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 ٭ْټ ثألځىثٻ

 

َ٪ٌٯ ٭ْټ ثألځىثٻ دإڅه إمٲجء ځٚوً ثألځىثٻ ٭ري ثدلٌٖو٩ز دىّجةټ ځٌٖو٩ز وإ٥هجًهج وٹإهنج ځضإصُز ځڄ ؤ٩ڂجٻ 

 ځٌٖو٩ز.

( ٽْنچز  17ثدل٪نوٻ دجٽٶنجڅىڃ ًٵنڀ )   ٿ 0212( ٽْنچز  1وٵو ٩ٌٯ ٵجڅىڃ ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح ًٵڀ )
ثِصُز ّنىثء   ثألٱ٪جٻ ځڄ ٱ٪اًل َإيت ځڄ ٹټ ثألځىثٻ ٭ْټ جلٌديز ځٌصٺذج ٪وَ دجٽٶىٻ:ؽٌديز ٭ْټ ثألځىثٻ ٿ 0212

 :وٵ٨ ثٽٲ٪ټ هثمټ ؤو مجًػ ثجلڂهىًَز
 إؽٌثځُنز  ځضقٚنالس  ؤو ٩جةنوثس  دإهنج َ٪پڀ ؤڃ َچذٮٍ ؤو ٹجڃ َ٪پڀ ٕن٘ ؤٌ ٵذټ ځڄ ؤځىثٻ څٶټ ؤو حتىَټ -1

٘  ؤٌ ج٩ورځْ ؤو ٵٚو ثألځىثٻ، ٽضپٸ ثدلٌٖو٧ ٭ري ثدلٚوً دتىَه ؤو ؤمٲجء دٮٌٛ  ثًصٺنجح  يف ٝنجٽ٨  ٕنن
   ألٱ٪جٽه. ثٽ٪ىثٵخ ثٽٶجڅىڅُز ځڄ ثإلٱالس ٩پً ځچه، څضؾش ثٽيت ثألٙپُز ثجلٌديز

ؤو  فٌٹضنهج  ؤو ٱُهنج  ثٽضٚنٌٯ  ؤو ٹُٲُنز  ځٺجهننج  ؤو ځٚنوًهج  ؤو ٽألځىثٻ ثٽ٢ذُ٪ز ثحلٶُٶُز دتىَه ؤو ؤمٲجء -0
ٍ  ٹجڃ هبج ځڄ ٵذټ ٕن٘ َ٪پڀ ؤو ثدلض٪پٶز ثحلٶىٳ ؤو ځپٺُضهج  ځضقٚنالس  ؤو ٩جةنوثس  دإهننج  َ٪پنڀ  ڃؤ َچذٮن
 .إؽٌثځُز

ٍ  ٹجڃ ؤو َ٪پڀ ٕن٘ ؤٌ ٵذټ ځڄ ثألځىثٻ ثّضنوثٿ ؤو فُجٍر ؤو ثٹضْجح -2  دإهننج  صْنپڂهج  وٵنش  َ٪پنڀ  ؤڃ َچذٮن
 . إؽٌثځُز ځضقٚالس ؤو ٩جةوثس
 . ثدلىٝى٩ُز ثٽىثٵ٪ُز ثٽ٦ٌوٯ ثدلٖجً إٽُه ځڄ ثٽ٪پڀ ثّضنالٗ وديٺڄ

ٻ ٹټ ځڄ ٧ٌٕ ؤو ٕجًٷ ؤو فنٌٛ ؤو ؤځنٌ ؤو صىث١نإ ؤو صنأځٌ ؤو ٵنوٿ ځٖنىًر ؤو       ٹڂج َ٪و ځٌصٺذًج جلٌديز ٭ْټ ثألځىث
 (. 2، 0، 1ّج٩و ٩پً ثًصٺجح ؤٌ ځڄ ثألٱ٪جٻ ثٽىثًهر يف ثٽذچىه )

صٖڂټ ثجلٌثةڀ ثألٙپُز ثٽيت صٌصٺخ مجًػ ثجلڂهىًَز إىث ٹجڅش صٖٺټ ؽٌديز وٱٶنًج ٽٶنجڅىڃ ثٽووٽنز ثٽنيت ثًصٺذنش      و
ص٪ضن  ؽٌدينز ٭ْنټ ثألځنىثٻ ؽٌدينز      ٽپٶنىثڅ  ثٽچجٱنير يف ثجلڂهىًَنز و    وٱٶنجً  ٱُهج وصٖٺټ يف ىثس ثٽىٵش ؽٌدينز 

ځْضٶپز ٩ڄ ثجلٌديز ثألٙپُز ثدلضقٚټ ځچهج ثدلجٻ، وال َٖنضٌٟ فٚنىٻ إهثڅنز دجًصٺنجح ثجلٌدينز ثألٙنپُز إلعذنجس        
 ثدلٚوً ٭ري ثدلٌٖو٧ دلضقٚالس ثجلٌديز.

 -وهٍ:  ثِصُز ؤًٹجڃ ځجهَز جلٌديز ٭ْټ ثألځىثٻ، ص٪ض  ثألٱ٪جٻو

 .إ٢٩جء ص ٌَ ٹجىح ٩ڄ هيث ثدلٚوً إمٲجء ثدلٚوً ثحلٶُٶٍ ٽألځىثٻ ٭ري ثدلٌٖو٩ز ؤو -1

حتىَټ ثألځىثٻ ؤو ثّضذوثذلج ځ٨ ثٽ٪پڀ دإهننج ٭نري ځٖنٌو٩ز ٽٮنٌٛ إمٲنجء ؤو دتىَنه ځٚنوًهج ؤو ځْنج٩ور          -0

 ٕن٘ ٩پً ثإلٱالس ځڄ ثٽ٪ٶجح ؤو ثدلْتىٽُز.

 ّضنوثځهج ؤو صى٥ُٲهج ٽٌٖثء ؤځىثٻ ځچٶىٽز ؤو ٭ري ځچٶىٽز.دتپٸ ثألځىثٻ ٭ري ثدلٌٖو٩ز ؤو فُجٍهتج ؤو ث -2
 ٵجةڂز ځڄٌځهج ثٽٶجڅىڃ وثٽيت صٖڂټ ځڄ ثًصٺجح ؤڅ٢ٖز جيثو صضقٚټ وصپٸ ثألځىثٻ ٭ري ثدلٌٖو٩ز هٍ ثٽيت ٵو صچٖإ 

 ثجلٌثةڀ ثألٙپُز ثٽضجٽُز:
 ثدلٖجًٹز يف مجج٩ز إؽٌثځُز ځچ٦ڂز. .1
 ثإلًهجح مبج يف ىٽٸ دتىَټ ثإلًهجح. .0
 اجتجً دجٽذٌٖ وهتٌَخ ثدلهجؽٌَڄ.ثٽٌٳ وثال .2
 ثالّضٮالٻ ثجلچٍْ مبج يف ىٽٸ ثالّضٮالٻ ثجلچٍْ ٽأل١ٲجٻ. .4
 ًٍث٩ز وصٚچ٨ُ ثدلىثه ثدلنوًر وثدلؤعٌثس ثٽ٪ٶپُز وثالاجتجً ٭ري ثدلٌٖو٧ ٱُهج. .5
 ثالاجتجً ٭ري ثدلٌٖو٧ دجألّپقز وثٽيمجةٌ. .6
 ثالاجتجً دجٽْپ٨ ثدلٌْوٵز وثالاجتجً ٭ري ثدلٌٖو٧ دجٽْپ٨ ثألمٌي. .7
 ثٽٲْجه وثٽٌٕىر. .8
 ثٽچٚخ وثالفضُجٻ وثٽٮٔ. .9
ثٽضَوٌَ وثٽضََُٰ مبج ٱُهج صَوٌَ ثحملًٌثس ثٽٌمسُز وثٽ٪ٌٱُز، وصََُٰ ثٽ٪ڂالس وصٌوَؼ ٩ڂپنز ځََٲنز ؤو    .12

٭ري ځضوثوٽز، وصََُٰ ثٽذٞجة٨ وثٽٶٌٙچز ٩پُهج وصََُٰ ثألمضجٿ وثٽ٪الځجس ثٽٌمسُز وثألّچجه ثٽ٪جځز وځج 
 ثٽضؾجًَز.يف فٺڂهج وصََُٰ ثٽ٪الځجس 

 ؽٌثةڀ ثٽذُتز. .11
 ثٽٶضټ وإفوثط ؽٌوؿ ؽْوَز ؽُْڂز. .10



 

 

 م٢ٰ وؤمي وثفضؾجٍ ثٽٌهجةڄ وصٶُُو فٌَجهتڀ. .12
 ثٽ٢ْى وثٽٌْٵز وثالّضُالء ٩پً ؤځىثٻ ٩جځز ؤو مجٙز.  .14
 ثٽضهٌَخ مبج ٱُهج ثٽضهٌَخ ثجلڂٌٹٍ وثٽضهٌح ثٽٌَٞيب وهتٌَخ ثِعجً وثدلن٢ى١جس ثٽضجًخيُز. .15
 ثجلٌثةڀ ثٽٌَٞذُز. .16
 ٍ.ثالدضَث .17
 ثٽٶٌٙچز. .18
ثٽضقجَټ وثٽضْضٌ ثٽضؾجًٌ وثٽضال٩خ دجألّىثٳ مبج يف ىٽٸ ثألّنىثٳ ثدلجٽُنز وثالاجتنجً يف ؤهوثهتنج ځنڄ ٵذنټ        .19

 ثدل٢پ٪  دچجًء ٩پً ځ٪پىځجس ٭ري ځ٪پچز.
 ثجلٌثةڀ ثدلجّز دجالٵضٚجه ثٽى١ين ثدلچٚىٗ ٩پُهج يف ٵجڅىڃ ثجلٌثةڀ وثٽ٪ٶىدجس. .02
 وثدل٪جٵخ ٩پُهج مبٶضًٞ ؤفٺجٿ ثٽٶىثڅ  ثٽچجٱير. ٹجٱز ثجلٌثةڀ ثٽيت دل ٌَه ىٹٌهج ؤ٩الڇ .01

 

 دتىَټ ثإلًهجح

 
( 17ثدل٪نوٻ دجٽٶنجڅىڃ ًٵنڀ )   ٿ 0212( ٽْنچز  ٩1ٌٯ ٵجڅىڃ ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَنټ ثإلًهنجح ًٵنڀ )   

 َ٪و ځٌصٺذج جلٌديز دتىَټ ثإلًهجح ٹټ ځڄ:) دجٽٶىٻ( 4يف ثدلجهر )دتىَټ ثإلًهجح ؽٌديز ٿ 0212ٽْچز 

ؤځىثال ؤو َؤځِّڄ ثحلٚىٻ ٩پُهج ؤو َچٶپهج ٩ڂوًث ودئًثهصه دإٌ وُّپز ٹجڅنش د٢ٌَٶنز ځذجٕنٌر ؤو     جيڂ٨ ؤو َٶوٿ -ؤ 
٭ري ځذجٌٕر وّىثًء ٹجڅش ځڄ ځٚجهً ځٌٖو٩ز ؤو ٭ري ځٌٖو٩ز دچُنز ثّنضنوثځهج ؤو ځن٨ ٩پڂنه دإهننج ّنضٶوٿ       

ضجػ ثٽ٪پنڀ ځنڄ ثٽ٦نٌوٯ    دلچ٦ڂز إًهجدُز ؤو هُتز ؤو مج٪ُز إًهجدُز ؤو إلًهجيب ؤو ٽٲ٪ټ إًهجيب، وديٺڄ ثّنضچ 
ثٽىثٵ٪ُز ثدلىٝى٩ُز، وصذٶً ثدلْتىٽُز ثجلچجةُز ٵجةڂز ّىثًء ثّضنوځش هنيڇ ثألځنىثٻ ٹپُنًج ؤو ؽَةُنًج ؤو دل     

 صْضنوٿ وّىثًء وٵ٪ش هيڇ ثالٱ٪جٻ هثمټ ثجلڂهىًَز ؤو مجًؽهج.
جح ؤٌ ځڄ ثألٱ٪نجٻ  ٧ٌَٖ ؤو َٖجًٷ ؤو حيٌٛ ؤو َإځٌ ؤو َضىث١إ ؤو َضأځٌ ؤو َٶوٿ ځٖىًر ؤو َْج٩و ٩پً ثًصٺ -ح 

 ثٽىثًهر يف ثٽٲٶٌر )ؤ( ځڄ هيڇ ثدلجهر.
 َچ٦ڀ ثًصٺجح ؽٌديز ځڄ ثجلٌثةڀ ثدلچٚىٗ ٩پُهج يف ثٽٲٶٌر)ؤ( ؤو ثٽٲٶٌر )ه( ځڄ هيڇ ثدلجهر. -ػ 
َٖجًٷ يف ٵُجٿ رلڂى٩ز ځڄ ثألٕنجٗ دٶٚو ځٖضٌٷ دجًصٺجح ؽٌديز وثفور ؤو ؤٹغنٌ ځنڄ ثجلنٌثةڀ ثدلٖنجً      -ه 

 دلجهر وصٺىڃ هيڇ ثدلٖجًٹز ٩ڂوَز وصچٲي هبوٯ:ثٽُهج يف ثٽٲٶٌر )ؤ( ځڄ هيڇ ث
صى٨ُّ ثٽچٖجٟ ثجلچجةٍ ؤو ثٽٮٌٛ ثجلچجةٍ ٽپڂؾڂى٩ز، ٩چوځج َچ٢ىٌ ىٽٸ ثٽچٖجٟ ؤو ثٽٮٌٛ ٩پً ثًصٺنجح   -1

 ؽٌديز ځڄ ثجلٌثةڀ ثدلٖجً إٽُهج يف ثٽٲٶٌر )ؤ( ځڄ هيڇ ثدلجهر.
 (ر.ثًصٺجح ؽٌديز ځڄ ثجلٌثةڀ ثدلٖجً ثٽُهج يف ثٽٲٶٌر )ؤ( ځڄ هيڇ ثدلجه -0

 



 

 

 ځٌثفټ ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح

 
مبج ؤڃ ٭ْټ ثألځىثٻ ځج هى إال ٩ڂپُز ٽضڂىَه وإمٲجء ثدلٚوً ثألٙپٍ ٽپڂضقٚالس ثٽچجمجز ٩ڄ ثألڅ٢ٖز 

وإد٪جه څ٦ٌ ثٽْپ٢جس ثدلنضٚز ٩ڄ ځٚوًهج و٩ڄ ثألٕنجٗ ثدلٖجًٹ  يف ثٵضٌثٯ صپٸ ثألڅ٢ٖز  ثإلؽٌثځُز،

ځىثٻ ٵو صضٞڂڄ زلجوٽز صٮُري ٕٺټ ثألځىثٻ، وإد٪جههج ٩ڄ ځٺجڃ صىٽوهج ثإلؽٌثځُز ٽيٽٸ ٱجڃ ٩ڂپُجس ٭ْټ ثأل

وصضني ٽيٽٸ ؤٕٺجٻ  فجةََهج،دضقٌَٺهج د  ٩وه ځڄ ثدلىثٵ٨ ّىثء هثمټ ثٽووٽز ؤو مجًؽهج، وزلجوٽز صٮُري ؤمسجء 

 وځٌثفټ ال ختٌػ ٩ڄ ثِيت:

 

 ثإلَوث٧                        ثدلٌفپز ثألوذل: ځٌفپز

 ٽوي ثدلٌٚٱُز ثحلْجدجس ځڄ ٩وه يف څٶوَز صٺىڃ ځج ٭جٽًذج ثٽيت ثدلٌٖو٩ز ٭ري ثألځىثٻ إَوث٧ يف ثدلٌفپز هيڇ صضڂغټ 

 .و٩ٶجًثس ؤّهڀ ٌٕثء ؤو ځٌٖو٩ز ثّضغڂجًَز ځٖج٨ًَ يف صى٥ُٲهجو ؤثٽذچىٷ 

 ثٽضڂىَه ؤو ثٽضٮ٢ُز ثدلٌفپز ثٽغجڅُز: ځٌفپز

ًُج وڅٶپهج ثدلٌٖو٩ز ٭ري ٽألځىثٻ إد٪جه د٪ڂپُجس ثٽٶُجٿ يف ثدلٌفپز هيڇ صضؾْو   إذل ثٽٮجٽخ يف) مجًؽًُج ؤو زلپ

 دجٽض٪ٶُو ثٽ٪ڂپُجس هيڇ صضْڀ ځج و٭جٽًذج ،(ثدلٌٚٱُز ثٽٌَْز ٵىثڅ  ص٢ذُٴ يف ثدلضٖوهر وثٽذپوثڃ ثٽٌَٞذُز ثدلالؽب

 ثٽٌٖٹجس وفْجدجس ثدلضجفز ثدلٌٚٱُز ثٽ٪ڂپُجس ثّضنوثٿ ٩  وىٽٸ ثدلٌٖو٩ز، ٭ري ثألځىثٻ ځٚوً صضذ٨ ٽُٚ٪خ

 .ؤمٌي ؽهجس إذل إًّجذلج إ٩جهر مث ثدلجٽُز ثٽضقىَالس صپٶٍ ّىي فٶُٶٍ څٖجٟ ؤٌ دتجًُ ال ثٽيت ثٽىمهُز

  ثٽوځؼ ځٌفپز ثدلٌفپز ثٽغجٽغز:

 ٩  وىٽٸ ځٌٖو٩ز ٹإځىثٻ وثٽ٪جدلٍ ثحملپٍ ثالٵضٚجه إذل ثٻ ٭ري ثدلٌٖو٩زثألځى ٝل إ٩جهر ثدلٌفپز هيڇ يف َضڀ 

 ځٌٖو٩ز ثّضغڂجًثس ٙىًر ٩پً ؤٌ ثخل، .... ثّضغڂجًَز ځٖج٨ًَ وصإُِّ و٭ريهج ثسثٽ٪ٶجًثألّهڀ وثٽْچوثس و ٌٕثء

ًٙج ثٽذپوثڃ ځ٪٦ڀ يف هبج ځٌفخ)  صوٻ ؤڃ ديٺڄ ثٽيت ثٽٶٌثةڄ ٹجٱز ١ڂِ مت ٵو َٺىڃ ودجٽضجرل (ځچهج ثٽچجځُز ومٚى

٭جّپٍ  َضڂٺڄ رلودجٽضج ځٌٖو٩ز څٖج١جس ٩ڄ څجاجتز ٹإځىثٻ ٱضذوو ٽألځىثٻ ٌٖو٧ثدل ٭ري ثحلٶُٶٍ ثدلٚوً ٩پً

 .ځچهج وثالّضٲجهر ثألځىثٻ هيڇ ثّضنوثٿ ځڄ ثألځىثٻ

 ځ٦جهٌ دتىَټ ثإلًهجح:
 .ٽپو٩ڀ ثٽپىؽْيت 

 صْهُالس..... ځ٪جځالس، ثصٚجالس، صٮيَز، صچٶالس، ّٺڄ، -

 .ٽضچٲُي ثٽ٪ڂپُجس 

 ّٲٌ ،.... ځضٲؾٌثس، ځ٪وثس، -

 .ٽپضٌوَؼ ٽأل٩ڂجٻ ثإلًهجدُز 

 ثإل٩الٿ، .... ثٽضؾچُو، ثٽو٩جَز، -

 هً دتىَټ ثالًهجح:ځٚج
 :ځٚجهً ځٌٖو٩ز 

 ؤٽضؾجًڇ .... ثٽض ٩جس، -

 :ځٚجهً ٭ري ځٌٖو٩ز 

 هتٌَخ ثدلهجؽٌَڄ....  ثٽٌْٵز، ثدلنوًثس، ثٽٶٌٙچز، ثإلًهجح، ثٽضََُٰ، -



 

 

 ثألځىثٻ ٭ْټ ٽ٦جهٌر ثِعجً ؤالٵضٚجهَه

 

ٶًٌث وثأل٭چُجء ځڄ ؤدچجء شلج َََو ثٽٲٶٌثء ٱ ثألّ٪جًيف ًٱ٨ ځ٪والس ثٽضٞنڀ ودجٽضجرل ثًصٲج٧ فجه يف  صْهڀ-1

 هيڇ ثٽ٦جهٌر ٭چًج.

ص٪ڂټ ٩پً إٝ٪جٯ ثٽومټ ثٽٶننىځٍ ثٽيٌ َ٪و ځؤٌٕث ٩پً ځْننضىي ًٱجهُز ثجملضڂ٨ ځڄ مالٻ ثّنضًتثٯ  -0

 ثإلڅضجؽُز.ثٽ٢جٵز  صََو ثٽيتثالٵضٚجه ثٽى١ين و٩وٿ صىؽننُه صپٸ ثألځىثٻ إذل ثالّضغڂجًثس ثحملپُز 

ثالهمجً وثالّضغڂجً ودجٽضجرل ٢ٌُّر ځچضؾجس ثٽووٻ ثألؽچذُز ٝ٪ٰ ثٽٶ٢ج٩جس ثإلڅضجؽُز دْذخ ٝ٪ٰ  -2

 ثحملپُز.٩پً ثألّىثٳ 

 وثالّضهالٷ.هٌوح ثألځىثٻ إذل ثخلجًػ وهيث ځڄ ٕننننجڅه ٍَجهر ثالمضالٻ د  ثالهمنننننننجً  -4

٪ڂپز ٽودجٽضجرل ٌٕثء ث ثحملپُز،َْهڀ يف ٩وٿ ثّضٶٌثً ثألّىثٳ ثٽچٶوَز وثدلجٽُز شلج َٞن٪ٰ ٵُڂز ثٽ٪ڂپز  -5

 ثٽووٽز.جًٯ مجًػ ثألؽچذُز ؤو ثهمجًهج يف ځٚ

ثٽضهٌح ثٽٌَٞيب َ٪ين ثخنٲجٛ ثدلىثًه ثدلننجٽُز ٽپووٽز وهيث َنؤهٌ إذل ٍَجهر ثالمضالٻ د  ثإلٌَثهثس  -6

  وثٽچٲٶجس.

ثًصٲج٧ ثٽضٺجٽُٰ ثٽيت صضقڂپهج ثحلٺىځجس دْذخ صٲٍٖ ثجلٌديز وثڅ٪وثٿ ثألځڄ يف ثجملضڂ٨ ثٽچجاجتز ځڄ ٭ْټ  -7

ٻ شلج َ٪ين وؽىه ؤ٩ذجء ځجٽُز صضقڂپهج ثحلٺىځز ٽپقٲج٣ ٩پً ثألځڄ دج٩ضذجًڇ ثفو ثٽٌٹجةَ ثألځىث

 ثألّجُّز ٽپٌمجء وثٽضچڂُز.

 ثالؽضڂج٩ُز:ثِعجً  

 ثٽ٪ٚجدجس.ثڅضٖجً ثٽٲْجه وثجلٌثةڀ ثالؽضڂج٩ُز ځغټ ثڅضٖجً  -1

٪وٿ ثٽضومټ دُْجّجس ٥هىً فجٽز ثالمض٢جٯ ؤو ثحلؾَ ٽٮٌٛ إؽذجً ثِمٌَڄ ٩پً هٱ٨ ځذجٽ٬ ؤو هتوَوهڀ د -0

 ثألځىثٻ.ځچ٦ڂجس ٭ْټ 

 ثٽذُتز.ٝ٪ٰ ځْضىي ثخلوځجس ؤدلٶوځه ٽپؾڂهىً و٥هىً صپىط  -2

 وثإلهثًَ .إٱْجه ثجلهجٍ ثإلهثًٌ ځڄ مالٻ ٌٕثء ىځڀ ثدلْتىٽ   -4

 ثٽ٪جځز.صٮپخ ثدلٚپقز ثٽٲٌهَز ٩پً ثدلٚپقز  -5

 .ثجملضڂ٨صَثَو فور ځٖٺپز ثٽٲٶٌ وصوين ځْضىَجس ثدل٪ُٖز دل٪٦ڀ ؤدچجء  -6

 .ثٽ٦جهٌرختٌَخ ثجملضڂ٨ ځڄ مالٻ ثٽٲٞجةُجس ووّجةټ ثإل٩الٿ ثدل٢ٌُْ ٩پُهج ځڄ ٵذټ ٩چجٌٙ  -7



 

 

 ثدلچ٦ڂجس ثٽووٽُز ثدل٪چُز دٮْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح

 force  task action   financial(  FATF)  رلڂى٩ز ثٽ٪ڂټ ثدلجرل ثٽووٽُز 
ثٽٚچج٩ُز ثٽٺ ي ؤځٌَٺج ، ٹچوث ، ثٽُجدجڃ ،  ڂز ثٽووٻ ثٽْذ٩٨ڄ ځؤدتٌ ٵ ثڅذغٶش هيڇ ثجملڂى٩ز وهٍ ځچ٦ڂه ٩جدلُز

دچجء ٩پً ه٩ىر ځٶوځه ځڄ ًةُِ ثجلڂهىًَز 1989وثٽيٌ ٩ٶو يف دجًَِ ّچز  ٱٌڅْج ، ث٢َجٽُج، ؤدلجڅُج ، ثصلپضٌث

ثٽ٪ڂټ  ٩چه ثّضٚوثً ٵٌثًث دضٖٺُټ جلچز مجٙز ځْضٶپز دلٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ؤ١پٴ ٩پُهج ٱٌَٴ ثٽٲٌڅُْز دتنٜ

ثٽپؾچز  وثّضهوٯ ثدلؤدتٌ ځڄ إڅٖجء هيڇ force  task action   financial(  FATF)دلجرل دلٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ث

هوٽز  25فجٽُج وهٍ صٞڀ  ،اجتجًر ثدلنوًثس هًثّز ځچ٨ ثّضنوثٿ ثدلؤّْجس ثدلجٽُز ٽٮْټ ثألځىثٻ مجٙز ثٽچجاجتز ځڄ

وختض٘ هيڇ ثدلچ٦ڂز دُٚج٭ز وإجيجه إ١جً ٵجڅىين  .ثدلٲىُٝز ثألوًودُزدجإلٝجٱز إذل رلپِ ثٽض٪جوڃ ثخلپُؾٍ 

( صىُٙز ځىؽهز ٽألڅ٢ٖز 42ځٶذىٻ َضڀ ځڄ مالٽه ځٺجٱقز ٩ڂپُجس ٭ْټ ثألځىثٻ. وٽٶو ؤٙوًس هيڇ ثدلچ٦ڂز )

 مبٺجٱقز و٩ٌٵپز ٩ڂپُجس ٭ْټ ثألځىثٻ وٽٶو ٩چُش ثٽضىُٙجس دغالعز ؤًٹجڃ ؤّجُّز وهٍ: ثدلٌٚٱُز

هىٿ )ث٩ٌٯ ٩ڂُپٸ( وإڅٖجء څ٦جٿ مجٗ دجٽضْؾُټ وثإلدال٫ ٩ڄ ثدل٪جځالس إڅٖجء ُّجّجس وإؽٌثءثس مجٙز مبٲ .1

 ثدلٖذىهز.

ثٽوثمپُز ود  ځج صض٢پذه إؽٌثءثس ځٺجٱقز ثٽ٪ڂپُجس ثدلٖذىهز ٽٮْټ  ثدلؤّْجسٽپضىٱُٴ د  ُّجّجس  إجيجه ُٙج٭ز .0

 ثألځىثٻ.

 دچُز حتضُز ٽپض٪جوڃ ثٽوورل. .2

 ، وثدل٪وٽز يف ٩جٿ1992إٙوثً ثٽضىُٙجس ثألًد٪  يف ٩جٿ  يف ثدلجٽُز )ثٽٲجصٰ( ثٽٲٞټ وٵو ٹجڃ جملڂى٩ز ثٽ٪ڂټ

و  0224ځچجد٪ه و٩جٿ  دلچجهٞز ثإلًهجح ودتىَپه واجتٲُٰ 0221ّذضڂ   11، وثٽيت مت حتوَغهج د٪و ؤفوثط 1996

رلجالس ثٽچ٦جٿ ثٽٶٞجةٍ  ٍثألځىثٻ وص٪و هٽُال إًٕجهَج َٮ٢ وصْضنوٿ ٹڂ٪جَري هوٽُز ځىفور دلٺجٱقز ٭ْټ 0210

هوٽز. وص٪ڂټ ثجملڂى٩ز ٩پً صٶُُڀ  192وصچٲي هيڇ ثدل٪جَري ځڄ ٵذټ ؤٹغٌ ځڄ  ٢ذُٴ ثٽٶىثڅ  وثٽض٪جوڃ ثٽوورلوص

ٱ٪جٽُز صپٸ ثإلؽٌثءثس دٚىًر ځچض٦ڂز وصٶُُڀ ځوي ثٽضَثٿ ثٽووٻ دضپٸ ثدل٪جَري وځ٪جٵذز ثٽووٻ ٭ري ثدلپضَځز 

 دئؽٌثءثس ځجٽُز ځٞجهر وثٽضٖهري هبج هوٽُج.

ؤڅٖتش ځچ٦ڂجس إٵپُڂُز ٩پً ٭ٌثً رلڂى٩ز ثٽ٪ڂټ ثٽووٽُز ځهڂضهج  :ز ٩پً ٭ٌثً ثٽٲجصٰثدلچ٦ڂجس ثإلٵپُڂُ

ثألّجُّز إٽَثٿ ؤ٩ٞجءهج دجدل٪جَري ثٽووٽُز دلٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح وصٶُُڀ ځوي ثٽضَثٿ ؤ٩ٞجةهج دضپٸ 

 MENAFATF ومشجٻ إٱٌَٶُج ثدل٪جَري وصضذ٨ ثجلڂهىًَز ثٽُڂچُز رلڂى٩ز ثٽ٪ڂټ ثدلجرل دلچ٢ٶز ثٽٌٖٳ ثألو٠ّ

 ٿ.0224ځچي ثٽ٪جٿ 

   



 

 

ثالًد٪  ؽووٻ َىٝـ دجمضٚجً ثدلىث٨ُٝ ثٽيت صضقوط ٩چهج ثٽضىُٙجس   

 



 

 

 :ثإلًهجحودتىَټ  ثجلهجس ثدل٪چُز مبٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ

 ثدلؤّْجس ثدلجٽُز
 ثٽيت دتجًُ ثأل٩ڂجٻ ثٽضجٽُز:

 ٵذىٻ ثٽىهثة٨ جبڂ٨ُ ؤڅىث٩هج. (ؤ 

 ٩ه.ځچـ ثالةضڂجڃ جبڂ٨ُ ؤڅىث (ح 

 ثٽضإؽري ثٽضڂىَپٍ. (ػ 

 حتىَټ ثألځىثٻ. (ه 

 ٌٙٯ ثٽ٪ڂالس وثّضذوثذلج. (ڇ 

إٙوثً ؤهوثس ثٽوٱ٨ دٺجٱز ؤڅىث٩هج وځڄ ىٽٸ د٢جٵنجس ثٽنوٱ٨ وثالةضڂنجڃ وثٽٖنُٺجس وثٽٚنٺىٷ وؤٌ ؤ٩ڂنجٻ        (و 

 ځٌٚٱُز ؤمٌي ځچٚىٗ ٩پُهج يف ثٽٶجڅىڃ ثٽضؾجًٌ ثٽچجٱي.

 وثٽضنُٚڀ.ثٽٞڂجڅجس وثٽض٪هوثس ثدلجٽُز مبج يف ىٽٸ ثٽضڂىَټ ثٽ٪ٶجًٌ  (ٍ 

ثٽض٪جځټ يف ؤهوثس ثٽْىٳ ثٽچٶوٌ وّىٳ ًؤُ ثدلجٻ دُ٪ج وٌٕثء مبج يف ىٽٸ ثٽض٪جځټ يف ثٽ٪ڂالس ثألؽچذُز وىف  (ؿ 

 ؤّىثٳ ثٽٌٚٯ ثِڅُز وثِؽپز.

 ثٽض٪جځټ يف ثألوًثٳ ثدلجٽُز مبج يف ىٽٸ ؤىوڃ ثخلَثڅز. (ٟ 

 ثالّضغڂجً صٶومي ثخلوځجس ثإلهثًَز وثالّضٖجًَز ٽپڂقجٱ٤ ثالّضغڂجًَز وموځجس ؤځچجء (ٌ 

 إهثًر وفٲ٤ ثألوًثٳ ثدلجٽُز وثألُٕجء ثٽغڂُچز (ٷ 

 ثٽضإځ  ٩پً ثحلُجر وؤَز ځچضؾجس صإځُچُز ؤمٌي ىثس ٩چٌٚ ثّضغڂجًٌ (ٻ 

 ثألڅ٢ٖز ثدلجٽُز ثألمٌي ثٽيت َٚوً دضقوَوهج ٵٌثً ځڄ ًةُِ رلپِ ثٽىًٍثء دچجء ٩پً ثٵضٌثؿ ثٽپؾچز. (ٿ 

 

َُّچز  ثدلؤّْجس ٭ري ثدلجٽُز وثدلهڄ ثدُل٪
 ج ځج َپٍ:َٶٚو هب 

 مسٌْر ثٽ٪ٶجًثس (ؤ 

 اجتجً ثدل٪جهڃ ثٽغڂُچز ؤو ثألفؾجً ثٽٺٌديز وٹضجح وؤځچجء ثٽضىعُٴ. (ح 

 ثٽيَڄ ََثوٽىڃ څٖجٟ ثحملجځجر ؤو ثحملجّذز ځڄ مالٻ ځٺجصخ مجٙز (ػ 

 موځجس صإُِّ ثٽٌٖٹجس وثألڅ٢ٖز ثدلپقٶز هبج. (ه 

 ثٵضٌثؿ ثٽپؾچز. ثألڅ٢ٖز ثألمٌي ثٽيت َٚوً دضقوَوهج ٵٌثً ځڄ ًةُِ رلپِ ثٽىًٍثء دچجء ٩پً (ڇ 

وصٶىٿ ثدلؤّْجس ثدلجٽُز و٭ري ثدلجٽُز دئجيجه څ٦جٿ ځضٺجځټ دلٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح وثإلدال٫ إذل وفور 

 مج٨ ثدل٪پىځجس ثدلجٽُز دجٽ٪ڂجٽُجس ثٽيت َٖضذه ؤهنج صضٞڂڄ ٭ْټ ؤځىثٻ ؤو دتىَټ إًهجح.

 

 وفور مج٨ ثدل٪پىځجس ثدلجٽُز
 ثدل٪پىځنجس  ومجن٨  ثدل٪نجځالس  دلٌثٵذنز  ځٌٹََنز  څٶ٢نز  مبغجدنز  ( وصٺىڃFIUثدلجٽُز ) ثسثالّضنذجً وفور ٩جهر صْڂً

 ص٢ذُٴ ٹُٲُز ٩ڄ ض٪ڂُڂجسثٽو ًٕجهَزثإلوثدلالف٦جس  ثحملپُز ثٽضچ٦ُڂُز ثٽپىثةـ وص٨ٞ صٚوً ىٽٸ، إذل ودجإلٝجٱز

 إذل ثدلجٽُز ثدلؤّْجس صٶوځهج ثٽيت ثدل٪پىځجس ثدلجٽُز ثالّضنذجًثس وفوثس صضپٶً ، ثٽضچ٦ُڂُز ثٽپىثةـ ؤو ثٽٶىثڅ  دچىه

 ځن٨  ثدل٪پىځنجس  صذنجهٻ  وصچٌٖهج و ديٺچنهج  وحتپپهج، ثدل٪ضجهر، ؤو ٭ري ثدلٖذىهز ثدلجٽُز ثدل٪جځالس ٩ڄ ز،ثدلنضٚث ثٽْپ٢جس

ثدلچج٥ٌر وَٺڂڄ هوً ثٽىفور ثٽٌةٍُْ يف صپٶنٍ ثٽذال٭نجس وثٽٶُنجٿ دجٽوًثّنز      ثألؽچذُز ثدلجٽُز ثالّضنذجًثس وفوثس

پڂ٪پىځجس وثٽىعجةٴ ثٽالٍځز وثٽٲٚټ يف ٙقز ثٽذال٫ ځڄ ٩وځه و٩چو ثٽضإٹو ځڄ وٵى٧ ؽٌديز ٭ْنټ ؤځنىثٻ   وثٽضقپُټ ٽ

وَضڂضن٨ ؤ٩ٞنجء وفنور مجن٨     ثدلؤٹنور،  ؤو دتىَټ إًهجح َضڀ إدال٫ ثٽچجةخ ثٽ٪جٿ ديٽٸ د٪و إًٱنجٳ ثٽضٶنجًٌَ وثٽىعنجةٴ    

 .أل٩ڂجذلڀ ثدل٪پىځجس دٚٲز ثٽٞذ٢ُز ثٽٶٞجةُز ٩چو ځذجٌٕهتڀ



 

 

 ٽى١چُز دلٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجحثٽپؾچز ث
 

( وصٞنڀ يف  09-08- 07 – 06مبىؽخ ٵٌثً ًةُِ رلپِ ثٽىًٍثء وڅ٘ ٩پُهج ثٽٶجڅىڃ يف ثدلنىثه )  شوهٍ جلچز صٖٺپ
وَنٌؤُ ثٽپؾچنز شلغنټ وٍثًر     -ځچ٦ڂنجس ثجملضڂن٨ ثدلنوين     –ؽهز فٺىځُز وځڄ ثٽٶ٢ج٧ ثخلجٗ صْ٪ز ٩ٌٖ ٩ٞىَضهج 
  -ثدلٌٹٌَ ثٽُڂين وصضٺىڃ ځڄ : ثٽذچٸشلغټ يف ىٽٸ  وَچىَهثدلجٽُز 

 ًةًُْج ٽپؾچز             وٍثًر ثدلجٽُز -1
 څجةذًج ٽپٌةُِ                  ثٽذچٸ ثدلٌٹٌَ -0
 ٩ٞىًث       وٍثًر ثٽ٪وٻ -2
 ٩ٞىًث       وٍثًر ثٽوثمپُز -4
 ٩ٞىًث       وٍثًر ثخلجًؽُز -5
 ٩ٞىًث      وٍثًر ثٽٚچج٩ز وثٽضؾجًر  -6
 ٩ٞىًث      وثٽ٪ڂټ وٍثًر ثٽٖتىڃ ثالؽضڂج٩ُز -7
 ٩ٞىًث       ًر ثالصٚجالس وصٶچُز ثدل٪پىځجسوٍث -8
 ٩ٞىًث      ؽهجٍ ثألځڄ ثٽُْجٍّ -9

 ٩ٞىًث      ؽهجٍ ثألځڄ ثٽٶىځٍ -12
 ٩ٞىًث    هجٍ ثدلٌٹٌَ ٽپٌٵجدز وثحملجّذزثجل -11
 ٩ٞىًث                              ثٽچُجدز ثٽ٪جځز -10
 ٞىًث٩    ثذلُتز ثٽى١چُز ثٽ٪پُج دلٺجٱقز ثٽٲْجه -12
 ٩ٞىًث      ثذلُتز ثٽ٪جځز ٽالّضغڂجً -14
 ٩ٞىًث  ثذلُتز ثٽ٪جځز ٽألًثٍٝ وثدلْجفز وثٽضن٠ُ٢ ثٽ٪ڂٌثين  -15
 ٩ٞىًث       ځٚپقز ثجلڂجًٷ -16
 ٩ٞىًث     وفور مج٨ ثدل٪پىځجس ثدلجٽُز -17
 ٩ٞىًث       مج٪ُز ثٽذچىٷ -18
 ٩ٞىًث    ثالحتجه ثٽ٪جٿ ٽپٮٌٯ ثٽضؾجًَز ثٽٚچج٩ُز  -19

٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح هٍ ثدل٪چُز ؤّجّج دجٽضچُْٴ د  ثجلهجس ثدل٪چُز مبٺجٱقز ٭ْنټ   وثٽپؾچز ثٽى١چُز دلٺجٱقز

ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح وو٨ٝ ثألڅ٦ڂز وثإلؽنٌثءثس ثخلجٙنز مبٺجٱقنز ٭ْنټ ثألځنىثٻ ودتىَنټ ثإلًهنجح ودتغُنټ         

 ثدلٺجٱقز.ضى٩ُز دئؽٌثءثس ثجلڂهىًَز يف ثحملجٱټ ثٽووٽُز ٱُڂج َض٪پٴ مبهجځهج وإؽٌثءثس ثٽض٪جوڃ ثٽوورل وثٽ
 

 ؽهجس ثٽٌٵجدز وثإلٌٕثٯ
ثحلٺىځُز ثدلٌٖٱز ٩پً صچٲُي ثإلؽٌثءثس ثخلجٙز مبٺجٱقنز ٭ْنټ ثألځنىثٻ ودتىَنټ ثإلًهنجح  ْنخ        وهٍ ثجلهجس

٩پنً  وصٶىٿ د٪ڂپُجس ثٽًتوٻ ثدلُوثين ٽپضٲضُٔ ٩پً ثإلؽنٌثءثس وإٙنوثً ثٽض٪پُڂنجس وصىٵُن٨ ثٽ٪ٶىدنجس      ثمضٚجٙجهتج 

 وهٍ:ثدلنجٽٲ  ، 

 ثجلهجٍ ثدلٌٹٌَ ٽپٌٵجدز وثحملجّذز. (ؤ 

 ثدلٌٹٌَ ثٽُڂين. ثٽذچٸ (ح 

 وٍثًر ثٽٚچج٩ز وثٽضؾجًر. (ػ 

 وٍثًر ثالصٚجالس وصٶچُز ثدل٪پىځجس. (ه 

 ثذلُتز ثٽ٪جځز ٽألًثٍٝ وثدلْجفز وثٽضن٠ُ٢ ثٽ٪ڂٌثين. (ڇ 

 ثذلُتز ثٽُڂچُز ٽپڂىثٙٲجس وثدلٶجَُِ. (و 

 وٍثًر ثٽ٪وٻ. (ٍ 

 وٍثًر ثٽٖتىڃ ثالؽضڂج٩ُز وثٽ٪ڂټ. (ؿ 

 ثجلڂجًٷ.ځٚپقز  (ٟ 

ؤڅٖن٢ز  ؤَز ؽهز ؤمٌي َٚوً ٵٌثً ځڄ ًةُِ رلپِ ثٽىًٍثء دجمضٚجٙجهتج ٹؾهز ًٵجدز ؤو إٕنٌثٯ ٩پنً ؤٌ ځنڄ     (ٌ 

 ثدلجٽُز ؤو ٭ري ثدلجٽُز ثدلٖجً إٽُهج ّجدٶًج دچجء ٩پً ثٵضٌثؿ ثٽپؾچز. ثدلؤّْجس



 

 

 ؽهىه ثجلڂهىًَز ثٽُڂچُز يف ځٺجٱقز ٭ْټ ثالځىثٻ ودتىَټ ثالًهجح
 

 -إلؽٌثءثس  هبيث ثٽٚوه ځچهج:ؤختيس ثٽ٪وَو ځڄ ث 

ٿ والةقضز ثٽضچٲُيَز والةقز ثإلؽنٌثءثس ثدلچ٦ڂنز ثخلجٙنه مبٺجٱقنز     0222( ٽْچز 25إٙوثً ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ ) (1

 ٭ْټ ثألځىثٻ و إڅٖجء جلچز ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ.

 ٸثٽذچن ثدلٌٹٌَ دٶٌثً ځنڄ زلنجٱ٤    ثٽذچٸإڅٖجء وفور ځضنٚٚز جلڂ٨ ثدل٪پىځجس ٩ڄ ٩ڂپُجس ٭ْټ ثألځىثٻ يف  (0

 ثدلؤّْنجس وثٽنَثٿ مجُن٨    ثدلؤّْنجس ٿ ٹىفور ځنڄ وفنوثس ٵ٢نج٧ ثٽٌٵجدنز ٩پنً      0222(ٽْچز48ثدلٌٹٌَ ًٵڀ)

 ومج٨ُ ځچٖأس ثٽٌٚثٱز وثٽضقىَټ دىؽىح إدال٫ ثٽىفور ٩ڄ ثٽ٪ڂپُجس ثٽيت َٖضذه دإهنج ٩ڂپُجس ٭ْټ ؤځىثٻ.

ٿ وٹنيٽٸ الةقضنه   0212( ٽْنچز  1ٌٵڀ )دن ٺجٱقنز ٭ْنټ ثألځنىثٻ ودتىَنټ ثإلًهنجح      دل ؽوَنو  ٵجڅىڃمت إٙوثً  (2

 ثٽضچٲُيَز هبوٯ ځالةڂز څ٦جٿ ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح يف ثٽُڂڄ ځن٨  ثدلذنجها وثدل٪نجَري ثٽووٽُنز    

 ًر ځڄ ثٽذچٸ ثٽوورل.جٿ دچجء ٩پً ثّض0212ٖٹڂج مت ص٪وَټ ثٽٶجڅىڃ وثٽالةقز يف ثٽ٪جٿ 

( دضؾڂُننو ؤًٙننور ثألٕنننجٗ 1272( و )1067ص٪ڂنُڀ ٵننىثةڀ رلپننِ ثألځننڄ ثٽننوورل ثدلض٪پٶننز دننجٽٶٌثً ًٵننڀ)  (4

وٱٌو٩هنج يف   ثدلؤّْنجس وثدلچ٦ڂجس ثٽيت دتىٻ ثإلًهجح ځيَپنز دضىؽُهنجس دضؾڂُنو ؤٌ ؤًٙنوڇ ٽپڂنيٹىًَڄ ٽنوي       

 ثٽُڂڄ.

 .يف ثٽُڂڄ وځچٖأس ثٽٌٚثٱز ثٽذچىٷ ثٽ٪جځپزثدلٌٹٌَ ثٽُڂين ص٪پُڂجس إذل  ثٽذچٸؤٙوً  (5

ضَثٿ وثإلدال٫ ٩ڄ ؤٌ ٩ڂپُجس َٖضذه ؤهنج صضٞنڂڄ  دئڅٖجء وفوثس ځضنٚٚز ٱُهج دلٌثٵذز ثإلٽ ثدلؤّْجسؤٽَځش  (6

 ٭ْټ ؤځىثٻ ؤو دتىَټ إًهجح.

صذين وصچٲُي ثٽضىُٙجس ثخلجٙنز مبؾڂى٩نز ثٽ٪ڂنټ ثدلنجرل فنىٻ ځٺجٱقنز ٭ْنټ ثألځنىثٻ ودتىَنټ ثإلًهنجح               (7

وصچٲُي ځ٪جهوثس وثصٲجٵُجس ثألځڀ ثدلضقور ىثس ثٽٚنپز دجدلىٝنى٧ وٵنٌثًثس رلپنِ ثألځنڄ ثدل٪چُنز مبٺجٱقنز        

 ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح.  ٭ْټ

صٲ٪ُټ ثٽ٪ڂټ دجٽٶىثڅ  وثٽپىثةـ وثٽض٪پُڂجس ثدلض٪پٶز مبٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح ځڄ مالٻ  (8

 ثٽٌٵجدز ٩پً ؤ٩ڂجٻ ثدلؤّْجس ثدلجٽُز و٭ري ثدلجٽُز.

 .إٵجځز ثٽىًٓ وثٽچووثس يف رلجٻ ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح ٽٺجٱز ثجلهجس ثدل٪چُز (9

 إٱٌَٶُج ومشجٻ ثألو٠ّ ثٽٌٖٳ دلچ٢ٶز ثدلجرل ثٽ٪ڂټ مبؾڂى٩ز ثخلجٙز ثٽضٲجهڀ ځيٹٌر ىٵ٨ُص  (12

MENAFATF ثدليٹٌر هيڇ ٩پً ثدلىٵ٪  ثٽضَٿ وٵو ثجملڂى٩ز ذليڇ ځؤِّ ٩ٞى ثٽُڂڄ وص٪ض  ٿ0224 يف 

 (FATF)ثدلجرل ثٽ٪ڂټ رلڂى٩ز صىُٙجس يف ثحملوهر ثألځىثٻ ٭ْټ دلٺجٱقز ثٽووٽُز ثدل٪جَري دض٢ذُٴ

 .ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ مبٺجٱقز ثدل٪چُز ثألځڄ رلپِ وٵٌثًثس ثدلضقور ثألځڀ ومب٪جهوثس

 -ثٽضٶُُڀ ثدلٖضٌٷ ٽپؾڂهىًَز ثٽُڂچُز: (11

 ومشجٻ ثألو٠ّ ثٽٌٖٳ دلچ٢ٶز ثدلجرل ثٽ٪ڂټ رلڂى٩ز دضإُِّ ثخلجٙز ثٽضٲجهڀ ځيٹٌر ده صٶٍٞ ځج ٩پً دچجًء  

 ثجلڂهىًَز ٩پُهج وٵ٪ش وثٽيت  ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ ځٺجٱقز ؤؽټ ځڄ MENAFATF إٱٌَٶُج

 ٩پً ؤ٩ٞجةهج د  ٱُڂج ثدلٖضٌٷ ٽپضٶُُڀ ځْضڂًٌث دٌڅجرلًج ثجملڂى٩ز صچ٦ڀ دإڃ ٿ،0224 څىٱڂ  ٕهٌ يف ثٽُڂچُز

 يف ٩پُهج ثدلچٚىٗ ثدلذجها ص٪ٺِ وثٽيت ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ دلٺجٱقز ثدلٖضٌٷ ثٽضٶُُڀ ځچهؾُز ؤّجُ

 دتىَټ مبٺجٱقز ثخلجٙز ثٽض٨ْ صىُٙجهتج وٹيٽٸ(   FATF) ثٽووٽُز ثدلجرل ثٽ٪ڂټ جملڂى٩ز ثألًد٪  ُٙجسثٽضى

 يف ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ ځٺجٱقز څ٦جٿ دضٶُُڀ ثجملڂى٩ز ٵجځش ٱٶو ىٽٸ ٝىء و٩پً ، ثإلًهجح

 ثٽ٪جٿ ثإلؽضڂج٧ مالٻ ضٌٷثدلٖ ثٽضٶُُڀ صٶٌٌَ ځچجٵٖضه مت ٹڂج ، ٿ0227 َىٽُى ٕهٌ يف ثٽُڂچُز ثجلڂهىًَز

 . ٿ0228ؤدٌَټ يف ٥يب ؤدى مبوَچز ثدلچ٪ٶو ٽپڂؾڂى٩ز ثٽْجد٨

 إٱٌَٶُج ومشجٻ ثألو٠ّ ثٽٌٖٳ دلچ٢ٶز ثدلجرل ثٽ٪ڂټ رلڂى٩ز يف ؤ٩ٞجء ځڄ ځؤٽٰ ٱٌَٴ ثٽضٶُُڀ د٪ڂپُز ٵجٿوٵو 

 يف ثأل٩ٞجء ثٽووٻ ځڄ ٌَٴثٽٲ وصجٽٰثدلٌٚٱُزو ثدلجٽُز وثٽچىثفٍ ثٽٶىثڅ  وإڅٲجى ثجلچجةٍ ثٽٶجڅىڃ يف م ثء و

 ٵ٢ٌ، هوٽز ثٽْىًَز، هوٽز ثٽ٪ٌدُز ثٽٖ٪ذُز، ثجلڂهىًَز ثجلَثةٌثٽوديٶٌث١ُز مجهىًَز)وهٍ  ثجملڂى٩ه



 

 

 ثدلؤٍّْ، ثإل١جً ثخل ثء ثّض٪ٌٛ ثجملڂى٩ز، وٵو ّٺٌصجًَز ځڄ ثدلٖضٌٷ ثٽضٶُُڀ ثٽٺىَش( وځْتىٽ  يف

 ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ مبٺجٱقز ثدلض٪پٶز ألمٌيث وثٽٌٖوٟ ثٽضىؽُهُز وثدلذجها وثٽپىثةـ وثٽٶىثڅ 

 صپٸ ٹٲجءر ثٽٲٌَٴ ثّض٪ٌٛ ٹڂج ثحملوهر ثدلجٽُز ٭ري وثدلهڄ وثأل٩ڂجٻ ثدلجٽُز ثدلؤّْجس يف هبج ثدل٪ڂىٻ وثٽچ٦ڀ

 .وٱ٪جٽُضهج وص٢ذُٶهج ثٽچ٦ڀ

 ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ مبٺجٱقز ثٽٚپز ىثس ثدلؤُّْز وثإلؽٌثءثس ثٽٶجڅىين ثٽچ٦جٿ ثجملڂى٩ز صٶٌٌَ صچجوٻ وٵو

 ثال٩ضذجًَز وثٽٖنُٚجس ثدلجٽُز ٭ري وثدلهڄ ثأل٩ڂجٻ ويف ثدلجٽُز ثدلؤّْجس يف ثٽىٵجةُز وثٽضوثدري ثإلًهجح

 َٖري فُظ وثٽوورل ثحملپٍ ثٽض٪جوڃ ثٽضٶٌٌَ صچجوٻ ٹڂج ٽپٌدـ ثذلجهٱز ٭ري وثدلچ٦ڂجس ثٽٶجڅىڅُز وثٽضٌصُذجس

 :ثٽضجرل ثٽچقى ٩پً ثٽچضجةؼ وٹجڅش ثدلجرل ثٽ٪ڂټ رلڂى٩ز ىُٙجسص دذ٪ٜ ثٽُڂڄ إٽضَثٿ إذل ثٽضٶٌٌَ

 .صىُٙز 49 ؤٙټ ځڄ صىُٙز 05 يف ځپضَٿ ٭ري هًؽز -1

   صىُٙز. 49 ؤٙټ صىُٙز ځڄ 01يف  ؽَةُج ځپضَٿ هًؽز -0

 صىُٙز. 49 ؤٙټ ځڄصىُٙضجڃ   ٹذري يف فو إذل ځپضَٿ هًؽز -2

 هًؽز ٭ري ځچ٢ذٴ يف صىُٙز وثفور. -4

ر صٶجًٌَ ځضجد٪ز د٪و صٶٌٌَ ثٽضٶُڀ ثدلٖضٌٷ الٙالؿ ثوؽه ثٽٶٚىً، وٵوځش ثٽُڂڄ ٽپڂؾڂى٩ز ٩و

 ٿ.0217دُچڂج فوهس ثدلُچجٱجصٰ ځى٩و ثٽضٶُُڀ ثدلضذجهٻ ثٽٶجهٿ ٽپُڂڄ يف ثٽ٪جٿ 

 

 ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح څ٦جٿ

 

 څ٦جٿ ځضٺجځټ دلٺجٱقز ٭ْټ ثالځىثٻ ودتىَټ ثالًهجح َ٪ضڂو ٩پً ثاليت: ثڅٖجءجيخ 

 جّجس وثؽٌثءثس وص٪پُڂجس ٕجځپز.ثٙوثً ُّ -1

 ثالدال٫ ٩ڄ ثٽ٪ڂپُجس ثدلٖذىهز. -0

 حتوَو ثدلْتىٽُجس وځ٪جٵذز ثدلنجٽٲ . -2

 ثجيجه ځٌثؽ٪ز ځْضٶپز ٽپچ٦جٿ. -4

 صوًَخ مج٨ُ ثدلنضٚ . -5

 . وجيخ ثڃ َ٪ضڂو ثٽچ٦جٿ يف مج٨ُ ثًٹجڅه ٩پً ثدلنج١ٌ وصىؽُه ثدلىثًه ثذل صپٸ ثدلنج١ٌ

 جيخو  ثٽٌٖٹز ثو ثدلجٽٸ يف ثدلچٖجريف  ځْتىٽُز رلپِ ثإلهثًرودتىَټ ثإلًهجح  وَ٪ض  څ٦جٿ ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ

 وثألڅ٦ڂز ثٽوثمپُز وثإلؽٌثءثس وثٽٞىثد٠ ثٽُْجّجس ځىثةڂز ځڄ ثٽضإٹو ثٽضچٲُيَز  وثإلهثًر ثإلهثًر رلپِ ٩پً

ًٵڀ ثدلٌٹٌَ ثٽُڂين  ثٽذچٸ ص٪پُڂجسو ثٽضچٲُيَز والةقضه ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ ځٺجٱقز ٵجڅىڃ ځ٨ ٽپذچٸ

هى ثدلْتىٻ ثألوٻ ٩ڄ ص٢ذُٴ إؽٌثءثس ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ثو ثدلجٽٸ وَٺىڃ رلپِ ثإلهثًر ٿ 0210( ٽْچز 1)

 :و٩پً ثألم٘ ثٽضجرلودتىَټ ثإلًهجح 

 وثٽض٪پُڂجس وثٽالةقز ثٽضچٲُيَز ٽپٶجڅىڃ ثٽْپُڀ ٽپض٢ذُٴ ځٺضىدز ځچجّذز هثمپُز وٝىثد٠ وإؽٌثءثس ُّجّجس و٨ٝ -1

 .ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ ٩ڂپُجس مبٺجٱقز هًر ٩ڄ ثٽذچٸ ثدلٌٹٌَ وثدلض٪پٶزثٽٚج

 ثٽوثمپُز وثٽٞىثد٠ وثألڅ٦ڂز وثإلؽٌثءثس ٱ٪جٽُز ثٽُْجّجس ٩ڄ ثألوٻ ثدلْتىٻ ثو ثدلجٽٸ ثإلهثًر رلپِ َٺىڃ -0

 .ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ مبٺجٱقز ثخلجٙز

 . ثدلى٥ٲ  ؤو ثدلْتىٽ  صى٥ُٰ ؤو ص٪ُ  ٩چو ثدل٪جَري ؤٱٞټ وص٢ذُٴ وثٽضقٌٌ إؽٌثء ثٽٲق٘ -2

 ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ ځٺجٱقز وصٶچُجس ؤّجٽُخ ٩پً وثدلى٥ٲ  ٽپڂْتىٽ  وځْضڂٌ ځچجّخ صوًَخ دٌڅجځؼ وؽىه -4

 .ثإلًهجح

 . وثٽٲٌو٧ ثٽٌةٍُْ ثدلٌٹَ ځْضىي ٩پً ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ ځٺجٱقز دلض٢پذجس ثالځضغجٻ وفور إڅٖجء -5



 

 

 .ثٽٺجځپز وثالّضٶالٽُز ثٽٚالفُجس ځچقه وٝڂجڃ وڅجةذه ثالځضغجٻ ىٻځْت ص٪ُ  -6

 وثإلؽٌثءثس دجٽُْجّجس ثالځضغجٻ ځوي المضذجً ٹجٱُز مبىثًه ځَوهر ځْضٶپز هثمپُز ځٌثؽ٪ز و٥ُٲز حتوَو -7

 .ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ مبٺجٱقز ثخلجٙز وثٽٞىثد٠ وثألڅ٦ڂز

 .ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ مبٺجٱقز َض٪پٴ ڂجٱُ ثدلنج١ٌ إهثًر فىٻ وؽىه ځچهؾُجس زلوهڇ -8

 ثدلنج١ٌ. دئهثًر ثٽٚپز ىثس وثدلچهؾُجس ثٽُْجّجس دضىعُٴ ٶُجٿثٽ -9

 يف ثٽضوثدري هيڇ ص٢ذُٴ ٩چو ثإلًهجح ودتىَټ ثألځىثٻ ٭ْټ سلج١ٌ ځٌث٩جر ځڄ ٽپضإٹو ثٽالٍځز ثٽضوثدري ثختجى -12

 .ثٽُىځُز ثدل٪جځالس

 دٚىًر ځْضڂٌرودتىَټ ثإلًهجح ٩پً  ځٌثؽ٪ز إؽٌثءثس ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ -11

ٽٌٖٹجس دٖجڃ ثٽض٪پُڂجس وثٽٞىثد٠ ثٽٌٵجدُز  ٿ 0212ٽْچز  (1وٵو ثٙوً ثٽذچٸ ثدلٌٹٌَ ثٽُڂين ثدلچٖىً ًٵڀ )

ٿ دٖجڃ ځؤٌٕثس ثالٕضذجڇ 0212( ٽْچز 0وثدلٖىً ًٵڀ )خبٚىٗ ځٺجٱقز ٭ْټ ثالځىثٻ ودتىَټ ثالًهجح،  ثٽٌٚثٱز

 ثؽٌثءثس ځْضچور ثذل ثٽٶجڅىڃ وثٽالةقز ثٽضچٲُيَز وځچٖىًثس ثٽذچٸ ثدلٌٹٌَ.ثالّجُّز وَضڀ ثٙوثً ُّجّجس و

 ځٺىڅجس څ٦جٿ ځٺجٱقز ٭ْټ ثالځىثٻ ودتىَټ ثالًهجح:

  ؤوال :             إڅٖجء وفور ثځضغجٻ

  عجڅُج :            و٨ٝ ؤهٽز وإؽٌثءثس

 عجٽغج :            ثٽٌٵجدز  وثٽٞىثد٠ ثٽوثمپُز 

 ثختجى إؽٌثءثس ثٽ٪چجَز ثٽىثؽذز اجتجڇ ثٽ٪ڂالء   ًثد٪ج:          

 مجځْج:          ثٽٲٖټ يف ثٽ٪چجَز ثٽىثؽذز 

 :          ثدلضجد٪ز ثدلْضڂٌرّجهّج

  ّجد٪ج:            ثٽض٪جځالس ثالٽٺضٌوڅُز

  عجځچج:             صٚچُٰ ثٽ٪ڂالء وثدلنج١ٌ

 صجّ٪ج:            ثٽ٪چجَز ثخلجٙز

 حتوَظ ثٽذُجڅجس ٩جٌٕث:           

  ؤفو ٩ٌٖ:        ثالفضٲج٣ دجٽْؾالس

 ثعين ٩ٌٖ:       ثٽضقىَالس. 

  عالعز ٩ٌٖ:      ثٽض٪جځټ ځ٨ ٵىثةڀ ثحل٦ٌ

 ؤًد٪ز ٩ٌٖ :    ثإلم٢جً ٩ڄ ثٽ٪ڂپُجس ثدلٖذىهز 

  وثٽضٲضُٔ ٩پً ثالؽٌثءس.مخْز ٩ٌٖ:    ثٽٌٵجدز 

 .ّضز ٩ٌٖ:      ثٽضوًَخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پً ثٽ٪ڂپُجس ثدلٖذىهزٹُٲُز ثٽض٪ٌٯ ٩
 

ٿ دٖجڃ ثدلؤٌٕثس ثألّجُّز ٽالٕضذجڇ ثخلجٙز دٮْټ 0212( ٽْچز 0ثٙوً ثٽذچٸ ثدلٌٹٌَ ثٽُڂين ثدلچٖىً ًٵڀ )

ثدلٖذىهز وصْڂً  ثأل٩ڂجٻ٩ڄ  ٽإلدال٫هبج  ٌٕٹجس ثٽٌٚثٱزوثٽيت ځڄ مالذلج صْضٌٕو  ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح

 .ضذه يف ؤهنج صضٞڂڄ ٭ْټ ثألځىثٻځؤٌٕثس ثٽض٪ٌٯ ٩پً ثٽ٪ڂپُجس ثٽيت َٖؤَٞج 

 ٵجڅىڃ دإفٺجٿ ځوي إدلجٿ ثٽ٪جځپ  ٩پً ،ؤځىثٻ ٭ْټ صضٞڂڄ ؤهنج يف َٖضذه ثٽيت ثٽ٪ڂپُجس ٩پً ثٽض٪ٌٯ َ٪ضڂوو

دجإلٝجٱز إذل  وثٽض٪پُڂجس ثٽٚجهًر ىثس ثٽ٪الٵز ثٽضچٲُيَز والةقضه ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح ٭ْټ ځٺجٱقز

وٱُڂج  ثٽچى٩ٍ يف رلجٻ ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح، وثٽضوًَخ ٪ڂپُزثدلڂجًّز ثٽ ځڄ ثدلٺضْذز ثخل ر

  :ؤځىثٻ ٭ْټ يف وؽىه ثٕضذجڇ ځوي ٩پً ٽپض٪ٌٯ وثٽٲق٘ ثٽ٪چجَز ځڄ ثدلََو ثٽيت صض٢پخ ٽپ٪ڂپُجس ؤځغپز د٪ٜ َپٍ

 : ثٽچٶوَز ثٽ٪ڂپُجس .1
 :ٌٍٕثء ؤو د٨ُ ؤو ثّضذوثٻ ځجَپ- 

  َ ٶىٿ هبج ٕن٘ ١ذُ٪ٍ ؤو ځ٪چىٌ شلڄ َضڀ څٖج١ه ثٽضؾجًٌ ثٽ٦جهٌ ځذجٽ٬ څٶوَز ٹذرير ال صذوو ٩جهَز

 ٩جهر ځڄ مالٻ ثٽُٖٺجس ؤو ؤهوثس ثٽوٱ٨ ثألمٌي.

  .ځذجٽ٬ څٶوَز هوڃ ځ ً وثٝـ ودٖٺټ ځضَثَو وځپقى٣ 

   ، ځذجٽ٬ څٶوَز ٩پً ځٌثفټ ځض٪وهر  ُظ صٺىڃ ٵُڂضهج يف ٹټ ځٌر ثٵټ ځڄ ثحلو ثٽىثًه ٝڂڄ ثٽض٪پُڂجس

 ََو ٩ڄ ىٽٸ.وٽٺڄ يف رلڂپهج ص

  .ځذجٽ٬ څٶوَز ٩پً ځٌثفټ ځض٪وهر  ُظ صٖٺټ يف رلڂى٩هج ځذجٽ٬ ٝنڂز 

   .ځذجٽ٬ څٶوَز ٝنڂز صضٞڂڄ ًٍځج څٶوَز سلضىځز خبضڀ ٌٙثٱ  ؤو دچىٷ 

  صذوَټ ٹڂُجس ٹذرير ځڄ ثألوًثٳ ثٽچٶوَز ځڄ ٱتجس ٙٮرير دإوًثٳ څٶوَز ځڄ ٱتجس ٹذرير هوڃ ؤّذجح

 .وثٝقز

 ٹذرير ٽوي ٩ور ٱٌو٧ ٽٌٖٹز ثٽٌٚثٱز ؤو ثٽٶُجٿ ديٽٸ ځڄ ٵذټ ٩ور ؤٕنجٗ  صچٲُي ٩ور ٩ڂپُجس څٶوَز

 څُجدز ٩ڄ ثٽ٪ڂُټ وىٽٸ يف ٱضٌر ٍځچُز ٵٚرير هوڃ وؽىه ځ ً وثٝـ ٽيٽٸ.

  ٵُجٿ ثٽ٪ڂُټ دجٽضٌثؽ٨ ٩ڄ ؽَء ځڄ ثٽ٪ڂپُز ثدلٌثه صچٲُيهج ٽوي ځ٪ٌٱضه دىؽىح ثصذج٧ إؽٌثءثس ثٽ٪چجَز

 .ىثًهر ٝڂڄ ثٽض٪پُڂجسثخلجٙز ٽپ٪ڂپُجس ٭ري ثدل٪ضجهر ثٽ

 ٩ٌٛ ځذجٽ٬ څٶوَز صضٞڂڄ ؤوًثٳ څٶوَز ځََٲز ؤو ٕذه دجٽُز ؤو ٵوديز ومب٪والس ٹذرير. 

 ثحلىثالس : .0
 ثٽ٪ڂُټ څٖجٟ ځ٨ ضچجّخص ال مبج مبذجٽ٬ ثّضالٿ فىثالس وثًهر ځڄ ثخلجًػ ؤو إٙوثً فىثالس إذل ثخلجًػ . 

 س وثًهر ځڄ ثخلجًػ ځٚقىدز دض٪پُڂجس ثٽوٱ٨ صچٲُي فىثالس مبذجٽ٬ ٹذرير إذل ثخلجًػ ؤو ثّضالٿ فىثال

 څٶوًث.

 ځڄ ثٽٚجهًر صپٸ ؤو ، دجٽ٪ڂُټ وثٝقز ٩الٵز ڀصٌد٢ه ال ض٪وهرځ ؤ١ٌثٯ ځڄ ثٽىثًهر ثدلضٺًٌر ثٽضقىَالس 

 .ثأل١ٌثٯ ٽضپٸ ثٽ٪ڂُټ

 .حتىَالس دٶُڀ ځضْجوَز ؤو ځضٶجًدز ٽ٪وه ځڄ ثألٕنجٗ يف هوٻ سلضپٲز ، ؤو دلْضٲُو وثفو 

 مبذجٽ٬ ٹذرير َضذ٪هج حتىَالس إذل ثخلجًػ ود٪ڂالس سلضپٲز.  حتىَالس زلپُز 

 .حتىَالس إذل ثخلجًػ ځذجٌٕر ّىثء ٩پً هٱ٪ز وثفور ؤو ٩پً ٩ور هٱ٪جس 

 .إٙوثً فىثالس مبذجٽ٬ ٹذرير إذل هوٻ صضڂَُ دإهنج ځالى ٽپٌَْز ثدلٌٚٱُز ؤو ثٽٌَٞذُز 

 ًٍث٩ز ؤو اجتجًر ځغټ ، ځ٪ُچز ٌثةڀجب صٖضهٌ ځچج١ٴ ځڄ ځچض٦ڂز دٚٲز ٹذرير مبذجٽ٬ حتىَالس وًوه 

 .ثإلًهجح دتىَټ ؤو ثألځىثٻ ٭ْټ دلٺجٱقز ٱ٪جٽز څ٦ڀ ٽوَهج ٽُْش هوٻ ځڄ ؤو ، ثدلنوًثس



 

 

 ثٽ٪ڂُټ څٖجٟ ځ٨ َضچجّخ ال مبج ، څٶًوث شلىٽز وصٺىڃ ٹذرير مبذجٽ٬ ؤو ثدلضٺًٌر ثٽٚجهًر ثٽضقىَالس. 

 ثٽ٪ڂُټ څٖجٟ ځ٨ ځ٪ُچز ٱضٌر مالٻ رلڂى٩هج َضچجّخ ال ثٽيت ثدلضٺًٌر ثٽضقىَالس. 

  صچٲُي فىثٽز ٭ري ًوصُچُز ٝڂڄ فَځز ځڄ ثحلىثالس ثٽٌوصُچُز ثٽيت َضڀ صچٲُيهج ٹقىثٽز وثفور. 

 ّپىٹُجس ثٽ٪ڂُټ : .2
  ثحلٌٗ ٩پً ٩وٿ ثٽض٪جځټ ثدلذجٌٕ ځ٨ ځى٥ٲٍ ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز وثٽضهٌح ځڄ ځْؤورل ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز  ٹپڂج

 فجوٽىث ثالصٚجٻ ده.

 ًصذجٷ ٩پً ثٽ٪ڂُټ ثدلٖضذه ده ؤو ځڄ َچىح ٩چه ؤعچجء صچٲُي ثٽ٪ڂپُز.٥هىً ٩الځجس ثٽٶپٴ وثال 

  ثالّضٲْجً دٖٺټ ځپـ فىٻ ثألڅ٦ڂز وثٽْؾالس ٽوي ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز وثٽض٪پُڂجس هبوٯ ثإلفج١ز دجدل٪پىځجس

 ثٽٺجٱُز فىٻ ٩ڂپُجس ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح  ُظ ديٺچه اجتچخ ثدلنجٽٲجس ثٽٶجڅىڅُز دٖإهنج.

 ثٽٌَْز ځڄ ٱُه ځذجٽ٬ دٶوً ثٽ٪ڂپُجس د٪ٜ إفج١ز ټثٽ٪ڂُ ١پخ.  

  ١پخ ثٽ٪ڂُټ ثدلٖضذه ده ؤو ځڄ َچىح ٩چه إٽٮجء ثدل٪جځپز مبؾٌه زلجوٽز ځى٥ٲٍ ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز ثحلٚىٻ

 ٩پً ثدل٪پىځجس ثذلجځز ثٽچجٵٚز.

 صض٢پخ  ثٽ٪ڂُټ ثٽيٌ ٦َهٌ ثّضُجء و٩وٿ ً٭ذز يف ثّضٺڂجٻ إؽٌثءثس ٩ڂپُز ځجٽُز ځ٪ُچز ٩چوځج َ٪پڀ دإهنج

 إدال٫ ثجلهجس ثدلنضٚز دضٲجُٙپهج.

 .ًٱٜ ثٽ٪ڂُټ صَوَو ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز دىعجةٴ إعذجس ثٽٖنُٚز ثٽالٍځز 

  ثٽ٪ڂُټ ثٽيٌ ال ََثٻ يف ١ىً ځٶج٩و ثٽوًثّز وَٶىٿ دٖٺټ ٭ري ځچض٦ڀ د٢پخ إٙوثً ؤو ثّضٶذجٻ فىثالس ؤو

 صذوَټ ٩ڂالس ومبذجٽ٬ ٹذرير ٭ري ځإٽىٱز و٭ري ځچْؾڂز ځ٨ وٝ٪ه.

 ُټ ثٽيٌ ٢ٌَُْ ٩پُه ٕن٘ آمٌ ٽوي فٞىًڇ ثذل ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز وَٺىڃ ثٽ٪ڂُټ ٭ري ځوًٷ دلج َٶىٿ ثٽ٪ڂ

 ده ؤو َٺىڃ ٹذري ثٽْڄ وٌَثٱٶه ٩چو صچٲُي ثٽ٪ڂپُز ثدلجٽُز ٕن٘ ال ديش ٽه دإٌ ٙپز.

  ثٽ٪ڂُټ ثٽيٌ َٶىٿ دضٶومي ثذلوثَج ٭ري ثدل ًر ؤو صٶومي ًٕجوي دلى٥ٰ ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز وزلجوٽز إٵچج٧

ى٥ٰ د٪وٿ ثٽضقٶٴ ځڄ وعجةٴ إعذجس ثٽٖنُٚز وثٽىعجةٴ ثألمٌي ؤو َٶوٿ وعجةٴ إعذجس ثٽٖنُٚز ثدل

 ځٖٺىٷ ٱُهج وٌَٱٜ صَوَو ثٽٌٖٹز دجدل٪پىځجس ثٽٖنُٚز ثخلجٙز ده.

  ثٽ٪ڂُټ ثٽيٌ ٌَٱٜ ثٽٺٰٖ ٩ڄ صٲجُٙټ ثٽچٖج١جس ثدلض٪پٶز د٪ڂپه ؤو ثٽٺٰٖ ٩ڄ دُجڅجس وځ٪پىځجس ووعجةٴ

 ه.مجٙز مبؤّْضه ؤو ٌٕٹض

 ّپىٹُجس ثدلى٥ٰ : .4
 ص٪ض  ثٽْپىٹُجس ثٽضجٽُز دلى٥ٰ ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز ځؤًٌٕث ٩پً صى١ًه د٪ڂپُجس ٭ري ځٌٖو٩ز:

 .ٌٌثًصٲج٧ ځْضىي ځ٪ُٖز ثدلى٥ٰ وځْضىي إڅٲجٵه دٖٺټ ځپقى٣ وځٲجؽب مبج ال َضچجّخ ځ٨ همپه ثٽٖه 

 و٭ز ؤعچجء صإهَضه ٽ٪ڂپه.ٵُجٿ ثدلى٥ٰ دٖٺټ ځضٺًٌ دضؾجوٍڇ ٽإلؽٌثءثس ثٽٌٵجدُز وإصذج٧ ُّجّز ثدلٌث 

  ٵُجٿ ثدلى٥ٰ دجدلْج٩ور يف صچٲُي ٩ڂپُجس صضڂَُ دجڃ ثدلْضٲُو ؤو ثٽ٢ٌٯ ثدلٶجدټ ٭ري ځ٪ٌوٯ ٱُهج دٖٺټ

 ٹجځټ.

  ٵُجٿ ثدلى٥ٰ دجدلذجٽٮز يف ځٚوثٵُز وؤمالٵُجس وٵوًر وځٚجهً ثٽ٪ڂُټ ثدلجٽُز وىٽٸ ٝڂڄ صٶجًٌَڇ

 ثدلٌٱى٩ز إلهثًر ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز.

 ى٥ٰ دإٌ إؽجٍثس.صٲجهٌ ٵُجٿ ثدل 

 ځؤٌٕثس ؤمٌي : .5
 .ٍثڅضڂجء ثدلْضٲُو ثحلٶُٶٍ دلچ٢ٶز ځ٪ٌوٱز دجٽچٖجٟ ثإلؽٌثځ 

  ٥هىً ٩الځجس ثٽذيك وثٽٌٱجهُز ٩پً ثٽ٪ڂُټ ثدلٖضذه ده و٩جةپضه دٖٺټ ځذجٽ٬ ٱُه ومبج ال َضچجّخ ځ٨ وٝ٪ه

 ثالٵضٚجهٌ )مجٙز إىث ٹجڃ دٖٺټ ځٲجؽب(.



 

 

 ثدلْضٲُو ثحلٶُٶٍ ؤو ؤفو ؤ١ٌثٯ ثٽ٪ڂپُز. وؽىه ّؾټ إؽٌثځٍ ٽپ٪ڂُټ ثدلٖضذه ٱُه ؤو 

 . ٌٕثء ٩ٶجًثس /ځٌٹذجس/رلىهٌثس/شلضپٺجس ؤمٌي دٶُڂز ٩جٽُز 

 .عذىس ثٽضَوٌَ يف ځْضچوثس ؤو زلًٌثس ؤو وعجةٴ 

 .وؽىه ؤ١ٌثٯ يف ثٽ٪ڂپُز ) ثدلٌّټ ؤو ثدلْضٲُو ثحلٶُٶٍ ؤو ٭ريهڀ( زلټ حتٶُٶجس ځڄ ٵذټ ؽهز مجًؽُه 

 ٩ضذجًَز يف څٲِ ثٽ٪چىثڃ.ثٕضٌثٷ ٕن٘ ١ذُ٪ٍ وٕنُٚز ث 

 ثًٕجهثس ځهڂز : .6
  ثّضنوثٿ ٹجٱز ثٽىّجةټ ثدلڂٺچز دلضجد٪ز ثٽ٪ڂپُجس وثٽٚٲٶجس ثدلٖضذه هبج ځڄ مالٻ صٶجًٌَ ًٵجدُز ، ٵىثةڀ

 ثٽووٻ ٭ري ثدلض٪جوڅز ، ٵىثةڀ ثألٕنجٗ وثٽٺُجڅجس ثدلالفٶز هوٽُج.

 ًهجح وثؽٌثءثس ځٺجٱقضهڂج،مجٙز ځج َٚوً ځضجد٪ز ثدلْضؾوثس ثٽ٪جدلُز يف ؤمنجٟ ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإل

يف هيث ثجملجٻ ٩ڄ جلچز ثٽ٪ڂټ ثدلجرل وٙچووٳ ثٽچٶو ثٽوورل وثٽذچٸ ثٽوورل وجلچز دجٍٻ و٭ريهج ځڄ 

 ثدلچ٦ڂجس ثٽووٽُز.

 .ځ٪ٌٱز ځٚوً ثألځىثٻ ٩چو إؽٌثء ؤٌ ٩ڂپُز صضٞڂڄ ځذجٽ٬ څٶوَز ٹذرير 

 هر ٹٲجءر وٱ٪جٽُز ؤڅ٦ڂز ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز ثٽوثمپُز دٌرلز څ٦جٿ آرل إل٩وثه ثٽضٶجًٌَ ثٽيت صْج٩و ٩پً ٍَج

 يف رلجٻ ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح وځڄ ثٽضٶجًٌَ ثدلٶضٌفز ځجَپٍ:

  صٶجًٌَ ثحلىثالس: صٖڂټ مج٨ُ ثحلىثالس ثٽىثًهر و/ؤو ثٽٚجهًر ثٽوثمپُز وثخلجًؽُز ، ځذپ٬ ٹټ

 ُٸ وٽٺټ ٩ڂُټ ٩پً فوڇ.فىثٽز ، ثٽ٪ڂپز ثدلْضنوځز ، ١ٌَٶز ثٽوٱ٨ ّىثء څٶوث ؤو دٖ

  صٶجًٌَ فٌٹز وؤًٙور فْجدجس ثدلٌثّپ : صٖڂټ مج٨ُ ثحلىثالس ثدلچٲير دإٌ وُّپز وحتوه ٱُهج

ثدلذپ٬ وثٽ٪ڂپز ، ثّڀ ثٽذچٸ ؤو ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز وثّڀ ثدلْضٲُو ، ٹڂج َىٝـ ٩وه وفؾڀ ثٽض٪جځټ ځ٨ 

 ٹټ ٌٕٹز ٌٙثٱزؤو دچٸ مجًؽٍ وؤٌ صٮريثس ؤمٌي.

 چٶو: صٖڂټ مج٨ُ ٩ڂپُجس ثٽٖقڄ ثدلچٲير دإٌ ١ٌَٶز وحيوه ٱُهج ثدلذپ٬ صٶجًٌَ فٌٹز ٕقڄ ثٽ

ثدلٖقىڃ وثدلْوه وثٽ٪ڂپز ، ثّڀ ثٽذچٸ ؤو ٌٕٹز ثٽٌٚثٱز وثّڀ ثدلْضٲُو ، فؾڀ ثٽض٪جځټ ځ٨ ؤ١ٌثٯ 

٩ڂپُز ثٽٖقڄ ، ثإلٌَثهثس ؤو ثٽ٪ڂىالس ثٽچجمجز ٩ڄ ثٽٖقڄ ، ثٽىعجةٴ ثدل٪ٍَر ٽ٪ڂپُز ثٽٖقڄ وؤٌ 

 ځض٢پذجس ؤمٌي. 

 

 ځؤٌٕثس ثالٕضذجڇ ٽپض٪ٌٯ ٩پً ثٽ٪ڂپُجس ثٽيت ديٺڄ ثڃ صضٞڂڄ دتىَټ ثإلًهجح

ځچ٦ڂجس ؤو مج٪ُجس ؤو ؽهجس  ځڄ حتىَالس َضپٶىڃ ؤوثٽٺُجڅجس ؤو ثألٕنجٗ ثٽيَڄ َٶىځىڃ دجٽضقىَټ  .1

 دو٩ڀ صٖضهٌ هوٻ يف ثجلهجس هيڇ ٹجڅش إىث ومجٙز ،زلپُه ؤو مجًؽُه  ٽپٌدـ هتوٯ الآمٌي 

 .ثإلًهجح

 ٭ٌٛ ځ٨ ثحلؾڀ ؤو ثٽچڂ٠ فُظ ځڄ َضڂجًٕ ال مبج ٽپٌدـ هتوٯ ال ؽهز ٩پً صضڀ ثٽيت ثٽ٪ڂپُجس .0

 .ثجلهز وڅٖجٟ

 وؽىه٩چو ٩وٿ  ومجٙز ، ٽپٌدـ هتوٯ ال هزمجًؽُه ، جل ؽهجس ځڄ مجٙز ٝنڂز، ص ٩جس وؽىه .2

 .دُچهڀ صٌد٠ وثٝقز ٩الٵز

 .ثإلًهجح و٩ڀد ٩چهج َٖضهٌ هوٻ إذل صٌّټ ؤو ځڄ صٌه ثٽيت ثٽضقىَالس .4

 .إًهجدُز دإڅ٢ٖز ځٌصذ٢ز هوٻ إذل َچضڂىڃ ځْضٲُوَڄ إذل ثٽىثًهر ضقىَالسثٽ .5

 دتىَټ چهج٩ ثدل٪پڄ ثٽٮٌٛ َٺىڃ ځ٪ٌوٯ ٭ري ځٚوً ځڄ ٹذرير حتىَالس ڀإٽُه صٌه يَڄثٽ ثألٕنجٗ .6

 .ثدل٪ُُٖز څٲٶجهتڀ



 

 

 

  ثدلٖذىهز:وؽىح ثإلدال٫ ٩ڄ ثٽ٪ڂپُجس   

( ٱىً FIUمج٨ ثدل٪پىځجس ثدلجٽُز ) إذل وفورٽ٪ڂپُجس ثدلٖذىهز ٩پً ثجلهجس ثدلپَځز دجإلدال٫ إًّجٻ إم٢جًثس ٩ڄ ث  

وٱٶج ٽچ٘ ثدلجهر  ّىثء دتش هيڇ ثٽ٪ڂپُجس ؤٿ دل صضڀثالٕضذجڇ يف ؤهنج صض٪پٴ جبٌديز ٭ْټ ؤځىثٻ ؤو دتىَټ إًهجح 

ال ٿ وثٽيٌ ؤوؽخ ٩ٶىدز ثحلذِ دلور 0212( ٽْچز 1( ځڄ ٵجڅىڃ ځٺجٱقز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح ًٵڀ )12)

ًَجٻ ٩پً ثدلؤّْجس ثدلجٽُز و٭ري ثدلجٽُز وثدلهڄ ٩ٌٖر ځپُىڃ ٩ڄ صََو ؤو ثٽٮٌثځز ثٽيت ال  عالط ّچىثسصََو ٩ڄ 

 ثدل٪ُچز ثٽيت ختجٽٰ ىٽٸ.

 

 ثالّض٪الٿ ثدلجرل 

ځنڄ ثدلؤّْنجس ثدلجٽُنز ٩نڄ د٪نٜ ثٽ٪ڂپُنجس ثدلٖنذىهز ثٽنيت صضپٶجهنج          ٢پنخ ځ٪پىځنجس   صٶىٿ ثٽىفور ځڄ وٵش ألمٌ د
وَض٪  ٩پً ثدلپضَځ   ثألمٌي،جٿ دى٥ُٲضهج ؤو دچجء ٩پً ١پخ صضپٶجڇ ځڄ ثٽىفوثس ثٽچ٦رير يف ثٽووٻ ٽٶُدج صْج٩وهج

دىثؽخ ثإلم٢جً ؤڃ ََوهوث ثٽىفور دضپٸ ثدل٪پىځجس منالٻ ځنور ال اجتنجوٍ ؤّنذى٩ًج ځنڄ صنجًَل ١پذنهج ځنج دل حتنوه          
ز جيىٍ ٽپىفور ؤڃ حتنوه ځنور ؤٵٚنٌ    ثٽىفور ځور ؤمٌي، و٩پً ثٽچڂىىػ ثٽيٌ صٶٌڇ ثٽىفور، وىف ثألفىثٻ ثٽ٢جًة

 وٱٶج ٽپٞىثد٠ ثٽيت صذُچهج ثٽالةقز. 

 

 ثٽٶىثةڀ ثٽٚجهًر ځڄ رلپِ ثألځڄ
 

وهٍ ثألمسجء ثخلجٙز دجألٱٌثه وثٽٺُجڅجس ثٽيت ؤٙوًهج رلپِ ثألځڄ ثٽضجد٨ ٽألځڀ ثدلضقور وثٽيت ث٩ضڂوهتج فٺىځز 

 . ُڂينثٽثدلٌٹٌَ  ثٽذچٸثجلڂهىًَز ثٽُڂچُز ومت ثٽض٪ڂُڀ هبج ځڄ ٵذټ 

٩ڄ ؤٌ ؤًٙور َضڀ اجتڂُوهج و٩وٿ  وثإلم٢جً ثٽٶىثةڀ،ؤٌ ؤًٙور ٽألٕنجٗ وثٽٺُجڅجس ثٽىثًهر يف  وجيخ اجتڂُو

ثٽٲىًٌ ألٌ زلجوٽز إلؽٌثء حتىَالس ؤو ځ٪جځالس واجتڂُو ؤٌ  وثإلم٢جًإؽٌثء ؤٌ حتىَالس ؤو ځ٪جځالس ځجٽُز ذلڀ 

ځْضٶذاًل ٩ڄ ؤٌ زلجوٽز إلؽٌثء ؤٌ حتىَالس  ثإلم٢جًث وٹي ثٽُڂچُز،ؤځىثٻ حيجوٽىڃ حتىَپهج ځڄ وإذل ثجلڂهىًَز 

  ؤو ځ٪جځالس ؤو ٱضـ فْجح ٱىً فووط ىٽٸ.

وَٶٚو دجٽضؾڂُو ف٦ٌ څٶټ ثألځىثٻ ؤو ثدلڂضپٺجس ؤو ثدل٪وثس ؤو ثألهوثس ؤو ؤٌ ؤٙىٻ ؤمٌي، ؤو حتىَپهج ؤو ثٽضٌٚٯ 

ٵٌثً ځڄ ّپ٢ز ٵٞجةُز سلضٚز مبىؽخ  ، ؤو دچجء ٩پًسلضٚز ؽٌثء ثختيصه ّپ٢زإذل إ ًثثّضچجه هجٱُهج ؤو فٌٹض

وص٦ټ  ثألځىثٻ ؤو ثدلڂضپٺجس ؤو ثدل٪وثس ؤو فىت َضڀ إؽٌثء ثدلٚجهًر آٽُز ٽپضؾڂُو ١ىثٻ ځور ٌَّجڃ هيث ثإلؽٌثء 

ألٕنجٗ ثٽ٢ذُ٪ُز ؤو ثال٩ضذجًَز ٽؤو ثألهوثس ؤو ثألٙىٻ ثألمٌي ثجملڂور ځپٺًج ٽپٖن٘ ثٽ٢ذُ٪ٍ ؤو ثال٩ضذجًٌ ؤو 

ٚپقز يف صپٸ ثألځىثٻ ؤو ثدلڂضپٺجس ؤو ثدل٪وثس ؤو ثألهوثس ثحملوهر وٵش ثٽضؾڂُو، وجيىٍ ؤڃ ص٦ټ ٹجڅش ذلڀ ځ ڄثٽيَ

إهثًهتج ځىٹپز ٽپڂؤّْز ثدلجٽُز ثٽيت ٩ُچهج ىٽٸ ثٽٖن٘ ثٽ٢ذُ٪ٍ ؤو ثال٩ضذجًٌ ؤو ثألٕنجٗ ثٽ٢ذُ٪ُز ؤو 

ُز ثدلنضٚز ثٽيت ثٙوًس ٵٌثً ؤو ١ٌٯ عجٽظ دچجًء ٩پً ٵٌثً ځڄ ثٽْپ٢ز ثدلنضٚز ؤو ثٽْپ٢ز ثٽٶٞجةثال٩ضذجًَز 

 مبىؽخ آٽُز ثٽضؾڂُو. ٵذټ ثختجى ؤؽٌثء ثٽضؾڂُو

 مبىؽخ فٺڀ ٵٞجةٍ دجس ثألمٌي، ثدلڂضپٺجس ؤو ثألٙىٻ ؤو ثألځىثٻ ثٽچهجةٍ ځڄ ثٽضؾٌَو"ثدلٚجهًر"  وَٶٚو دض٪ذري

 فٶىٳ مٌَڄ مج٨ُثال ثال٩ضذجًَز ثٽ٢ذُ٪ُز ؤو ثألٕنجٗ ؤو ثال٩ضذجًٌ ؤو ثٽ٢ذُ٪ٍ ثٽٖن٘ وَٲٶو ثٽووٽز ٽٚجحل

 .ثألمٌي ثدلڂضپٺجس ؤو ثألٙىٻ ؤو ثألځىثٻ صپٸ ځپٺُز

وثألٕنجٗ وثٽٺُجڅجس ثدلىؽىهر ٱُهج   OFACوهچجٷ ٵىثةڀ هوٽُز ص٪ڂڀ ٩پً ثدلؤّْجس ثدلجٽُز ٹٶىثةڀ ثالوٱجٷ 

ز وٹټ ديچ٨ ثٽض٪جځټ ځ٪هج وهٍ ٵجةڂز صٚوً ځڄ ځٺضخ ځٌثٵذز ثألٙىٻ ثخلجًؽُز ثٽضجد٨ ٽىٍثًر ثخلَثڅز ثألځٌَٺُ

 ٌٕٹجس حتىَټ ثألځىثٻ ثألځٌَٺُز وثٽووٽُز وثٽذچىٷ ثدلٌّپز ٽوَهج ؤڅ٦ڂز الّضُ٪جح هيڇ ثٽٶجةڂز.



 

 

 ثحلىثالس
 

وٌٕٹجس ثٽٌٚثٱز ثدلٌم٘ ذلج هى څ٦جٿ ٵجڅىين خيضپٰ ٩ڄ څ٦جٿ ثٽضقىَټ  ثٽذچىٷڅ٦جٿ ثحلىثالس ثٽيٌ صٶىٿ ده 

ثٽضقىَټ ثٽذوَټ، وجيخ ؤڃ حت٢جٟ ٌٕٹجس ثٽيٌ صٶىٿ ده د٪ٜ ثٽٺُجڅجس ٭ري ثدلْؾپز وثٽيٌ َْڂً دچ٦جٿ 

 -دجِيت: وؤڃ صپضَٿ  ثحلىثالس،ثّضٶذجٻ  ؤوثٽٌٚثٱز ؤعچجء ٵُجځهج د٪ڂپُجس ثٽضقىَټ 

 ذلڀ ّىثء ٹجڅش هچجٷ فْجدجس ذلڀ ؤٿ ال. وٹيٽٸ ثحملىٻثمي ثٽذُجڅجس ثٽٺجځپز ٽپ٪ڂالء ١جٽيب ثٽضقىَټ  .1

 هجء ؤمٌ ٩ڂپُز.فٲ٤ ثٽْؾالس ٽٺجٱز ثٽ٪ڂپُجس مخِ ّچىثس ځڄ صجًَل ثڅض .0

 فىثٽز. ؤٌثمي ثٽذُجڅجس ثٽٺجځپز ٩چو ثّضٶذجٻ  .2

 ٩وٿ ثٽض٪جځټ ځ٨ ثٽٌٖٹجس ثدلٖذىهز وثٽٮري ځْؾپز وثٽيت صض٪جځټ يف رلجٻ حتىَټ ثألځىثٻ. .4

 ثٽضقىَټ. ؤوثٽضإٹو ځڄ ثدلْضٲُو ثحلٶُٶٍ ځڄ ثحلىثٽز  .5

 ٽُز.ٵىثةڀ ثحل٦ٌ ثحملپُز وثٽووثدلؤّْز ٭ري ځوًػ يف  ؤوثٽضإٹو ځڄ ثڃ ثٽٖن٘  .6

  .٩وٿ ٵذىٻ ثٽضقىَټ ثٽ ٵٍ إىث دل َضٞڂڄ دُجڃ ثٽض٪ٌٯ ٩پً ثذلىَز  .7

دضڂىَټ ثإلًهنجح   ؤځىثٻ ؤوؤهنج صض٪پٴ جبٌديز ٭ْټ  يفثالٽضَثٿ دئم٢جً ثٽىفور ٩ڄ ثٽ٪ڂپُجس ٱىً ثالٕضذجڇ  .8

ىػ ثدلؤّْز ځوًؽز يف ثٽٶجةڂز ثدلىفنور وٱٶنج ٽپچڂنى    ؤوٹجڃ ثٽٖن٘  ؤوّىثء دتش هيڇ ثٽ٪ڂپُجس ؤٿ دل صضڀ 

 ثدل٪و ځڄ ثٽىفور.                                         

 څٶټ ثٽچٶىه ٩  ثحلووه
 

َُْضٮټ څٶټ ثٽچٶىه ٽضڂىَټ ٩ڂپُجس إًهجدُز ؤو ٽٮْټ ؤځىثٻ ٽيٽٸ َضڀ ص٢ذُٴ إؽٌثءثس الٹضٖجٯ ثٽچٶټ ثدلجهٌ  ٵو 

، ؤو ثٽضَثٿ دجإلٱٚجؿ ٩چهجٽإل٩الڃ ثٽٶجدپز ٽپضوثوٻ حلجځپهج، ومبج َٖڂټ ثّضنوثٿ څ٦جٿ  ٽپ٪ڂالس وثألهوثس٩  ثحلووه 

وحيٴ ٽپْپ٢جس ثدلنضٚز إَٶجٯ ؤو ثفضؾجٍ ثٽچٶىه ؤو ثألهوثس ثٽٶجدپز ٽپضوثوٻ حلجځپهج ثٽيت َٖضذه يف ثًصذج١هج 

دضڂىَټ ثإلًهجح ؤو ٭ْټ ثألځىثٻ ؤو صپٸ ثٽيت َضڀ ثإل٩الڃ ؤو ثإلٱٚجؿ ٩چهج دٚىًر ځٮپى١ز و٩پً ٹټ ٕن٘ ٽوي 

٩چو ثٽ٢پخ ٽپْپ٢جس ثجلڂٌٹُز  ثدلنضٚز ٩ڄ ثدلذجٽ٬ ثٽچٶوَز ؤو ؤَز ؤهثر حلجځپهج  همىٽه ؤو ځٮجهًصه ثٽُڂڄ ثإلٱٚجؿ

ٵجدپز ٽپضوثوٻ، ّىثء ٹجڅش دجٽ٪ڂپز ثٽى١چُز ؤو ثألؽچذُز، و٩ڄ ثدل٪جهڃ ثٽغڂُچز وثألفؾجً ثٽٺٌديز، وىٽٸ إىث ٹجڃ 

 ٶُز وٱٶًج ٽپچڂىىػ ثدل٪و ٽيٽٸ.، وجيخ ؤڃ َٺىڃ ثإلٱٚجؿ ځ٢جدٶج ٽپقٶُو ٵُڂضهج َضؾجوٍ ثحلو ثدلْڂىؿ دهځٶوثًهج ؤ

ثدلٌٹٌَ وثجلهجس ثدلنضٚز وثڃ صْضىيف  ثٽذچٸ٩چو إمٌثػ څٶو ځڄ ثٽذاله ثحلٚىٻ ٩پً صٌَٚـ مجٗ ځڄ وجيخ 

مج٨ُ ثٽذُجڅجس ثدل٢پىدز وثڃ ال ُصْضٮټ ځڄ ٵذټ ٭جّپٍ ثألځىثٻ وشلىرل ثٽ٪ڂپُجس ثإلًهجدُز ّىثء د٪پڀ ؤو جبهټ 

 وإال ٩ُوس ځٌصٺذز جلٌديز ٭ْټ ثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح. إلمٌثػ ؤځىثٻ ځٖذىهز ځ٨ ؤځىثذلج



 

 

 

 ثٽ٪ٶىدجس
 

َضٌصخ ٩پً ثًصٺجح ؽٌديز ٭ْټ ثألځىثٻ ثو دتىَټ ثإلًهجح ثو ٩وٿ ثالٽضَثٿ دجإلؽٌثءثس ثدلض٪پٶز مبٺجٱقز دٮْټ 

 :ثأليتثألځىثٻ ودتىَټ ثإلًهجح ٩ٶىدجس ٵجڅىڅُز ٩پً ثٽىؽه 

 ّچىثس ٩پً ؽٌديز ٭ْټ ثالځىثٻ. 7ثحلذِ  -1

 ّچىثس ٩پً ؽٌديز دتىَټ ثالًهجح. 12ثحلذِ  -0

 ٽپٖن٘ ثال٩ضذجًٌ وثٽ٢ذُ٪ٍ. ثٽضٺڂُپُزوثٽ٪ٶىدجس  ثألځىثٻځٚجهًر  -2

الصٶټ ٩ڄ مخْز ځالَ  ًَجٻ ٹټ ٕن٘ ث٩ضذجًٌ ثًصٺذش ؽٌديز ٭ْټ ثألځىثٻ ؤو دتىَټ ثٽيت ٮٌثځز جٽَ٪جٵخ د -4

ٱُه ؤو ٽوَه صٲىَٜ دجختجى ثٽٶٌثًثس  ثإلًهجح ٽٚجحله ؤو دإمسه ځڄ ٵذټ ٕن٘ ١ذُ٪ٍ َٖٮټ ځىٵ٪ًج ٵُجهًَج

څُجدز ٩چه ؤو سلىٻ مبڂجًّز ثٽْپ٢ز ٱُه، وىٽٸ دٌٚٯ ثٽچ٦ٌ ٩ڂج إىث ؤهَڄ ثٽٖن٘ ثٽ٢ذُ٪ٍ دجًصٺجح 

 ځ٨ ثٽ٪ٶىدجس ثٽضٺڂُپُز. ثجلٌديز ځڄ ٩وځه

  ثحلذِ ځور ال صََو ٩پً عالط ّچىثس ؤو دجٽٮٌثځز ثٽيت ال صََو ٩پً ٩ٌٖر ځالَ  ًَجٻ. -5

 . صََو ٩پً ّچض  ؤو دجٽٮٌثځز ثٽيت ال صََو ٩پً مخْز ځالَ  ًَجٻ ثحلذِ ځور ال -6

  ثحلذِ ځور ال صََو ٩پً ّچز ؤو دجٽٮٌثځز ثٽيت الصََو ٩پً ځپُىڃ ًَجٻ. -7

 ثدلچ٨ ځڄ ځَثوٽز ثدلهچز ؤو ثٽچٖجٟ.و ثٽٮجء ثٽضٌمُ٘ -8

 صٮُري ثدلوًثء ؤو صٶُُو ٙالفُجهتڀ. -9

 څٌٖ ثحلٺڀ ثٽٚجهً دٖإڅه.-12

صٌصٺخ ٱُهج ثجلٌديز دىث٢ّز ٕن٘ ث٩ضذجًٌ َ٪جٵخ ثٽٖن٘ ثٽ٢ذُ٪ٍ ثدلْتىٻ ٩ڄ ثإلهثًر  ) يف ثألفىثٻ ثٽيت

ثٽٲ٪پُز ٽپٖن٘ ثال٩ضذجًٌ ثدلنجٽٰ ديثس ثٽ٪ٶىدجس ثدلٶًٌر ٩ڄ ثألٱ٪جٻ ثٽيت صٌصٺخ دجدلنجٽٲز ألفٺجٿ هيث ثٽٶجڅىڃ 

  إمهجٽهٹجڃ ٩وٿ ٩پڂه څجاجتًج ٩ڄ إىث عذش ٩پڂه هبج وٹجڅش ثجلٌديز ٵو وٵ٪ش دْذخ إمالٽه دىثؽذجس و٥ُٲضه ؤو إىث 

يف وثؽذجس و٥ُٲضه ، وَٺىڃ ثٽٖن٘ ثال٩ضذجًٌ ځْتىاًل دجٽضٞجځڄ ٩ڄ ثٽىٱجء مبج حيٺڀ ده ځڄ ص٪ىَٞجس إىث ٹجڅش 

  ثجلٌديز ثٽيت وٵ٪ش دجدلنجٽٲز ألفٺجٿ هيث ثٽٶجڅىڃ ٵو ثًصٺذش ځڄ ؤفو ثٽ٪جځپ  ٽوَه دجمسه وٽٚجحله.(

 

 ثڅضهً،،،،


