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  لهيئة السوق المالية 17دد ـــقرار عام ع

نشاط ضمن  داخليةالرقابة الو االمتثالوظيفة المسؤول عن مراقبة بيتعلق  2012جوان  21بتاريخ  

  لفائدة الغير التصرف في محافظ األوراق المالية

  

هيئة السوق المالية،مجلس  إن  
  

و المتعلق بإعادة تنظيم  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117إطالعه على القانون عدد  بعد
  منه، 48و  31و  28خاصة الفصول كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة والسوق المالية 

  
 24المؤرخ في  2001لسنة  83الصادرة بالقانون عدد  على مجلة مؤسسات التوظيف الجماعيو

  ،كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة 2001ة جويلي
  

تعلق بتدعيم سالمة العالقات الم 2005 أكتوبر 18المؤرخ في  2005لسنة  96عدد  وعلى القانون
  منه، 20وخاصة الفصل  المالية

  
في األوراق المالية وبالتصرف على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي و

 2010 أفريل 29عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في  ؤشرالم ،في محافظ األوراق المالية لفائدة الغير
  منه، 85و خاصة الفصل  2013فيفري  15ه بقرار وزير المالية المؤرخ في كما تم تنقيحه وإتمام

  
  

  :صدر القرار العام اآلتي نصه ي
  

  :الفصل األول 
  

  :" المتصرف" ـ، يقصد بالقرار العاملغرض تطبيق هذا 
  

من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي،  31بالفصل  المنصوص عليهاتصرف ال شركات –
 ،2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  83الصادرة بالقانون عدد 

المؤرخ في  2005لسنة  96القانون عدد من  20شركات التصرف المنصوص عليها بالفصل  –
  ،تعلق بتدعيم سالمة العالقات الماليةالم 2005 أكتوبر 18

نشاط التصرف في محافظ األوراق يمارسون  ذينوسطاء البورصة ومؤسسات القرض ال –

  .المشار إليه أعاله 2005لسنة  96من القانون عدد  22المالية لفائدة الغير طبقا ألحكام الفصل 
  

 وأ إدارةمجلس أو عضو  عاممدير  أو رئيس مدير عاممارس مهام كل شخص ي:  "سيرالم" ـويقصد ب
ذين يشغلون الللذوات المعنوية  نالقارييثلين مالموكذلك   جماعيةهيئة إدارة  وأمراقبة مجلس  عضو

  .إدارةمجلس خطة أعضاء 
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  : والرقابة الداخلية مراقبة االمتثالعن المسؤول صيغ ممارسة وظيفة  - أوال
  

   : 2الفصل 
 أشخاصمن قبل  حصريا والرقابة الداخلية المسؤول عن مراقبة االمتثالوظيفة  تمارسيجب أن 

وجيهة المعلومات الوكذلك  ضروريةال ةلديهم السلطة والموارد والخبرتتوفر و متفرغين لهذه الوظيفة
  . للقيام بالمهام المناطة بعهدتهم

  
  :  3الفصل 

  
يجب كما . استقالليته والرقابة الداخلية مراقبة االمتثال عن للمسؤول دارياإليجب أن يضمن االرتباط 

هايتخذتي ال القرارات من استقالليةو من موضوعيته هة تأجيرقيطر أن ال تمس.  
  

  :  4الفصل 
 .والرقابة الداخلية المسؤول عن مراقبة االمتثال وظيفةسناد الخارجي للإلاللجوء  للمتصرف مكني

  .هيئة السوق المالية ترخيص الحصول على صورةويجب في هذه ال
  

المزمع  اإلسناد الخارجيمشروع عقد  هيئة السوق الماليةويجب أن يتضمن ملف الترخيص المقدم ل
 نشاطبرنامج البالخصوص على  العقد مشروعينص يجب أن و .مع مسدي الخدمات المعني إبرامه

  .لمهام اإلسناد الخارجيوالمتدخلين المحتملين والدورية المرتقبة والمدة المحددة سنويا 
  

  :  5الفصل 
الذي  المجمعإلحدى شركات  والرقابة الداخلية المسؤول عن مراقبة االمتثاليمكن تفويض وظيفة 

  .صالحيات المفوض لهكتابيا  يحددعلى المتصرف أن  صورةفي هذه الينتمي إليه المتصرف ويجب 
   

مراقبة االمتثال كيفية تنظيم وظيفة  الماليةهيئة السوق ملف الترخيص المقدم ل جب أن يحدديكما 
 االمتثالعن مراقبة  لمسؤولل اإلداري االرتباطصيغ بالخصوص الملف ن يبيو. والرقابة الداخلية
وكذلك  الموارد البشرية والفنية المتوفرة لديهو الوظيفي ارتباطهصيغ  االقتضاءوعند  والرقابة الداخلية

 .تجاه الوظائف العملية استقالليته مدى
 

يجب فإنه  والرقابة الداخلية االمتثالعن مراقبة  مسؤولين عدة لمفوض لهالتي يكون فيها ل وفي الصورة
  .بالنسبة لكل مسؤول لكّل هذه العناصر أن يتضمن برنامج النشاط عرضا

  
  : والرقابة الداخلية شروط تعيين المسؤول عن مراقبة االمتثال - ثانيا

  
  :  6الفصل 
مسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة  وظيفةالطبيعيين الراغبين في ممارسة  على األشخاصيجب 

  :الداخلية
  ؛وي الجنسية التونسيةذوا من أن يكون –
 بالبالد التونسية؛ مقيمين واأن يكون –

 ؛والسياسية متمتعين بحقوقهم المدنيةوا أن يكون –
 على ممارسة أنشطتهم؛ أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا –
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في الميدان االقتصادي أو  اماإلجازة أو شهادة تعادله ية أوذاألستا أن يكونوا متحصلين على –
 ؛المالي أو المحاسبي

ا كان ذإسنوات في ميدان السوق المالية  خمسخبرة مهنية ال تقل عن  ديهمأن تكون ل –
 خمسخبرة مهنية ال تقل عن وة محافظ أوراق المالية متداولة بالسوق المالييدير رف المتص

 مؤسسات ناشطة في مجال رأس مال تنميةيدير ا كان المتصرف ذإ المالي الميدانسنوات في 
وتشرف  أو أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح اختبارا في الكفاءة المهنية تنظّمه مؤسسة تختارها

  .هيئة السوق المالية اعليه
  

  :  7الفصل 
 سمعة المعنيالتأكد من  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخلية تعيينيجب على المتصرف قبل 

ويجب . بنشاط المتصرفالمتعلق  تشريعي والترتيبياإلطار الومن مدى إلمامه ب المهنية تهوكفاء باألمر
المتعلقة بالمترشح لوظيفة  التالية مصحوبا بالوثائق هيئة السوق الماليةإلى  ترخيصعليه إرسال مطلب 

  :سؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةم
  

 ؛مصرح على الشرف بصحتهاالذاتية  ةالسير –
  الوطنية؛ تعريفالبطاقة  نسخة من –
 العلمية؛شهائد المطابقة لألصل من  نسخة –

 ؛شهادة إقامة –
 نسخة من دفتر السوابق العدلية؛ –

والعقلية التي تخول له ممارسة شهادة طبية تثبت أن المعني باألمر يتمتع بكافة القدرات البدنية  –
 أنشطته،

أو في  في ميدان السوق الماليةسنوات  خمسال تقل عن  مهنيةالخبرة  ثبتت الوثائق التي –
 .حسب الحالة المالي الميدان

  
  : والرقابة الداخلية المسؤول عن مراقبة االمتثال وسائل عمل -لثاثا

  
  :  8الفصل 

والتسهيالت وسائل الكل  مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةلمسؤول عن ل يوفريجب على المتصرف أن 
  :وبالخصوصه إلنجاز مهمتالضرورية 

  

 الزمة؛ال الموارد البشرية والمادية –

مسؤول عن ال راهاالتي يي نظام المعلوماتال الوثائق وعلى كّل عناصر كلحصول على الحرية  –
 ؛مهمتهإلنجاز  ضرورية  مراقبة االمتثال والرقابة الداخلية

 ؛قبل الحرفاءعلى الشكاوى المقدمة من  اإلطالع حرية –
 لقرارات االستثمار؛ المخصصةإمكانية حضور االجتماعات  –

محافظ على التصرف في  ؤثريأن  حول كّل حدث من شأنه المعلومات على حصولالحرية  –
 .مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق الماليةأو في األوراق المالية 
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  : والرقابة الداخلية المسؤول عن مراقبة االمتثال مهام - رابعا

  
  :  9الفصل 

 إعداد دليل يتضمن كّل النصوص التشريعية المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخلية يجب على
 أعوانو مسيريعلى  توزيعهويجب عليه بنشاط المتصرف  ذات الصلة الجاري بها العمل يةتيبوالتر

  .والترتيبية القانونية المتصرف والتأكد من إلمامهم باألحكام
  
 والتراتيبد إلطالعه على القوانين يجد عونكل مع  جلساتبتنظيم  يجب عليه أن يقوم لهذا الغرضو

لدى ة معلومال نشر يهعل ترتيبي يجبأو  يقانون نقيحت حصول صورةفي و .وظيفتهبذات الصلة 
  .المتصرف

    
  :  10الفصل 

اإلرشاد والمساعدة لألشخاص المكلفين  تقديم المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةيجب على 
  .واجباتهم المهنية احترامتمكينهم من قصد بنشاط التصرف 

  
 حكام القانونيةلألنية واإلجراءات المتبعة مطابقة ألفضل العنايات المه سهر على أنجب عليه اليو

  .العمل بها الجاريوالترتيبية 
  

المتصرف والوسائل المتوفرة لديه حتى تحيين اإلجراءات المتبعة من قبل  يجب عليه العمل علىكما 
 المسيرينلدى  جراءاتاإلدليل كما يتولى نشر . الترتيبيةالتشريعية تكون مسايرة لمختلف التنقيحات 

  .دليلذلك  عنواجبات المنبثقة لالمتصرف ل احترامويسهر على األعوان و
  
قصد التثبت من  زمةالال مراقبةالقيام بعمليات ال المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةيتولى و

  .األعوان لإلجراءات المتخذةو المسيرين احترام
  

  :  11الفصل 
يعملون  واألعوان المسيرينمن أن  أن يتثبت المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةيجب على 

  .المساهمينوحصص الحاملي الحرفاء ولمصلحة وبصفة حصرية دائما 
  

  :  12الفصل 
 المرصودة إلخالالتاأن يسهر على تالفي  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةيجب على 

  .وذلك دون أجل هيئة السوق المالية أومراقب الحسابات أو  المودع لديهمن قبل 
  
  

  :  13الفصل 
 بتحليلعلى األقل مرة واحدة في السنة  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخلية يجب أن يقوم

على  تحليلو يشتمل هذا ال .األوراق المالية فظامحالتصرف في لمخاطر الذي قد يتعرض له نشاط ل
  .حدوثه حتمالالوخطر لكل  لتأثير المحتمللتقدير 

  
المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة يعد  يجب أن، لمخاطرلالسنوي  تحليلالهذا على أساس و

تقديم الجدول  يجبو. ودوريتها التي سيتم إنجازها مراقبةسنوي يحدد عمليات ال برنامج عمل الداخلية
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صلب التقرير السداسي  اعتمادهاوالوثائق التي تم  دوريتهاالمبرمجة و مراقبةالذي ينص على عمليات ال
  .قرار عامهذا الب الملحقهيئة السوق المالية والمعد طبقا للنموذج الموجه ل

  
  :المنجزة بالخصوص  مراقبةعمليات الويجب أن تشمل 

 ،قيمة التصفية احتساب -
 ،االحتياطيةالنسب  -
 ،االستثمار وإستراتيجيةسياسة التوظيف  -
 ،تقييم السندات التي تتضمنها محفظة االوراق المالية -
 ،االوامر وإسناداالولي  اداالسن -
 ،ة الحسابات البنكيةمقارب -
 ،االوراق الماليةة حسابات مقارب -
 ،ة المساهمين وحاملي الحصصمقارب -
 .واجبات االعالم القانونية -

  
  :  14الفصل 

فإن  متفرغ لها،لعون  أصول المهنةمهمة االشراف على يسند فيها المتصرف  في الصورة التي ال
  .هو من يتولى القيام بها والرقابة الداخليةالمسؤول عن مراقبة االمتثال 

  
 قصد التثبت من أن مراقبةوضع إجراءات  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةعلى  ويجب

التصرف فيها  يتم توظيف جماعي في األوراق الماليةة مؤسسكل محفظة مالية راجعة لشخص أو ل
العمليات المنجزة لفائدة  ، وأنمساهمينالوحاملي حصص و صفة تراعي حصريا مصلحة المستثمرب

تمت حصريا بالنظر للفائدة  مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق الماليةالحسابات المتصرف فيها و
التثبت من  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةيتعين على كما . االقتصادية التي ستنجر عنها

افظ المالية التصرف في المح أن االستثمار إلستراتيجيةوفقا يتم.  
  

  :  15الفصل 
 منافذلل حماية دائمة توفر منظومةالتثبت من  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةعلى  يجب

يتعين عليه  كما. بصفة دوريةتخضع لالختبار إجراءات حفظ المعلومات أن ومن للمتصرف االعالمية 
  .توفر مخطط لمواصلة النشاطقر المتصرف ومن لحفظ المعلومات خارج م صيغةالتثبت من وجود 

  
  :  16الفصل 

جراءات ناجعة إلالمتصرف وضع  التثبت من المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةيجب على 
عليه تسجيل كل كما  .الموجهة من قبل الحرفاء ىوشفافة قصد المعالجة المعقولة والسريعة للشكاو

  .شكوى وكذلك التدابير التي تم إتخاذها لمعالجتها
  

  :هيئة السوق الماليةب والرقابة الداخلية المسؤول عن مراقبة االمتثال عالقة -خامسا
  

  :  17الفصل 
وفقا لتسلسلها الزمني  فيهمسك ملف يحتفظ  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةعلى يجب 

بما في ذلك التدابير المتخذة لمعالجة االخالالت التي تم رصدها  مراقبةلعمليات البالتقارير الكتابية 
  .المثبتة لذلكوالوثائق 
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عمليات إعداد تقرير سداسي حول  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةيجب على  اكم
على نتائج أعمال مته النجاز مهامه على أفضل وجه وضوعة على ذعلى الوسائل الموينص  مراقبةال
وأن يقع  عامالقرار هذا البالتقرير طبقا للنموذج الملحق هذا ويجب إعداد . ةيخالل الفترة المعن مراقبةال

في أجل اقصاه شهر من  هيئة السوق الماليةإرساله لمجلس االدارة أو لهيئة االدارة الجماعية وكذلك ل
  .نهاية كل سداسي

  
العامة  واإلدارةهيئة السوق المالية أن يعلم  المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةويتعين على 

 اتخاذهاالتدابير التي تم أو سيتم للمتصرف بكل االخالالت التي تم رصدها بمناسبة إنجاز مهامه وكذلك 
  .لمعالجتها

  
إعالم هيئة السوق المالية بكل التغييرات  سؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخليةالميجب على و

تقديم الوثائق  وأجالالسهر على ضمان احترام شروط  يهيتعين علكما  .الطارئة على نشاط المتصرف
  .هيئة السوق الماليةالمطلوبة من قبل 

  
  :والرقابة الداخلية المسؤول عن مراقبة االمتثال تغيير - سادسا

  
  :  18الفصل 

 المسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخلية باستقالةيجب على المتصرف إعالم هيئة السوق المالية 
  .قرار انهاء المهاماو  االستقالةأيام من تاريخ  سبعةاو بقرار انهاء مهامه مع بيان اسبابه وذلك في أجل 

  
 ، يتعين علىالمسؤول عن مراقبة االمتثال والرقابة الداخلية وظيفةوفي صورة حصول شغور في 

وتطبق في هذه الصورة احكام . في أجل اقصاه شهر من تاريخ حصوله الشغور المتصرف سد ذلك
  .عامالقرار من هذا ال  7و 6 ينالفصل

  
  :  19الفصل 
  2013مارس  28من  ابتداءحيز التنفيذ  عامالقرار هذا الاحكام تدخل 

  
 

 

 تأشيرة وزيـر المـاليـة            عن مجلس هيئة السوق المالية

                    الرئيس   
  إليــاس الفخـفاخ   

                صـالح الصـايل
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المسؤول عن مراقبة التي يقوم بها عمليات الرقابة  حولالسداسي  نموذج التقرير

  والرقابة الداخلية االمتثال

 

  : الشركة 

  : اإلمتثال والرقابة الداخليةالمسؤول عن مراقبة 

  : هاتفالرقم 

  : عنوان االلكترونيلا

  

 عمليات الرقابة نعم ال مالحظاتال

 تصرف بمقتضى وكالةالمراقبة .  أوال   

 المصالح االدارية مراقبة. 1   

 السوق شروطاحترام  1.1   

 االوامر وكيفية اسنادها مراقبة 2.1   

 /بالسوق النقدية/الشراء والبيع بالبورصة 3.1   
 بالمناقصات

 المقتطعة لعموالتا مراقبة 4.1   

 وكالةال فسخعند  مراقبةال 5.1   

 ملفات الحرفاء مراقبة 6.1   

 الخارجيين مسديي الخدمات مراقبة 7.1   

 إلخالالتا الفيتمتابعة  8.1   

 تصرفالمراقبة . 2   

 توجهات التصرف مراقبة 1.2   

 تصرفالنسب التعاقدية لل مراقبة 2.2   

الحدود الموضوعة في  بالنظر إلىمتابعة المخاطر  3.2   
 )حد الخسارة(ت وكاالال

 يات التعرض للمخاطرمستومن تطور  التثبت 4.2   

مع األوراق المالية محفظة  نتائجتطابق التثبت من  5.2   
 عند االقتضاء مرجعيمؤشرها ال

مع  األوراق الماليةمحفظة  نتائجتطابق التثبت من  6.2   
توجهات  التي تعتمد نفسالمحافظ االخرى نتائج 

 التصرف

العامة  نتائجاو ال نتائجتطابق معدل الالتثبت من  7.2   
 السوق نتائجفيها من قبل الشركة مع  تصرفللمحافظ الم
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شركات اإلستثمار ذات رأس في  تصرفالمراقبة . ثانيا   
 المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف

 المصالح االدارية مراقبة. 1   

والوثائق المتعلقة بنشاط  القانونيةمسك الدفاتر  1.1   
 الشركة

 السوق شروطإحترام  2.1   

 احتساب قيمة التصفية 3.1   

 )نقدا( مقاربة الحسابات البنكية 4.1   

 مقاربة حسابات االوراق المالية 5.1   

 حاملي الحصصمقاربة المساهمين و 6.1   

 جرد االصول 7.1   

 عمليات االكتتاب وإعادة الشراء 8.1   

 /بالسوق النقدية/الشراء والبيع بالبورصة 9.1   
 بالمناقصات

 المقتطعة لعموالتا مراقبة 10.1   

 االوامر مراقبة 11.1   

من قبل  المنصوص عليهاللصيغ  االمتثالمراقبة  12.1   
تحيينها بو صداراإلنشرة بفيما يتعلق  هيئة السوق المالية

العقد و المشترك للتوظيف دوقلصنل النظام الداخليبو
  ذات رأس المال المتغير االستثمار لشركة التأسيسي

 الخارجيين مسديي الخدمات مراقبة 13.1   

 إلخالالتا الفيتمتابعة  14.1   

 تصرفالمراقبة . 2   

 النسب اإلحتياطية 1.2   

 تصنيفال 2.2   

 االستثمار وإستراتيجيةسياسة التوظيف  3.2   

 الدينسندات االسهم وتقييم  4.2   

جماعي التوظيف المؤسسة  نتائجتطابق التثبت من  5.2   
ئج لنتومع  مرجعيمع مؤشرها الفي األوراق المالية 

 اخرى تنتمي الى نفس الصنف توظيف  اتمؤسس

جماعي التوظيف المؤسسة  نتائجتطابق التثبت من  6.2   
 ياتومع مستو توجهات التصرفمع في األوراق المالية 

 صداراإلنشرة ب ةالمخاطرة المبين

صناديق المساعدة على في  تصرفالمراقبة . ثالثا   
مال  الصناديق المشتركة للتوظيف في رأسو االنطالق

 تنمية

 المصالح االدارية مراقبة. 1   

والوثائق المتعلقة بنشاط  القانونيةمسك الدفاتر  1.1   
 الشركة
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 السوق شروطإحترام  2.1   

 احتساب قيمة التصفية 3.1   

 )نقدا( مقاربة الحسابات البنكية 4.1   

 مقاربة حسابات االوراق المالية 5.1   

 المساهمين وحاملي الحصص مقاربة 6.1   

 جرد االصول 7.1   

 عمليات االكتتاب وإعادة الشراء 8.1   

 وشراء وبيع السنداتاكتتاب  9.1   

 المقتطعة لعموالتا مراقبة 10.1   

 االوامرو المساهمات مراقبة 11.1   

من قبل  المنصوص عليهاللصيغ  االمتثالمراقبة  12.1   
تحيينها بو صداراإلنشرة بفيما يتعلق  هيئة السوق المالية

  المشترك للتوظيف دوقلصنل النظام الداخليبو

 الخارجيين مسديي الخدمات مراقبة 13.1   

 إلخالالتا الفيتمتابعة  14.1   

 تصرفالمراقبة . 2   

 االحتياطيةالنسب  1.2   

 تصنيفال 2.2   

 االستثمار وإستراتيجيةسياسة التوظيف  3.2   

 الدينسندات االسهم وتقييم  4.2   

 ءشراالإعادة عمليات البيع مع التعهد ب 5.2   

 توجهات التصرفمع  نتائجالتطابق التثبت من  6.2   
 صداراإلنشرة ب ةالمخاطرة المبين ياتومع مستو

 العالقة مع الحرفاء. رابعا   

 توثيق العالقة مع الحرفاء. 1   

 للحرفاءالوثائق ل إرسا. 2   

 تنفيذ الوكالة مراقبة. 3   

 دفتر شكاوى الحرفاء. 4   

 أصول المهنةو قواعد حسن التصرف. خامسا   

 بين المساهمين وحاملي الحصص ةالمساوا. 1   

 إحترام مصلحة المساهمين وحاملي الحصص. 2   

 تالفي تضارب المصالح. 3   

 اختيار الوسطاء. 4   
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 أصول المهنةمجلة  قيتطب. 5   

 توعيةالحصص . 6   

 جراءاتاإل مراقبة. سادسا   

 الترتيبيةالقانونية و واجباتإحترام ال. 1   

 جراءاتاإلدليل  عن بثقةالمن واجباتإحترام ال. 2   

جماعي في األوراق التوظيف ال اتمؤسسترخيص . 3   
 المالية

 االعالم واجباتإحترام . 4   

 اتشركرتبطة بالم االعالم واجباتإحترام   1.4   
ق يداالصنبستثمار ذات رأس المال المتغير واإل

 للتوظيف ةالمشترك

صناديق رتبطة بالم االعالم واجباتإحترام  2.4   
الصناديق المشتركة للتوظيف بالمساعدة على اإلنطالق و

 في رأس مال تنمية

 الفرديرتبطة بالتصرف الم االعالم واجباتإحترام  3.4   

 رتبطة بالمتصرفالم االعالم واجباتإحترام  4.4   

 السالمة االعالمية. سابعا   

 برنامج العمل. ثامنا   

 

 


