

1

%5

سم مف

GR2

1

%01

GR3

1

%05

موي

GR4

1

%01

سأسدو

GR5

1

%51

موي

أدل

ب  /-االكتتاب
المادة  :67يكررب سأسدوي ارمس و يدامدددددلى سمددددد يبى خ وميى سةظسى ليب رابداةين ارسعسدل يه في سم ل
ارسم يب ا اإلفاويى داالسرت ة ا ارسهةيى دروريي ا ذ ا ارةظ ي.
يخصدددص دردج ذ ا ارمدددا رات صددداين مال شددده فة سأسدوي ارمس و ارسسةدتى سن لو ارسفومدددى اردلةيى
ردفاوة أد أيى سؤمددمددى سةشددأة أدسعرو يه سن لو ارفدرى دار ين مدديق رهي خدض اسرت ة ا ارسمد يبى ارسفردتى
أس ي تساى شه فة اإلمفافيى سن اررعايي ارث ةدي يةم ح.

المادة  :63سب يل ركديةهي ارسهةي ارسلادب يخضددع ارسروشددتدن رزدس رركدين ممددكوي رسفة  3أشددهو فاخل
سؤممى سة ميى:
المادة  :64يعين ديومي سأسدوي ارمس و في ارفومى األدرل سن GR5

ج /-التقدم:
المادة  :65شويلى سوام ة روريي ا المادة  10د 10سن ارب ةدن وقي  19/93ير ويخ  93/10/01ارسرضسن
راةظ ي األمدددد مددددي ارع ي راسدظفين داردك ء ارعبفديين في ارفدرى فإن ارربفي فاخل مددددا ضددددي ل ارصدددد ارمس و
دسأسدوي ارمس و يري دفق ارشودل أفة ال:
أ -االةرب ري سن وريى ري أخوي يكدن يعف أقفسيى مةرين في اروريى.
ب -االةرب ل سن فومى ري فومى أمال سي شوة يري دفق ارشودل ارر ريى:
 -0يصفى اخري ويى يداملى اررمميل مال مفدل ارربفي ارمةدي يعف أخ وأي ارامةى اإلفاويى ارسخرصى ارسرك فئى
اررسثيل د ر ريع رابيسى ارسهةيى رادك ء ارت صدداين مال سعفل ال يبل من  01/01خ ل ارمدددةداا ارث ث األخيوة
دار ين ري يرعوضددددا رعبديى سن ارفومى ارث ةيى خ ل ارمدددةرين األخيورين دأن يكدةدا سن ارفومى اروايعى ماي األقل
رهي أقفسيى سن  1مةداا مال األقل في اروريى.
 -0يدامددددلى االكرر ب ماي مفدل ارربفي ارمددددةدي ارسب ي يي يعف أخ وأي ارامةى اإلفاويى ارسخرصددددى ارسرك فئى
اررسثيل ديعف االةرب ل من لويق اسرت ن سهةي

 -3يدا مددلى اةرب ء فاخاي سفردح أس ي ضددي ل صدد

دسأسدوي ارمس و ار ين يردفودن مال م سى يسعفل ال

يبل من  01/01ي رةمدددديى رامددددةداا ارث ث األخيوة دار ين ري يرعوضدددددا رعبديى سن ارفومى ارث ةيى خ ل ارمددددةرين
األخيورين درهي أقفسيى ال ربل من  1مةداا في اروريى.
الباب  :IIIترتيبات انتقالية ونهائية
المادة  :66رارأميس األصاي رما ارسفرشين اروئيميين ضي ل ارمس و يري امرفم ء:
ارسفرشدددين ارسوكزيين خ وج ارروريب ار ين رتكسهي روريي ا ارسومددددي وقي  /001/11دي ارصددد فو ير ويخ 9
يدةيد 0911فميري فس مهي فاخل ارما ارمفيف راسفرشين اروئيميين ضي ل في وريى  GR2في ارفومى ارسب ياى.

المادة  :62رارأميس األصاي رما ارسفرشين ضي ل ارمس و يري امرفم ء:
ارسفرشدددين ارسوكزين ار ين رتكسهي روريي ا ارسومددددي وقي  / 001 / 11دي ارصددد فو ير ويخ  9يدةيد0911
فمددديري فس مهي فاخل ارمدددا ارمفيف راسفرشدددين ارضدددي ل ارسوكزيين في اروريى  GR1سفرشدددين سوكزيين في ارفومى
ارسب ياى.
ارسفرشدين سن ارفومى ارث ةيى ار ين يتكسهي ارسومدي وقي  / 001 / 11دي ارص فو ير ويخ  9يدةيد 0911ريري
فس مهي في ارم ارمفيف راسفرشين ارضي ل في اروريى  GR1سفرشين ضي ل دفي ارفومى ارسب ياى.

المادة  :68سن امل اررأميس األصاي رما سواقيي ارمس و يري امرفم ء:
ارسواقيدن اروئيمدددديدن ار ين رتكسهي روريي ا ارسومدددددي وقي  /001/11دي ارصدددد فو ير ويخ  9يدةيد0911
فميري فس مهي في ارما ارمفيف راسواقيين اروئيميين ارضي ل في اروريى  GR1في ارفومى ارسب ياى.
ارسواقيدن سن ارصددددددد ارث د ةي ار د ين رتكسهي روريي د ا ارسومددددددددي وقي  /001/11دي ارصدددددددد فو ير د ويخ 9
يدةيد 0911يري فس مهي في ارما ارمفيف راسواقيين ارضي ل سن اروريى  GR2في ارفومى ارسب ياى.
المادة  :61ي رةمديى رارأمديس األصداي رامدا فإن ضدي ل ارصد
ارمفيف رضي ل ارص دسأسدوي ارمس و د ر دفق ارشودل ارر ريى:

دسأسدوي ارمس و ميري فس مهي في ارما

 -0ارسم مفدن األدائل دسأسدوي ارمس و يوريى سم مف أدل  GR1سن  E2دفي ارفومى ارسب ياى.

 -0ارسمد مفدن مديري فس مهي في مدا ضدي ل ارص
ارسب ياى.

دسأسدوي ارمس و يفومى سم مف  GR2دفي ارفومى

 -3ارعوف ء دارعوف ء ارر سي يعف رومددديسهي مددديري فسمهي في ارمدددا ارمفيف رعوف ء دسأسدوي ارمس و يفومى
موي

أدل  GR3في ارفومى ارسب ياى.

 -4ارسأسدودن اروئيمديدن سن صد امدرثة ئي دارسأسدودن اروئيمديدن مديري فسمهي في ارمدا ارمفيف رضي ل
ارص دسأسدوي ارمس و يوريى موي  GR4دفي ارفومى ارسب ياى.
 -5سأسدوي ارمس و سن ارصددد

ارث ةي مددديري فسمهي في ارمدددا ارمفيف رضدددي ل ارصددد

دسأسدوي ارمس و

يوريى سأسدو  GR5دفي ارفومى ارسب ياى.

المادة  :20خ ل فروة اةرب ريى سفره  3أشدددهو ايرفاء سن ةشدددو ذ ا ارسومددددي ديمددديب ارل يع شددديي ارعمدددكوي
فاوة ارمس و درزدي ارتف ظ مال رة مددق م س ا ارورب ارمدداسيى في ارتي ة ارسهةيى رعس ل ارمس و د ر
ألم د
ليب راس فة  05أم ال فإن اإلفاويين سن ارمدددا ارس ري ار ين يمدددردفدن ارشدددودل ارستففة أفة ال يسكن فس مهي يلاب
سةهي في ارما ارمفيف راسفرشين اروئيميين ضي ل ارمس و :
 أن يكدةدا خفسدا ترل ظهدو ذ ا ارسومدي في اردظيفى ارعسدسيى خ ل فروة ال ربل سفره اإلمس ريى من مففارمدددةين ار زسى رادصددددل رل اروريى ارعمدددكويى ارسب ياى راوريى اإلفاويى في مدددا اإلفس ج ارسبوو د ار رسشدددي سع
االمرسواو ارلييعي رسهةى سفرشي ضي ل ارمس و .
 أن يكدةدا قف س ومدا يصفى اةرظ سيى خ ل فروة مساهي دية ء مال رتدياهي رل فاوة ارمس و دظ ئس رمةف رسفرشي ارمس و .

م فة

المادة  :29يخضددع فاوي ارمددا ارس ري ار ي ري يمددردفدا ارشددودل ارسش د و ريه بالمادة أم ال إلفس مهي في
ما ارسفرشين اروئيمين ضي ل ارمس و راروريي ا ارب ةدةيى االةرب ريى ارسليبى مال ما فاويي ارما ارس ري.

المادة  :27اردك ء ارسم مفين رافدرى ار ين يشغادن دظ ئ فاويى رخدل رهي االررت ق يماي األمدو أ ،ب ،ج
يسدمب ارب ةدن  100/04ارص فو ير ويخ  0ايويل  0904دارسرة مب سع أتف أم ارسدظفين ،في مرل مرهي:
اإلفس ج سن أمد مفيفة راسدظفين ريع رخي وذي ارسه ةي داروريى دارفومى ارسة مدديى ألقفسيرهي يةبص د ن مددةرين
ا امردفدا ارشودل ارسلاديى ( ارفيادي) امري و سن ر ويخ ةشو ذ ا ارب ةدن.
اإلفسد ج يةد ء مال لاب في أمددددددد مفيفة راسدظفين ريع رخي وذي ارسهةي يفدن أقفسيى في اروريى األدرل سن
ارفومى ارث ةيى أديترفظ يهي راب ئي ف ي دظ ئفهي ارخ ضعى رةظ ي االةبض ء في ت رى مفي امرف ئهي راشودل ارستفف في
ارفبوة  0أم ال د ار في أمل ال يرعفى  1أشهو امري وا سن ر ويخ ةشو ارب ةدن.

المادة  :23راغي ك فى ارروريي ا ارمددددد يبى ارسخ رفى رروريي ا ذ ا ارسومددددددي دخ صدددددى روريي ا ارسومددددددي وقي
 001/11ير ويخ  0911/11/19دارسومدي وقي 110/14 :ير ويخ  00ايويل  0914دارةصدص ارسعفرى ري.

المادة  :24يكا دزيو ارس ريى ددزيو اردظيفى ارعسدسيى دارعسل فيس يعةيي يرةفي ذ ا ارسومدددي ار ي مدديةشددو
دفق لويق االمرعم ل دفي ارمويفة ارومسيى رامسهدويى اإلم سيى ارسدوير ةيى.

