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 َكد١َ:

 دٌ اٚيت قد املضسيف ايتذازٟ ْػاطٗا مبُازض١ تكّٛ اييت ٖٚٞ ضٜٛد ٚأٚالدٙ يًضساؾ١ غسن١ إ

 املتُٝص٠ خدَاتٗا تكدّ اييت اـاص١ املؤضطات َٔ تهٕٛ بإ ايسبح ٖدف ؼكٝل داْب اىل اٖتُاَٗا

 غسا٥ح ناؾ١ يد٣ املضسيف ايٛعٞ ْػس يف ايهبري دٚزٖا يف ايطبل يػسنتٓا نإ ٚقد يًُذتُع

 أٚا٥ٌ َٔ ناْت سٝح ٚاالزٜاف املدٕ َطت٣ٛ ٚع٢ً اؾُٗٛز١ٜ قاؾعات مجٝع ٚيف اجملتُع

 ٚادٗتٗا اييت ٚايضعٛبات املعٛقات نٌ بسغِ األزٜاف َطت٣ٛ ع٢ً االْتػاز يف املضسؾ١ٝ ايػسنات

 ٚتعٌُ ٚاالضتػالٍ االستهاز عٔ بعٝدًا بايهًؿ١ األزٜاف َطت٣ٛ ع٢ً د١َاـ بتكدِٜ داٖد٠ ضعت ؾكد

 ايؿا٥د٠ يتعِ ايٛطين االقتضاد عذ١ً ؼسٜو يف ايؿاع١ً املػازن١ اىل ٜؤدٟ ٚمبا خدَاتٗا تكدِٜ ع٢ً

 أٟ َٔ ٚاـإىل ايٓادح االقتضاد َطاز تػٜٛ٘ غأْ٘ َٔ َا نٌ عٔ َبتعد٠ اجملتُع غسا٥ح ؾُٝع

 االيتصاّ ضٝاض١ َٚٓٗا ذيو ضبٌٝ يف ايطٝاضات َٔ مج١ً َتدر٠ً ايُٝين مبذتُعٓا تغس قد غٛا٥ب

 يًعاّ اؾُٗٛزٟ ايكساز َع ٜتٛاؾل ٚمبا اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ األَٛاٍ غطٌ ملهاؾش١ ايعٌُ ٚقٛاعد بغٛابط

 اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ األَٛاٍ غطٌ َهاؾش١ بػإٔ( 0) زقِ يًكإْٛ ايتٓؿٝر١ٜ ايال٥ش١ بػإٔ 0202ّ

 َا داْب اىل ؾٝٗا دا٤ مبا ايضازّ االيتصاّ بٛدٛب ايػسن١ يف ٚايعاًَني املٛظؿني نٌ ع٢ً ٝدٚايتأن

 ٖرا يف ات ايتطٛز تٛانب ٚازغادات تعًُٝات َٔ املسنصٟ ايبٓو َجٌ املدتض١ اؾٗات َٔ ٜضدز

 قٛاعد بٓا٤ ع٢ً ايعٌُ ايػسن١ قسزت ؾكد املٓطًل ٖرا َٚٔ بؿسٚعٗا ايػسن١ يتٛضع ْٚعسا اجملاٍ

 مبدتًـ ايتطٛزات ٚتٛانب تطاٜس ٚاييت ايكٛاعد تًو ٚؾل يًعٌُ يًُٛظؿني  ازغاد١ٜ ٚإدسا٤ات

 ْٚعِ قٛاعد عُٓٗا َٚٔ اؾاز١ٜ االسداخ بعد ايعاملٞ االٖتُاّ  ذز٠ٚ ٜػهٌ بات ٚايرٟ اجملاالت

 ايعٓا١ٜ َٚبدأ( عًُٝو اعسف)) ملبدأ املطًٛب١ ايطٝاضات اِٖ َتغ١ُٓ األَٛاٍ ٚغطٌ اإلزٖاب َهاؾش١

 اؾٛاْب ناؾ١ َٔ ايتشٜٛالت ٚعُال٤ ايٛنال٤ ع٢ً يًتعسف اإلدسا٤ات اِٖ َٔ تعترب ٚاييت((ايٛادب١

 يػطٌ َػب١ٖٛ عًُٝات أٟ َٔ ْٚػاطٗا ايػسن١ محا١ٜ ع٢ً تعٌُ ٚاييت ايتذاز١ٜ أعُاهلِ ٚؾِٗ

 .األَٛاٍ

 ؾ٦ات اىل ٚتضٓٝؿِٗ تايتشٜٛال ٚعُال٤ ايٛنال٤ ع٢ً ايتعسف تػٌُ املداطس إداز٠ ع١ًُٝ إٔ نُا

 .تضاعدًٜا املاي١ٝ ايتشٜٛالت

"(  عًُٝو أعـسف" عًُٝـ١) ايتشٜٛالت ٚعُال٤ ايٛنال٤ غدض١ٝ َٔ ايتأند ٖرا ايديٌٝ ٜػٌُ ٚنُا

 َعا١ًَ أٟ عٔ ٚاإلبالؽ ايػدض١ٝ ٚاهل١ٜٛ يريو املؤٜد٠ ٚاملسؾكات ايتشٜٛالت مبطتٓدات ٚاالستؿاظ

 ٜٚتِ َؿ١َٛٗ اإلدسا٤ات ٖرٙ إٔ َٔ يًتأند املطتُس ايتـدزٜب ٚتكـدِٜ ايغـبط َط٦ٍٛ ٚدٚز َػب١ٖٛ

 .ايػـــــــــــــسن١ َٛظؿٞ قبٌ َٔ صشٝح بػهٌ تطبٝكٗا

(( ايداخ١ًٝ املسادع١ إدسا٤ات ديٌٝ)) باضِ َٓ٘ ايػسض سطب ٚاملط٢ُ ايديٌٝ ٖرا يف مجعت ٚاييت

 ايٛعٞ ْػس ع٢ً ْعٌُ ضٛف ايديٌٝ اٖر خالٍ َٚٔ األَٛاٍ غطٌ بأَٛز املعٓٝني أٍٚ ٖٛ املٛظـ باعتباز

 باعتباز يًُٛظؿني ايديٌٝ ٖرا ٚعع َساعات مت ٚقد احمل١ًٝ ايب١٦ٝ ٜٓاضب ٚمبا األَٛاٍ غطٌ بإدسا٤ات

 َكتغٝات سطب األَٛاٍ غطٌ سٍٛ ٚقٛاعد إدسا٤ات تطبٝل يف ايػدض١ٝ َطؤٚيٝاتِٗ َٔ ذيو

 .ن١ايػس إلدسا٤ات بايٓطب١ ٚنريو ٚاي١ُٝٓٝ ايدٚي١ٝ ايكٛاْني

 قُد يطـ ضٜٛد

 املدٜس ايعاّ
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 ايباب األٍٚ

 غطٌٝ األَٛاٍ

 :تعسٜـ عًُٝات غطٌ األَٛاٍ

يطـ١ٓ   "0"ُين زقِ ٝتعسٜـ ايٛازد بػأْٗا بايكإْٛ إيمتجًت عًُٝات غطٌ األَٛاٍ ٚؾكا يً 

بػإٔ َهاؾشـ١ غطـٌٝ األَـٛاٍ ٚمتٜٛـٌ اإلزٖـاب سٝـح ٚزد ايتعسٜــ بـايٓط ايتـإىل:           0202

ــا أٚ        نــٌ َــٔ ٜستهــب ؾعــالً    ــ٢ انتطــاب االَــٛاٍ أٚ سٝاشتٗ ــع عــٔ ؾعــٌ ٜٓطــٟٛ عً أٚ ميتٓ

ايتضسف ؾٝٗا أٚ ْكًٗا أٚ إدازتٗا أٚ سؿعٗا أٚ اضتبداهلا أٚ إٜداعٗا أٚ اضتجُازٖا، أٚ ايتالعب 

يف قُٝتٗا أٚ يف سسنتٗا أٚ ؼًٜٛٗا، بكضد إخؿا٤ أٚ متٜٛ٘ َضدزٖا أٚ ايطبٝع١ اؿكٝك١ٝ 

سف بٗا أٚ ًَهٝتٗا أٚ اؿكٛم املتعًك١ بٗـا، ٚذيـو َتـ٢ ناْـت     هلا أٚ َهاْٗا أٚ نٝؿ١ٝ ايتض

( َــٔ ايكــإْٛ 3ٖــرٙ األَــٛاٍ َتشضــ١ً َــٔ دسميــ١ َــٔ اؾــسا٥ِ املٓضــٛظ عًٝٗــا باملــاد٠ )  

ضايـ ايرنس ، ضٛا٤ ٚقعت ٖرٙ اؾسمي١ داخٌ اؾُٗٛزٜـ١ إي٣ُٓٝـ١ أٚ خازدٗـا ٚأـب إٔ     

ؾعاٍ ايٛاقع١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا َستهب ٜتشكل ؾٝٗا ايعًِ ٚاإلزاد٠ ٚميهٔ اضتدالصُٗا َٔ األ

 اؾسمي١.

 

))اظٗاز أَٛاٍ غـري َػـسٚع١ عًـ٢    ؾإٕ ع١ًُٝ غطٌٝ األَٛاٍ ٖٞ ٚبضؿ١ عا١َ 

 اْٗا َػسٚع١((

 

 :األَٛاٍ غطٌ ع١ًُٝ َساسٌ

 :َساسٌ ثالخ َٔ األَٛاٍ غطٌ ع١ًُٝ ٚتتهٕٛ

 : Placementأٚ االسالٍ  ايتٛظٝـىل:  األٚ املسس١ً

ـ  سسًـ١ امل ٖرٙ خالٍ ٜتِ  ٍ   أٚ اضـتجُاز  أٚ تٛظٝـ ٔ  املتأتٝـ١  إدخـاٍ األَـٛا  أٚ دسميـ١  َـ

 يف إٜداعٗا خالٍ َٔ املايٞ بطسٜك١ َباغس٠ اٚ غري َباغس٠، إىل ايٓعاّ َػسٚع غري عٌُ

ٌ  عًُٝـات  اضـتدداَٗا يف  ٜتِ اييت ايضساؾ١ املاي١ٝ ٚغسنات ايبٓٛى ٚاملؤضطات  ايتشٜٛـ

ؤضطات املاي١ٝ أٚ ايتذاز١ٜ اٚ َهاتب اــدَات  ألٟ َٔ امل األَٛاٍ تعٛد تًو إٔ أضاع ع٢ً

ــ١/َهاتب خدَات/غــــسنات    ١املٛدعــــ ــايؼ ))بٓٛى/َؤضطات/ٚغــــسنات ػازٜــ ــو املبــ يتًــ

  .صساؾ١((
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 :Layering  ايتػط١ٝ أٚ ايتُٜٛ٘ :ايجا١ْٝ املسس١ً

 املػـسٚع١  غـري  َضـادزٖا  األَـٛاٍ َـع   عالق١ متٜٛ٘ أٚ/ٚ إخؿا٤ املسس١ً ٖرٙ خالٍ ٜتِ

ِ  .املايٝـ١  ٚغـري  املايٝـ١  ايعًُٝـات  َٔ بطًط١ً َعكد٠ ٝاّايك خالٍ َٔ  ٖـرٙ املسسًـ١   ٚتـت

ْػاطاتٗا  عٔ األَٛاٍ ٖرٙ ؾضٌ أدٌ َٔ املضسيف، ٚذيو ايكطاع إىل األَٛاٍ دخٍٛ بعد

 ٚاملتتابعـ١  املعكـد٠  ايعًُٝات فُٛع١ َٔ خالٍ َٔ ذيو ٜٚتِ املػسٚع١، غري األص١ًٝ

و بٗــدف إبعــاد األَــٛاٍ عــٔ َضــدزٖا اؿكٝكــٞ ٚذيــ ٚاـازدٝــ١، ٚايتشــٜٛالت ايداخًٝــ١

 األصًٞ.ٚايعٌُ ع٢ً عدّ تعكبٗا َٔ قبٌ ايطًطات ايسقاب١ٝ يف املهإ 

 : Integrationاملسس١ً ايجايج١: اـًط أٚ ايدَر )ايتهاٌَ( 

ٍ  دَر املسس١ً ٖرٙ خالٍ ٜتِ ٔ  ٜضـبح  عٝـح  يف االقتضـاد  املػطـٛي١  األَـٛا  ايضـعب  َـ

 يف األخري٠ املسس١ً تعترب ٖرٙ .َػسٚع١ َضادز َٔ املتأت١ٝ اٍاألَٛ بٝٓٗا ٚبني ايتُٝٝص

ٔ  ٚذيـو  ْػـاطاتٗا  بعًٓٝـ١  األَٛاٍ ٚمتتاش غطٌ عًُٝات ٍ  َـ ٍ   دَـر  خـال  يف ٖـرٙ األَـٛا

بـني   ايتُٝٝـص  َعٗـا  ٜضـعب  عٝـح  ايهًٞ بٛتك١ االقتضاد يف ٚخًطٗا االقتضاد١ٜ ايدٚز٠

ٔ  ٚغريٖـا  املػـسٚع  املضـدز  ذات ايجـس٠ٚ   ٚإعـؿا٤  املػـسٚع١  غـري  املضـادز  ايجـسٚات ذات  َـ

 خغعت قد أَسٖا باعتبازٖا انتػاف َعٗا ٜضعب عٝح أعُاهلا، ايكاْْٛٞ ع٢ً ايطابع

ٔ  َطـتٜٛات  يعـد٠  ٌ  ايتـدٜٚس ٚعًـ٢   َـ ٌ   .َتبآٜـ١  شَٓٝـ١  َساسـ سـاٍ ٚبـٓؿظ    ٚعًـ٢ نــ

سٝح ال ٜػًُٗا  املتطٛز٠(املطت٣ٛ ؾإْ٘ أب ايتأند إٔ ٖٓاى دسا٥ِ نجري٠ )ٚخاص١ تًو 

 .ٌَ بايٓكدايتعا

 اؾسا٥ِ املػُٛي١ ؼت قإْٛ غطٌ األَٛاٍ

ــٛاٍ  ؾ َكــــــ فٜعتــــــرب أٟ غــــــدط  ــٌ األَــــ ــ١ غطــــ ــ٘ أٚ  سميــــ ــٛا٤  بػدضــــ ــس٠ ضــــ َباغــــ

ــا١ُٖ  ــازن١ ٚاملطـ ــا أٚ إخؿا  باملػـ ــاعد َك ؾٗـ ــا أٚ ضـ ــاؾٝٗـ ــاد٠    ٥ٗـ ــ٘ املـ ــت عًٝـ ــا ْضـ ــب َـ سطـ

ــِ ) ــٔ   ( 3زقـــ ِ َـــ ــ ــإْٛ زقـــ ــ١ٓ (۱) ايكـــ ــٌ األَـــــٛاٍ    Uّ ۰۲۱۲ يطـــ ــ١ غطـــ بػـــــإٔ َهاؾشـــ

 اإلزٖاب ٖٚٞ: ٚمتٌٜٛ

دــــــسا٥ِ ايطــــــسق١ ٚاخــــــتالع األَــــــٛاٍ ايعاَــــــ١ أٚ االضــــــتٝال٤ عًٝٗــــــا بٛضــــــا٥ٌ         (0

املٓضــــــٛظ عًٝٗــــــا يف قــــــإْٛ اؾــــــسا٥ِ  أٚ ايسغــــــ٠ٛ ٚخٝاْــــــ١ األَاْــــــ١ استٝايٝــــــ١

 ٚايعكٛبات. 
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دــــــسا٥ِ تصٜٚــــــس احملـــــــسزات ايسفٝــــــ١ ٚايعسؾٝــــــ١، ٚتصٜٝــــــــ ايٓكــــــٛد ايٛزقٝـــــــ١       (1

ٚيــــ١، ٚتصٜٝـــــ األختــــاّ ٚاألضــــٓاد  ٚاملعدْٝــــ١ ٚتــــسٜٚر عًُــــ١ َصٜؿــــ١ أٚ غــــري َتدا 

 ايعا١َ َٚا يف سهُٗا ٚاؾسا٥ِ املاض١ باالقتضاد ايٛطين. 

ــسا٥ِ      (2 ــإْٛ اؾـــ ــا يف قـــ ــ١ َٓضـــــٛظ عًٝٗـــ ــٛاٍ خاصـــ ــ٢ أَـــ ــتٝال٤ عًـــ ــسا٥ِ االضـــ دـــ

 ٚايعكٛبات.

 اؾسا٥ِ املٓضٛظ عًٝٗا يف قإْٛ َهاؾش١ ايؿطاد.   (3

 اؾُسنٞ.دسا٥ِ ايتٗسب ايغسٜيب ٚايتٗسٜب  (4

  باألضًش١.اد ٚاالػاز دسا٥ِ االضتري  (5

دـــــسا٥ِ شزاعـــــ١ ٚتضـــــٓٝع ايٓباتـــــات ٚاملـــــٛاد املدـــــدز٠ ٚاالػـــــاز بٗـــــا يف ايـــــداخٌ أٚ  (6

ــٓٝعٗا      ــازز أٚ تضــ ــٔ اـــ ــٛز إىل ايــــبالد َــ ــاٍ اـُــ ــرا إدخــ ــازز ٚنــ تضــــدٜسٖا يًدــ

 ٚاالػاز بٗا ٚغري ذيو َٔ األْػط١ احملس١َ غسعًا نايبػا٤ ٚايكُاز. 

 ايعغ١ٜٛ يف مجاع١ إدسا١َٝ َٓع١ُ.  (7

 االضتػالٍ اؾٓطٞ يألطؿاٍ ٚاالػاز بايبػس.  (8

 االػاز يف األغٝا٤ املتشض١ً عٔ دسا٥ِ ايطسق١. (01

 تٗسٜب األغداظ ٚاملٗادسٜٔ.  (00

 . ايتازخي١ٝتٗسٜب اآلثاز ٚاملدطٛطات  (01

 تصٜٝـ ايعالَات ايتذاز١ٜ ٚايطًع ٚاالػاز ؾٝٗا. (02

 اؾسا٥ِ ايب١ٝ٦ٝ. (03

ايطــــــٛم بٓــــــا٤ عًــــــ٢  أدٚاتػــــــاز يف املايٝــــــ١ ٚاال األٚزامسا٥ِ ايتشاٜــــــٌ عًــــــ٢ دــــــ(04

 َعًَٛات غري َعًٓ٘.

 اؾسا٥ِ املٓضٛظ عًٝٗا يف قإْٛ َهاؾش١ دسا٥ِ ايتكطع ٚاالختطاف. (05

 َٔ ايكإْٛ زقِ  ( 4مبا ْضت عًٝ٘ املاد٠ زقِ ) اإلزٖاب متٌٜٛ ؾسمي١ َستهبا ٜعدنُا 

 -ّ.ٚنُا ًٜٞ: ۰۲۱۲يط١ٓ  (۱)

ٔ  -أ ــ ــدّ أَــٛاال بػــهٌ َب    نــٌ َ اغــس أٚ غــري َباغــس ٚبــأٟ ٚضــ١ًٝ ناْــت     أُــع أٚ ٜك

 : ايتاي١َٝع عًُ٘ بأْٗا ضتطتددّ نًٝا أٚ دص٥ٝا، يف متٌٜٛ ازتهاب األعُاٍ 
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ــ٘،      -0 ــ٘ أٚ أغساعـ ــت بٛاعجـ ــا ناْـ ــ٘ أٜـ ــد بـ ــاٍ ايعٓــــ أٚ ايتٗدٜـ ــرا ٚأٟ ؾعـــٌ َـــٔ أؾعـ ٜكـــع تٓؿٝـ

، ٜٚٗــــدف إىل بــــح ايسعــــب بــــني ايٓــــاع أٚ تــــسٜٚعِٗ  اعٞؾــــسد٣ أٚ مجــــ إدساَــــٞ ملػــــسٚع

ــ١   بإٜــــرا٥ٗ ــس أٚ إؿــــام ايغــــسز بايب٦ٝــ ــاتِٗ أٚ ســــسٜتِٗ أٚ أَــــِٓٗ يًدطــ ِ ٚتعــــسٜا سٝــ

أٚ األَـــــالى ايعاَـــــ١ أٚ اـاصـــــ١، أٚ استالهلـــــا أٚ االضـــــتٝال٤ عًٝٗـــــا، أٚ   أٚ بأســـــد املساؾـــــل

ــاّ      ــاز سهَٛـــ١ أٚ َٓعُـــ١ دٚيٝـــ١ عًـــ٢ ايكٝـ ــٛازد ايٛطٓٝـــ١ يًدطـــس أٚ إدبـ تعـــسٜا أســـد املـ

  َػسٚع. بأٟ عٌُ غري َػسٚع أٚ االَتٓاع عٔ أٟ عٌُ

ــ١ً       -1 ــدات ذات ايضــ ــات أٚ املعاٖــ ــد٣ االتؿاقٝــ ــام إســ ــدزز يف ْطــ ــ١ تٓــ ــهٌ دسميــ ــٌ ٜػــ أٟ ؾعــ

 ٚاييت تهٕٛ اؾُٗٛز١ٜ قد صادقت أٚ اْغُت إي٣ٗا. 

أٟ ؾعـــــٌ ٜػـــــهٌ دسميـــــ١ َٓضـــــٛظ عًٝٗـــــا يف قـــــإْٛ َهاؾشـــــ١ دـــــسا٥ِ االختطـــــاف          -2

 ٚايتكطع.  

 

ــٌ -ب ــاب      نــ ــ٢ ازتهــ ــإٚ عًــ ــسض أٚ عــ ــازى أٚ ســ ــاب أٚ غــ ــسع يف ازتهــ ــٔ غــ ــٔ  َــ أٟ َــ

  املاد٠.األؾعاٍ ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ )أ( َٔ ٖرٙ 

ال تعد َٔ اؾسا٥ِ املػُٛي١ يف ٖرٙ املاد٠ ساالت ايهؿاح مبدتًـ ايٛضـا٥ٌ عـد   

ٚذيو َٔ أدٌ ايتشسز ٚتكسٜس املضري ٚؾكـًا ملبـاد٨    ٚايعدٚإ،االستالٍ األدٓيب 

سد٠ اي ابٝـ١  ٚال ٜعترب َٔ ٖرٙ اؿاالت نٌ ؾعٌ ميظ بايٛ ايدٚي١ٝ،ايكٛاْني 

 ألٟ َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ. 

 

 ؾعاي١ٝ أْع١ُ ايػسان١:

 األض١ً٦ تدزى ٚتطسح إٔ عًٝٗاٖرٙ اؾسا٥ِ أب  َهاؾش١ يف ايػسن١ ؾعاي١ٝ اْع١ُ

 :اهلا١َ ايتاي١ٝ

 ؟املطتدد١َ يف ايػسن١ ٚاـدَات األدٚات ٖٞ َا  -1

 االغتباٙ؟ قٌ ايٓػاط بدأ َت٢ -2

 االغتباٙ؟ قٌ ايٓػاط بدأ أٜٔ -3

 يف ايتشٌٜٛ اٚ املضازؾ١؟ االغتباٙ عصشت اييت األضباب ٖٞ َا -4

ٔ  ْـٛع  أٟ -5 ِ  َـ ٌ  (اؾـسا٥ ٍ  ايٓضـب  متٜٛـٌ اإلزٖـاب،   األَـٛاٍ،  غطـ  ٚاالستٝـا

 يًُؤغــسات ٚؾكــًا ٚذيــو بٗــاعًُٝــات ايتشٜٛــٌ  تــٛزط احملتُــٌ) ٚايتصٜٚــس

 ايتشٌٜٛ؟ ع٢ً اييت تعٗس
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 :االَتجاٍ َساقب١ ٚسد٠

 ٞ ٕ ا فًـظ  ز٥ـٝظ  تتبـع  َطـتك١ً  ٚسـد٠  ٖٚـ  َساقبـ١  ٚسـد٠  ز٥ـٝظ  إلداز٠ ٜٚهـٛ

 ٍ ٌ  َهاؾشـ١  بتبًٝـؼ ٚســد٠  َهًؿـاً  االَتجـا ٔ  ايبٓـو  يف األَــٛاٍ غطـ  املسنـصٟ عــ

٘  ايـيت  ايعًُٝـات  ٌ  أْٗـا  يف ٜػـتب ٚ  غطـ ٌ  أَـٛاٍ أ ٕ  إستٝـاٍ،  أٚ إزٖـاب  متٜٛـ  ٚتهـٛ

 اـاصــ١ مبهاؾشــ١ ايػــسن١ ٚضٝاضــات إدــسا٤ات ٚؼــدٜح َٗاَــ٘ ٚعــع َــٔ

 .األَٛاٍ غطٌ

 ّ ّ  بٛعـع  ايٛسـد٠  ٚتكـٛ ٞ  ْعـا  ٚاإلدـسا٤ات  ايطٝاضـات  ٜػـتٌُ عًـ٢   َٓاضـب  داخًـ

 األَــٛاٍ ٚمتٜٛــٌ غطــٌ عًُٝــات ملهاؾشــ١ تٛؾسٖــا ايداخًٝــ١ ايٛادــب ٚايغــٛابط

 :َا ًٜٞ ايٓعاّ ٖرا ٜتغُٔ إٔ ع٢ً اإلزٖاب

 عًُٝات ملهاؾش١ ٚاعش١ ضٝاض١  ٌ ٌ   غطـ ٔ  َعتُـد٠  اإلزٖـاب  األَـٛاٍ ٚمتٜٛـ  فًـظ  َـ

 .باضتُساز َع ؼدٜجٗا اإلداز٠

 ؾٝٗـا  ٜساع٢ اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ األَٛاٍ عًُٝات غطٌ ملهاؾش١ َهتٛب١ تؿض١ًٝٝ اتإدسا٤ 

 ايضادز٠ ٚايتعًُٝات املكس٠ َع ايطٝاض١ ٜتؿل مبا ٚاملطؤٚيٝات يًٛادبات ايتشدٜد ايدقٝل

 .ايػإٔ بٗرا ايبٓو املسنصٟ عٔ

 هاؾشـ١  مل املٛعٛع١ ٚاإلدسا٤ات بايتعًُٝات ٚايطٝاضات االيتصاّ َٔ يًتشكل َٓاضب١ َاي١ٝ

ٌ  عًُٝـات  ٍ  غطـ ٌ  األَـٛا ٍ  يف َساعـا٠ ايتٓطـٝل   َـع  اإلزٖـاب  ٚمتٜٛـ  ؼدٜـد  فـا

 .اإلخطاز َٚدٜس ايداخًٞ املدقل بني ٚاملطؤٚيٝات ؾُٝا ايضالسٝات

 َا تػتٌُ ع٢ً إٔ ع٢ً اإلخطاز َدٜس اختضاصات ؼدٜد ًٜٞ: 

 ٚاؽاذ ٚؾشضٗا بٗا ٚاملػتب٘ غري ايعاد١ٜ ايعًُٝات عٔ ٚايتكازٜس املعًَٛات تًكٞ -1

 عًـ٢  سؿعٗـا،  أٚ بٗا ايبٓو املسنصٟ أٚ ايٛسد٠ إخطاز غضٛظ ايكساز املٓاضب

 .َربزًا قساز اؿؿغ ٜهٕٛ إٔ

 .بٗا املػتب٘ ايعًُٝات عٔ اإلخطاز -2

 .اييت ٜتًكاٖا ٚايتكازٜس املطتٓدات بهاؾ١ االستؿاظ -3

ّ  دٚزٜـ١  تكـازٜس  إعـداد  -4  ايعادٜـ١  غـري  ايعًُٝـات  عـٔ ناؾـ١   اإلداز٠ جملًـظ  تكـد

 .بٗا ػتب٘ٚامل
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  تػـٌُ َـا   إٔ عًـ٢  اإلخطـاز  َـدٜس  صـالسٝات  ؼدٜـد  ٘ ٔ  ميهٓـ ٘  َباغـس٠  َـ  اختضاصـات

ٌ   باضتكالي١ٝ  ايـيت  إيٝـ٘ ٚاإلدـسا٤ات   تـسد  ايـيت  املعًَٛـات  ضـس١ٜ  عًـ٢  اؿؿـاظ  ٚمبـا ٜهؿـ

ّ  ايـيت  ٚايبٝاْـات  عًـ٢ ايطـذالت   االطـالع  َٚٓٗـا  بٗا، ٜكّٛ ٘  تًـص ٍ  يكٝاَـ ايؿشـط   بأعُـا

ِ  َٚسادعـ١  ٌ  عًُٝـات  ايػـسن١ ملهاؾشـ١   تغـعٗا  ايـيت  ٚاإلدـسا٤ات  ايـٓع ٍ  غطـ  األَـٛا

 .اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ

 األَٛاٍ غطٌ عًُٝات َهاؾش١ فاٍ يًعاًَني يف َطتُس٠ تدزٜب ٚبساَر خطط ٚعع 

 .ٚمتٌٜٛ اإلزٖاب

 ّٛـ  ايالشَـ١  ايٓعِ بٛعع ٜك  ٜتـاح  َـا  عـ٤ٛ  يف املدـاطس  دزدـ١  ايعُـال٤ سطـب   يتضـٓٝ

 .ٚبٝاْات َٔ َعًَٛات يًبٓو

 ّٛايتـدقٝل  دٗات تهؿٌ قٝاّ اييت ٚاإلدسا٤ات ايٓعِ بٛعع ٜك  ٞ املتُجـٌ   بـدٚزٖا  ايـداخً

ٔ   ايداخًٝـ١  ٚايسقابـ١  ايغبط أْع١ُ بؿشط  عًُٝـات  َهاؾشـ١  يف ؾعايٝتٗـا  يًتأنـد َـ

٘  َـا  أٚ بٗـا  أٟ ْكـط  الضتهُاٍ ًٜصّ َا ٚاق اح اإلزٖاب األَٛاٍ ٚمتٌٜٛ غطٌ  ؼتادـ

  .ٚتطٜٛس ؼدٜح َٔ

   ّٖٛــ ايٛســد٠ ايــيت نُــا ضــتك ٞ  ٔ ــر   تطــٜٛس  أٜغــا َطــ٦ٛي٘ عــ اإلدــسا٤ات ايغــسٚز١ٜ يتٓؿٝ

   املٛظؿني. إزغـاد١ٜ إىلبإصداز تعًُٝات  ايكإْٛ،
 

 ايتدزٜب١ٝ ايدٚزات

ـ  ؾٝٗـا ٚعًـ٢   ايعـاًَني  ناؾـ١  تـدزٜب  ايػسن١ عاتل ع٢ً ٜكع           املطـت٣ٛات  كتًـ

ٌ  ٚعًُٝات عًُٝو إعسف قٛاعد سٍٛ ٚعِٝٗ      ٚثكاؾتِٗ ٚشٜاد٠ اإلداز١ٜ ٍ  غطـ  األَـٛا

 سٛهلا َٚساقب١ ايتكازٜس ٚتكدِٜ َعٗا ٚايتعاٌَ ايتعسف عًٝٗا ٚنٝؿ١ٝ اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ

ِ  ايـيت املايٝـ١   ايعًُٝات ِ   تـت ٔ  إٔ ٜتشكـل  بـد  ال ٖٚـرا  سٛهلـا  غـهٛى  ٖٚٓـاى  َـٔ قبًـٗ  َـ

 :ًٜٞ َا خالٍ

 ت عًــ٢ مجٝــع املــٛظؿنيٚايتعــدٜال ٚاإلدــسا٤ات ٚايكــٛاْني ايتعًُٝــات ناؾــ١ تعُــِٝ -

 تِ بػأْٗا.ت اييت ضنياملدت
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 ٚٚزش ايتدزٜبٝــ١ بعُــٌ ايــدٚزات ايػــسن١ يف االَتجــاٍ َساقبــ١ ٚســد٠ قٝــاّ -

 ٚمتٜٛــٌ األَــٛاٍ عًُٝــات غطــٌ ســٍٛ ٚعــِٝٗ يصٜــاد٠ يهاؾــ١ املــٛظؿني ايعُــٌ

 .اعسف عًُٝو ٚقٛاعد اإلزٖاب

 .َجٌ املعٗد املضسيف ايتابع يًبٓو املسنصٟ احمل١ًٝ باـربات االضتعا١ْ -

 ّ ٍ  يف  ْـت اإلْ اضـتددا هلــا  ايـيت  ٚايتػــسٜعات ٚايكــٛاْني ناؾــ١ املعًَٛـات  إٜضـا

 عًُٝــو اعــسف اإلزٖــاب ٚقٛاعــد  ٚمتٜٛــٌ األَــٛاٍ غطــٌ بعًُٝــات عالقــ١

 ايضــادز٠ عــٔ ضــٛا٤ ايػــسن١ ملــٛظؿٞ بــأٍٚ أٚال تــتِ عًٝٗــا ايــيت ٚايتعــدٜالت

 .اـازد١ٝ أٚ احمل١ًٝ ايسقاب١ٝ اؾٗات
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 ايجاْٞ ايباب

 األَٛاٍ غطٌ ًُٝاتع االثاز ايطًب١ٝ َٔ

 

 االثاز االقتضاد١ٜ:

 )أ( ع٢ً َطت٣ٛ االقتضاد ايكَٛٞ:

 .ٚايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ االقتضاد١ٜ اؾٛاْب تٗدٜد .1

 .اجملتُع يف اؾسمي١ تؿػٞ .2

ٔ   يف ايعُال٤ سطابات تٛزط .3 ِ  دسميـ١  أنجـس َـ ٍ  نذـسا٥  ٚايٓضـب  االستٝـا

 .األَٛاٍ غطٌ ٚدسا٥ِ اإلزٖاب ٚدسمي١ متٌٜٛ

 طًطات ع٢ً تٓؿٝر ايطٝاضات االقتضاد١ٜ بهؿا٠٤.أععاف قدز٠ اي .4

أععاف ايُٓٛ االقتضادٟ ْتٝذ١ يتٛدٝـ٘ املـٛازد مـٛ االضـتجُازات غـري اجملدٜـ١        .5

 ع٢ً سطاب االضتجُازات اجملد١ٜ ٚاؿكٝك١ٝ

 ع٢ً َطت٣ٛ اؾٗاش املضسيف: )ب( 

تٗدٜــد االضــتكساز املــايٞ ٚاملضــسيف ْتٝذــ١ يتعــسض املؤضطــات املايٝــ١ ٚاملضــسؾ١ٝ   .1

 ملداطس ؾكدإ ايجك١ ٚايطُع١.

 .ٚايبٓٛى ٚاملضازف املاي١ٝ اْٗٝاز املؤضطات إىل تؤدٟ قد ايعًُٝات تًو إٕ .2

أعــعاف اضــتكساز ضــٛم ايضــسف األدــٓيب ْتٝذــ١ يًتكًبــات ايػــدٜد٠ يف سسنــ١  .3

 األَٛاٍ ٚايتدؾكات ايٓكد١ٜ ايداخ١ً ٚاـازد١.

 

 اآلثاز ايطٝاض١ٝ:

 ضتػالٍ ايٓؿٛذ.اْتػاز ايؿطاد ايطٝاضٞ ٚاإلدازٟ ٚا -1

األعــساز بطـــُع١ ايدٚيــ١ أَـــاّ اهل٦ٝــات ايدٚيٝـــ١ املامــ١ يًُطـــاعدات ٚايكــسٚض، خاصـــ١        -2

 بايٓطب١ يًدٍٚ ايٓا١َٝ.

إَهاْٝــ١ تٛدٝــ٘ األَــٛاٍ ايٓاػــ١ عــٔ غطــٌ األَــٛاٍ إىل متٜٛــٌ ايتٓعُٝــات اإلزٖابٝــ١،  ــا    -3

 ٜؤدٟ إىل شعصع١ األَٔ ٚاالضتكساز.
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 اآلثاز االدتُاع١ٝ:

 سظ عٌُ سكٝك١ٝ  ا ٜؤدٟ إىل تؿاقِ َػه١ً ايبطاي١.عدّ خًل ؾ -1

 اْتػاز ايؿطاد ايٛظٝؿٞ ٚغسا٤ ايرَِ. -2

صعٛد ؾ٦ات ادتُاع١ٝ دْٝا إىل اعًٞ اهلسّ االدتُاعٞ يف ايبالد يضـعٛد اجملـسَني ايكـا٥ُني     -3

ع٢ً ع١ًُٝ غطٌ األَـٛاٍ إىل ٖـسّ اجملتُـع يف ايٛقـت ايـرٟ ٜ ادـع ؾٝـ٘ َسنـص املهـاؾشني          

 اعد٠.إىل أضؿٌ ايك
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 ايجايح ايباب

 َعاٜري َٚؤغسات االغتباٙ اـاص١ بايتشٜٛالت املاي١ٝ 

 

 

 تعترب اؿٛاالت املضسؾ١ٝ َٔ أِٖ َؤغسات االغتباٙ يف عًُٝات غطٌ األَٛاٍ.

 َؤغسات اؿٛاالت ايضادز٠:-اٚاًل: 

ؼٌٜٛ َبايؼ صـػري٠ َـسات عدٜـد٠ ؾٗـات كتًؿـ١ ثـِ ؼًٜٛـٗا ناًَـ١ إىل دٗـ١           -1

 اّ بتشًٜٛٗا إىل خازز ايبالد.ٚاسد٠ ٚايكٝ

 تهساز ؼٜٛالت صادز٠ ال تستبط بٓػاط ايعٌُٝ أٚ ال تتٓاضب َع َكداز دخً٘.  -2

ػص١٥ َبًؼ اؿٛاي١ عٓد ايتشٌٜٛ إىل َبايؼ أصػس عًٞ ايسغِ َٔ إٔ ذيو ٜصٜد َٔ  -3

 تهًؿ١ ايسضاي١.

 ايتشٜٛالت اييت تسد َٔ أٚ تسضٌ إىل دٍٚ تػتٗس بدعِ اإلزٖاب. -4

 .نبري٠ َبايؼ فًُٗا يف تهٕٛ) أضبٛعٝا ًَٜٛٝا، (َتُاث١ً بايؼمب ؼٜٛالت -5

6-  ٌ ٔ  خـازز  إىل نـبري٠  َبـايؼ  ؼٜٛـ ّ  ايـُٝ ٔ  ٚازد٠ سـٛاالت  أٚ اضـتال  اــازز  َـ

 .ْكدًا ايدؾع َضشٛب١ بتعًُٝات

ايتشٜٛالت املتهسز٠ اييت ال ٜتٓاضب فُٛعٗا خالٍ ؾ ٠ َع١ٓٝ َع ْػـاط ايٛنٝـٌ    -7

 اٚ عٌُٝ ايتشٜٛالت.

ٍ  سـٛاالت خازدٝـ١   بإدسا٤ َتهسز بػهٌ ٌٝايعُ قٝاّ -8 ٞ  ألَـٛا  أْٗـا  ٜـدع

 .خازدٞ َضدز دٚيٞ ذات أَٛاٍ

 َؤغسات اؿٛاالت ايٛازد٠:-ثاًْٝا: 

ــدؾع ْكــدا مبــا ال          -1 ــايؼ نــبري٠ ٚغاصــ١ املضــشٛب١ بتعًُٝــات اي تًكــٞ اؿــٛاالت مبب

 ٜتٓاضب َع ْػاط ايعٌُٝ.

ٗس ظـسا٥ِ َعٝٓـ١   تًكٞ ؼـٜٛالت مببـايؼ نـبري٠ بضـؿ١ َٓتعُـ١ َـٔ َٓـاطل تػـت         -2

َجــٌ ػــاز٠ أٚ شزاعــ١ املدــدزات أٚ دٍٚ يٝطــت يــدٜٗا ْعــِ َعاؾــ١ َهاؾشــ١ غطــٌ       

 األَٛاٍ أٚ متٌٜٛ االزٖاب.
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تهساز ٚزٚد سٛاالت خازد١ٝ َٔ ايٛنال٤ أٚ عُال٤ ايتشٜٛالت تعتُد ْعـاّ ايطـس١ٜ    -3

 املطًك١.

 تًكٞ ؼٜٛالت نبري٠ َٔ اـازز يٛنال٤ مت تٛقٝـ تعاَالتِٗ. -4

ّ ايــٛنال٤ املساضــًني أٚ عُــال٤ ايتشــٜٛالت أفــا٤ اٚ زَــٛش زقُٝــ١ يتشٜٛــٌ    اضــتددا -5

 األَٛاٍ ؾُٝا بني أطساف بأفا٤ ٚزَٛش زق١ُٝ اخسٟ.

 ايتشٜٛالت ايٛازد٠ إىل َطتؿٝدٜٔ ٜٓتُٕٛ إىل دٍٚ َستبط١ بأْػط١ إزٖاب١ٝ. -6

 عًُٝات ايضسف األدٓيب -ثايجًا: 

ايٓكـد األدـٓيب عًـ٢ إٔ ٜساعـٞ يف سـٛاالت       ٜتعني برٍ عٓا١ٜ خاص١ يعًُٝات غسا٤ ٚ/أٚ بٝـع 

ايٛنٌٝ اٚ عٌُٝ ايتشٜٛالت بايٓطب١ يًعًُٝات اييت تتذـاٚش سطـ١ أالف دٚالز أَسٜهـٞ أٚ    

 َا ٜعادهلا اي نٝص ع٢ً َا ًٜٞ:

     ٚغــسا٤ أٚ بٝــع عُــالت أدٓبٝــ١ مببــايؼ نــبري٠ مبــا ال ٜتٓاضــب َــع ْػــاط ايٛنٝــٌ ا

 عٌُٝ ايتشٜٛالت.

  ٚبٝع َتهسز يعُالت أدٓب١ٝ ال ٜتٓاضب فُٛعٗا خـالٍ ؾـ ٠   إدسا٤ عًُٝات غسا٤ أ

 ش١َٝٓ َع١ٓٝ َع ْػاط ايٛنٌٝ اٚ عٌُٝ ايتشٜٛالت.

    ايطًبات املتهسز٠ ع٢ً ايػٝهات ايطٝاس١ٝ ٚغريٖا َٔ األدٚات ايكاب١ً يًتـداٍٚ مبـا ال

 ٜتٓاضب َع ْػاط ايعٌُٝ.

  األَٛاٍ غطٌ َؤغسات أخسٟ ع٢ً عًُٝات-زابعًا: 

 .ايػسن١ تغًٌٝ َصٚز٠ ٚقاٚي١ ٚثا٥ل أٚ خاط١٦ مبعًَٛات ١ايػسن تصٜٚد -1

ٔ  ايـٛنال٤ ٚعُـال٤ ايتشـٜٛالت    -2 ٕ  ايـرٜ ٔ  اْصعـاز  ٜبـدٚ  عـٔ املعًَٛـات   اإلؾضـاح  َـ

 .املٛظـ اييت ٜطسسٗا ايعاد١ٜ األض١ً٦ ع٢ً ٚاإلداب١

ٕ  ايرٜٔ ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت -3 ِ  ايػـسن١  ٜـصٚدٚ ٍ   بـسق ٔ  ٖـاتـ َؿضـٛ  َـ

 .اـد١َ

ٕ   ٤ ايتشـٜٛالت ايٛنال٤ ٚعُال -4 ٔ  اإلؾضـاح  ايـرٜٔ ٜسؾغـٛ  َعًَٛـات تـستبط   أٟ عـ

 ٌ ِ  املٛقـع،  (بايعُـ ِ   طبٝعـ١  ايعُـٌ،  ْطـام  املايـو، املـٛظؿني،   اضـ  ايٓػـاط، ايكـٛا٥

 .) اخل ...املاي١ٝ
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ِ   عًُِٗ طبٝع١ ؽتًـ ايرٜٔ ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت -5  املٗٓٝـ١  عـٔ خًؿٝـاتٗ

 .ٚايع١ًُٝ ٚايدزاض١ٝ

 .غسنات ١ُٖٝٚ بأفا٤ ٜتعإًَٛ ايرٜٔ ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت -6

 .َع ايػسن١ املباغس ايتعاٌَ ٜتذٓبٕٛ ايرٜٔ ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت -7

 .غري َعتاد٠ بدزد١ املعكد٠ أٚ ايهبري٠ ايعًُٝات -8

9-  ٔ ـ  َـ بػـهٌ   َصٜؿـ١  عُـالت َبـايؼ ايتشـٜٛالت اٚ املضـازؾ١ اـاصـ١ بـ٘       يف ٜهتػـ

 .َٚتهسز ٚاعح

11-  ٌ ٟ  ايعُٝـ ّ  ايـر ِ  ٜكـٛ ٔ  َبًـؼ  بتكـدٜ ٚ  َـ ِ  املـاٍ أ  غـري  ايجُٝٓـ١  اهلـداٜا  تكـدٜ

 .ملٛظـ ايػسن١ املربز٠

 ١.ايػسن َٛظـ بطًٛنٝات خاص١ َؤغسات -11

     ــٛظؿٞ ايػـــــــسن١ ــد َـــــ ــ١ أســـــ ــت٣ٛ َعٝػـــــ ــاد٧ يف َطـــــ ــتػري املؿـــــ ــ١ ايـــــ ٚاملتُجًـــــ

 دٕٚ َربز ٚاعح. بطًٛنٝات٘

 َربز بدٕٚ يؿ ات ط١ًٜٛ باإلداشات ايكٝاّ املٛظـ ػٓب. 

 ٌاملتبع١ تعًُٝات ٚاإلدسا٤اتاي عُٔ ايعٌُ يف املٛظـ ؾػ. 

  ّ ـ  قٝـا ايــٛنال٤  َٚضـادز  ٚقـدز٠  َضــداق١ٝ ٚأخالقٝـات  يف باملبايػـ١  املٛظـ

 إلداز٠ املسؾٛعـــ١ تكـــازٜسٙ عـــُٔ املايٝـــ١ ٚذيـــو ٚعُـــال٤ ايتشـــٜٛالت

 .ايػسن١

األغداظ ايرٜٔ ٜطـعٕٛ يتبـدٌٜ نُٝـات نـبري٠ َـٔ أٚزام ؾ٦ـات صـػري٠ إىل         -12

 ؾ٦ات نبري٠ دٕٚ َربز ٚاعح. 

ايٛنال٤ ايرٜٔ ميتٓعٕٛ عٔ تٛؾري َعًَٛات ناؾٝـ١ أٚ ٜكـدَٕٛ َعًَٛـات غـري      -13

صشٝش١ ضٛا٤ ناْت غدض١ٝ أٚ عٔ ايٓػاط َجٌ ايػسض َـٔ ايتشٜٛـٌ أٚ طبٝعـ١    

 ايٓػاط أٚ عٔ املطتؿٝدٜٔ اؿكٝكٝني

باالضتؿطـاز   –بضٛز٠ غري عاد١ٜ  –ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت ايرٜٔ ٜٗتُٕٛ  -14

سف عًـــ٢ ايعًُٝـــات غـــري ايعادٜـــ١، أٚ َعـــاٜري االغـــتباٙ، أٚ  عـــٔ ايـــٓعِ املطبكـــ١ يًتعـــ 

 إدسا٤ات اإلخطاز اـاص١ بايعًُٝات املػتب٘ ؾٝٗا.
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ــس٠     -15 ــاٍ بايػـــسن١ َباغـ ايـــٛنال٤ ٚعُـــال٤ ايتشـــٜٛالت ايـــرٜٔ ٜتذٓبـــٕٛ االتضـ

 ٚايعٗٛز بػدض٘ يف طًب تٓؿٝر ايتشٜٛالت ٚاملضازؾ١.

َتعدد٠ ٚمبا ال ٜتٓاضب َـع   ايٛنال٤ ايرٜٔ ٜتًكٕٛ إٜداعات ْكد١ٜ أٚ ؼٜٛالت -16

 ايٓػاط َٚٔ ثِ ٜتِ ؼًٜٛٗا أٚ إٜكاؾٗا بعد ؾ ٠ صػري٠ أٚ تسنٗا يف ساي١ زنٛد.

 نـــٛنال٤ أٚ عُـــال٤ ؼـــٜٛالت )أٟ إيٝٓـــاظُٝـــع ايكـــادَني  ايتعـــسفأـــب إٔ ٜـــتِ 

يـد٣ ايػـسن١ َعًَٛـات    ايـرٜٔ ال ٜٛدـد    ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالتمبع٢ٓ أٚي٦و 

 . ضابك١ عِٓٗ(
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 ايسابع ايباب

 ٚاإلدسا٤ات ايطٝاضات 

 

ٌ  َهاؾشـ١  تعتـرب ضٝاضـ١   ٍ  غطـ ٌ  األَـٛا  عًـ٢  االيتصاَـات  اإلزٖـاب نأسـد   ٚمتٜٛـ

ٌ  صـُُت  ٚاعتُـاد إدـسا٤ات   بٛعـع  قُٓـا  ؾكـد  هلـرا ، َٚهاؾشتٗـا  ايػـسن١   يتػـُ

ٍ   عًُٝـات  مبهاؾشـ١  املتعًكـ١  ٚااليتـصاّ بايتػـسٜعات   ايتطبٝـل  ٌ  غطـٌ األَـٛا  ٚمتٜٛـ

 .املضسؾ١ٝ اـدَات يف املُازضات أؾغٌ إىل عهظ إعاؾ١ ايُٝٔ يف اإلزٖاب

 ايتعسٜـ -أٚال: 

 ٞ ّ  اإلطـاز  ٖـ ٟ  ايعـا  ايػـسن١  يف املتبعـ١  ٚاإلدـسا٤ات ٚايكٛاعـد   األضـظ  حيـدد  ايـر

اإلزٖــاب،  ٚمتٜٛــٌ األَــٛاٍ غطــٌ بعًُٝــات ايٓــٛاسٞ املتعًكــ١  مجٝــع يتػطٝــ١

ِ  شـ١ االيتـصاّ مبهاؾ  يف ايػـسن١  ضٝاضـ١  ٚتـتًدط  ٌ  دـسا٥ ٍ  غطـ ٌ  األَـٛا  ٚمتٜٛـ

 ٌ  ٚػــدز نُــا .بــريو اـاصــ١ ايسقابٝــ١ ايغــٛابط بهاؾــ١ اإلزٖــاب، ٚايعُــ

ٜتعًــل  َــا نــٌ تساعــٞ يف ايػــسن١ ايعُــٌ إدــسا٤ات ناؾــ١ إٔ إىل اإلغــاز٠

 ٚمتٌٜٛ اإلزٖاب األَٛاٍ غطٌ َهاؾش١ بتعًُٝات

 زٖاب.َط٦ٛي١ٝ االيتصاّ بطٝاض١ َهاؾش١ غطٌ األَٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإل-ثاًْٝا: 

ــا.  - ــا املطــــــ٦ٛيٕٛ يف اإلداز٠ ايعًٝــــ ــا  )مبــــ ٔ ؾٝٗــــ ــ ــد َــــ إٔ  َطــــــ٦ٍٛ ايغــــــبط( يًتأنــــ

  ؾعاي١. ٚتعٌُ بضـٛز٠ إدسا٤ات َهاؾش١ غطٌٝ األَٛاٍ َتٛؾس٠

 َطتػاز ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠. -

ايعًُٝــــات املضــــسؾ١ٝ / ايؿــــسٚع سٝــــح أْٗــــِ عًــــ٢ عًــــِ نــــبري مبعـــــاَالت          اداز٠ -

 عُال٥ِٗ. 

 باالغتباٙ.أٟ َعًَٛات اضتالَِٗ  ايسقاب١ عٓدإداز٠  -

 املط٦ٛيٕٛ عٔ ايتشٜٛالت ايضادز٠ ٚايدؾع. -

 َط٦ٍٛ عًُٝات ايبٝع ٚايػسا٤. -

ــ١  - ــد املسادعــ ــ١ عٓــ ــ١  ايداخًٝــ ــ١ َٚتابعــ ــات  َسادعــ ٔ ايعًُٝــ ــ ــد َــ ــل  ٚايتأنــ ايتطبٝــ

 اؿاي١ٝ اؾاد يإلدسا٤ات 

 املط٦ٛيٕٛ عٔ ايتدزٜب. -
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 االستٝاطات ايٛادب اؽاذٖا ػاٙ ايعٌُٝ.-ثايجًا: 

 ١ٜٖٛ ايعٌُٝ ٚايتشكل َٓ٘.ؼدٜد  -

 اؿضٍٛ ع٢ً َعًَٛات إعاؾ١ٝ عٔ ايعٌُٝ. -

 ؼدٜد ايعُال٤ ايرٜٔ قد متجٌ تعاَالتِٗ خطٛز٠ نبري٠. -

 َعسؾ١ املعاَالت ايتذاز١ٜ اييت ال ٜتِ ؾٝٗا االيتكا٤ ٚدًٗا يٛد٘ )إٕ أَهٔ(. -

 ؼدٜد املعاَالت َع بٓٛى املساض١ً )إٕ أَهٔ(. -

 ؿٛذ ايطٝاضٞ.ايتعاٌَ َع األغداظ ذٟٚ ايٓ -

 َساقب١ األْػط١ املػتب٘ ؾٝٗا.-زابعًا: 

 ؼدٜد املعاَالت ٚاألْػط١ املػتب٘ ؾٝٗا. -

 اإلبالؽ عٔ األْػط١ املػتب٘ ؾٝٗا.  -

 ايتعإٚ َع ايطًطات. -

 اإلَطاى بايطذالت.  -

بٝاْــــــات ؼدٜــــــد ٖٜٛــــــ١ ايعُٝــــــٌ ٚاملعًَٛــــــات اإلعــــــاؾ١ٝ عٓــــــ٘ ) ــــــٛذز اعــــــسف   -

 عًُٝو(.

 .تؿاصٌٝ املعاَالت املاي١ٝ -

 ْطخ َٔ ايتكازٜس ٚاييت مت إعدادٖا يإلبالؽ عٔ االغتباٙ. -

ــاّ إىل      - ــًا يٓعــــ ــٜٛالت ٚؾكــــ ــال٤ ايتشــــ ــٛنال٤ ٚعُــــ ــ١ يًــــ ــاَالت املايٝــــ ؾشــــــط املعــــ

 َتطٛز.

 ايتدزٜب ٚايتٛع١ٝ.  -

 تبين  ازضات إداز٠ املداطس ٚاضتدداّ إسد٣ طسم ايتعاٌَ َع املداطس. -

ــل    - ــٛظؿني تطبٝـــ ــ٢ املـــ ـــ١ عًـــ ــاٜٝظ خاصـــ ـــٔ َكـــ ــٝكغ يؿشـــــ  َـــ ــاتايتـــ  ط ايعًُٝـــ

ــ١      ــت ْٛعٝــ ــا ناْــ ــس، َُٗــ ــ١ يًٓعــ ــبري٠ املًؿتــ ــايؼ ايهــ ــ١ باملبــ ــيت اـاصــ ــٌ ٚايــ  ايعُٝــ

   ايتاي١ٝ:تتُٝص باـضا٥ط 

   ٟٚــا ــؼ ٜطـ ـــ )أٜٚهـــٕٛ املبًـ ــس( يـــ ــاٍ ميـــين  000،200 _َـــٔ أنجـ ــا  زٜـ ــ٘أٚ َـ  ٜعاديـ

   أخس٣.َٔ عُالت 
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  املعاَالت املعتاد٠ َبايػٗاايعًُٝات اييت تتعد٣. 

  ايعًُٝــــــات ايٓكدٜــــــ١ ا ٟ دٚالز أٚ أنجــــــس. ٜٚــــــتِ تبًٝــــــؼ    000،10يــــــيت تطــــــاٚ

ــر      ــَٛٞ عـــــٔ ٖـــ ــبط بػـــــهٌ ٜـــ ــ٦ٍٛ ايغـــ ــتعًُني االضـــــتُاز٠    َٙطـــ ايعًُٝـــــات َطـــ

  .املدضض١ يريو

  َــع تتٓاضــب هلــا ٚال َػــسٚع ٖــدف ٚال اقتضــادٟ َــربز ال عًُٝـ١ 

 أٚ ضــًع تكــدِٜ عــٔ ْاػــ١ ٚإَهاْٝاتــ٘، ٚيٝطــت ايعُٝــٌ ْػــاط طبٝعــ١

 خدَات

 ايعًُٝــات املايٝــ١  َسادعــ١ خــالٍ َــٔ ايسقابــ١ عًُٝــ١ تــتِ نُــا 

 خــالٍ َــٔ األَــٛاٍ عًُٝــات غطــٌ ٚأضــايٝب َؤغــسات عًــ٢ ٚايتعــسف

 .املضسؾ١ٝ املدتًؿ١ اـدَات

  ٘ــ ــدٚا    اـضـــٛظ أـــبٚعًـــ٢ ٚدـ ــات ايـــيت ال تبـ ــاز ايعًُٝـ ــر بعـــني االعتبـ األخـ

ـــادٜا   ــ١ ال اقتضــ ــًاَعكٛيــ ــيت أٚ  ٚال ػازٜــ ــو ايــ ــُٔ  تًــ ٟ تتغــ ــد ــداع ايٓكــ ــايؼ  اإلٜــ ملبــ

ٚاىل ايــــٛنال٤ املتٛقعــــ١ َــــٔ  املعتــــاد٠ أٚ ال تٓطــــذِ َــــع ايعًُٝــــات نــــبري٠ ٚايــــيت

 .  ٚعُال٤ ايتشٜٛالت

         أٟ َعاًَـــــ١ تعتـــــرب َػـــــب١ٖٛ ضـــــٛف تبًـــــؼ إىل  ـ ؾـــــإٕباإلعـــــاؾ١ إىل ذيـــــو

   .عٔ ايعًُٝـات املػـب١ٖٛ بٛاضط١ ايتكسٜسَط٦ٍٛ ايغبط 

 اإلزٖاب األَٛاٍ ٚمتٌٜٛ غطٌ َهاؾش١ ضٝاض١ ؼدٜح -خاَطًا:

 ِ ٌ  َهاؾشـ١  ضٝاضـ١  ؼـدٜح  ٜـت ٍ  غطـ  ٖٓـاى  سـدخ  نًُـا  ٚمتٜٛـٌ اإلزٖـاب   األَـٛا

ٌ  َهاؾشـ١ عًُٝـات   ؽـط  ايـيت  ٚايتػـسٜعات  ايتعًُٝـات ٚايكـٛاْني   يف تػـٝري   غطـ

 إدــسا٤ات تعــدٌٜ َباغــس٠ ٜــتِٚ اإلزٖــاب َــٔ ايطــًطات املدتضــ١، ٚمتٜٛــٌ األَــٛاٍ

ٌ   املتعًكـ١  ايػـسن١  ٌ  األَــٛاٍ بعًُٝـات غطـ ٌ  اإلزٖـاب  ٚمتٜٛـ ع َــ ٜتٛاؾـل  ٚبػـه

 ٙ ٍ  ٜــتِ إٔ ٚبعـد  ايتػـٝريات  ٖـر  ايػـسن١  إداز٠ َٛاؾكـ١ فًــظ  عًــ٢ اؿضـٛ

 .ايتعدٜالت ٖرٙ ع٢ً

 اإلزٖاب األَٛاٍ ٚمتٌٜٛ غطٌ َهاؾش١ ضٝاض١ َٔ اهلدف -ضادضًا:

 ّ ٔ  ايػـسن١  تًتـص ٌ  أٖـداؾٗا ملهاؾشـ١   ٚعـُ ٍ  غطـ يف  ز٥ٝطـ١ٝ  قـاٚز  ثـالخ  األَـٛا

  :ًٜٞ ٚنُا ٚمتٌٜٛ اإلزٖاب األَٛاٍ غطٌ يعًُٝات َهاؾشتٗا ْطام

ــٛز األٍٚ ــٛاسٞ: احملـ ــا ٜـــتِ   ايكاْْٛٝـــ١ ايٓـ ــ١ ٚمبٛدبٗـ ــصاّٚايتٓعُٝٝـ  بتطبٝـــل االيتـ

 يف اؾُٗٛز١ٜ  ايسقاب١ٝ اؾٗات عٔ ٚايتعًُٝات ايضادز٠ ٚايتػسٜعات ايكٛاْني
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 عًــ٢ ايبٓــٛى االيتصاَــات َــٔ فُٛعــ١ تؿــسض ٚايــيت ايُٝٓٝــ١ ٚاملعــاٜري ايدٚيٝــ١

 .ؾٝٗا نيٚايعاًََٚؤضطات ٚغسنات ايضساؾ١ 

 ٞ ــاْ ــل: احملــٛز ايج ــ١ ٚمبٛدبــ  عٓضــس تطبٝ ــتِ  ٘املٗٓٝ  ايػــسن١ إٔ َــٔ ايتأنــدٜ

ِ   غـري  أٚ َباغـس٠  بطسٜكـ١  ٌ  َباغـس٠ تطـاٖ ٍ  بػـه ـ  املعاؾـ١  يف ؾعـا  ٚايتعسٜـ

 فعــ١ إٔ تعــسض املُهــٔ َــٔ ايــيت اإلزٖــاب ٚمتٜٛــٌ األَــٛاٍ ظــسا٥ِ غطــٌ

 .اـطس إىل ايٓكد١ٜ ٚضٝٛيتٗاْٚصا١ٖ ايػسن١ 

ٕ  االخالقٝــ١ ايٓــٛاسٞ: حاحملــٛز ايجايــ   يف ؾعــاٍ دٚزيًػــسن١  ٖٚــٞ ٚدــٛب إٔ ٜهــٛ

 عٓٗــا يًذٗــات ٚاإلبــالؽ بٗــا املتعًكــ١ ٚاؾــسا٥ِ غطــٌ األَــٛاٍ عًُٝــات َهاؾشــ١

 .املدتض١
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 اـاَظ ايباب

 ضٝاض١ اعسف عًُٝو 

 

ّ   تٓبـع  عًُٝـو  اعـسف  قٛاعـد  تطبٝـل  َطـؤٚي١ٝ  إٕ  بـايكٛاْني  ايػـسن١  َـٔ ايتـصا

 غطــٌ عًُٝــات ايسقابٝــ١ ملهاؾشــ١ اؾٗــات عــٔ ايضــادز٠ تٚاإلدـسا٤ات ٚايتػــسٜعا 

 غــري أٚ َباغــس٠ بطسٜكــ١ ضــٛا٤ ايػــسن١ عــدّ دخــٍٛ َــٔ ٚايتأنــد األَــٛاٍ

 ٚبايتــايٞ متٜٛــٌ اإلزٖــاب أٚ األَــٛاٍ يػطــٌ َػــب١ٖٛ عًُٝــات أٜــ١ َباغــس٠ يف

 ٚبايتــايٞ يًدطــسفعتٗــا  ٜعــسض ايكاْْٛٝــ١  ــا يًُطــا١ً٥ ايػــسن١ تعــسٜا

 ّ ٔ  يًهـجري ٚؾكـداْٗا   بايػـسن١  ًَنيثكـ١ املتعـا   اْعـدا  ٜعـسض  قـد  األعُـاٍ ٚ ـا   َـ

 .ايسقاب١ٝ اؾٗات قبٌ َٔ ايػساَات عًٝٗا ؾسض إىل ايػسن١

ــو                ــسؾ١ٝ، ٚذيـ ــات املضـ ــسا٤ ايعًُٝـ ــد إدـ ــو " عٓـ ــسف عًُٝـ ــدأ " اعـ ــا٠ َبـ َساعـ

 باضتٝؿا٤ ايبٝاْات ايها١ًَ َٔ ايعٌُٝ يف ايطًب املكدّ َٓ٘.

 ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت  ١ٜٖٛ ع٢ً ايتعسف َتطًبات -اٚاًل:

 ِ ٌ   ـا  ايعًُٝـات املايٝــ١ دٚزٜـاً   َسادعــ١ تـت  َعًَٛـات  أٟ إعـاؾ١  أٚ ٜتــٝح تعـدٜ

ٔ  تٓـتر   ايهاَـٌ عًـ٢   ايتعـسف  ٜٚتشكـل  ايعُٝـٌ،  ٚعـع  عًـ٢  َـتػريات تطـسأ     أٟ عـ

 :باآلتٞ ايعٌُٝ ١ٜٖٛ

  ١ ٚأٟ عـــرب ايٛضـــا٥ٌ املُهٓـــ١ ٚاملتاســـ١ ٚٚثـــا٥ل اثبـــات ايػدضـــ١ٝ ايطـــازٜ ايتأنــد

   ٔ ّ  ٚثـا٥ل أخـس٣ َـ ٌ  تـٛزط  عـد ٟ  ايعُٝـ  نايٓضـب  غـري قاْْٛٝـ١   ْػـاطات  بـأ

١ ٚذيــو َــٔ خــالٍ   املٓعُــ األَــٛاٍ ٚاؾسميــ١  ٚغطــٌ ٚايتصٜٚــس ٚاالستٝــاٍ

 املعًَٛات ٚاتٞ ؼضٌ عًٝٗا َٔ اؾٗات ايسف١ٝ.

 ٍٛ١ ٚاٟ ٚثا٥ل أخس٣.ايطازٜ ايػدض١ٝ إثبات ٚثا٥ل ع٢ً اؿض 

 ايالشَــ١ ايػــسن١ اـطــٛات اؽــاذ ٢عًــ ٚاألديــ١ بايطــذالت االستؿــاظ 

 ١ٜٖٛ عًُٝٗا. ع٢ً يًتعسف

  ايتأنـد  ٔ ٌ   إٔ َـ ِ   أٟ عًـ٢  َـدزز  غـري  ايٛنٝـٌ أٚ ايعُٝـ  اؿعـس  َـٔ قـٛا٥

ِ  ايضـ١ً  ت ذا ٍ   أٚ اإلزٖـاب  ظـسا٥ ٍ  أٚ غطـٌ األَـٛا ِ  أٚ االستٝـا  اؾـسا٥

 .ايكا١ْْٝٛ غري األْػط١ ٚغريٖا َٔ املٓع١ُ
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 :ايتطبٝل ْطام -ثاًْٝا:

ٚنال٥ٗـــا ٚعُـــال٤  عًـــ٢ عًُٝـــو اعـــسف ضٝاضـــ١ بتطبٝـــل ايػـــسن١ تكـــّٛ

 ٚتطـع٢  املساضـ١ً ٚنـال٤   عًـ٢  تطبـل  نُـا  ،ايعاَـ١ ٚايؿـسٚع  اإلداز٠  يف ايتشـٜٛالت 

 عًــ٢ ايتعــسف أدٚات نأســد ٚذيــو عًُٝــو، اعــسف ضٝاضــ١ يتطبٝــل ايػـسن١ 

 .ٚنال٥ٗا ٚعُال٤ ايتشٜٛالت

 الت.ايتشٜٛ ٚعُال٤ايٛنال٤ ١ٜٖٛ ع٢ً ايتعسف ضٝاض١ أٖداف -ثايجا:

 َــٔ  اإلدساَٝــ١ ايٓٛاٜــا ذٟٚ ايــٛنال٤ أٚ عُــال٤ ايتشــٜٛالت  ناؾــ١ َٓــع

 ّ ّ  ايػـسن١  اضـتددا ٌ   ذات بأْػـط١  يًكٝـا ٍ  عالقـ١ بػطـ ِ  األَـٛا  ٚاؾـسا٥

 .املاي١ٝ

  مجٝـع َـٛظؿٞ ايػـسن١    متهـني  ٔ ِ  َعسؾـ١  َـ  املايٝـ١  ٚتتبـع ايعًُٝـات   ٚؾٗـ

ّ  ايـيت  ٌ   بٗـا  ٜكـٛ ٌ  ايعُـال٤ بػـه س كـاط  أٜـ١  ايػـسن١  بٝـ يتذٓ ٚذيـو  أؾغـ

 .ذيو ْتٝذ١ قت١ًُ

 عــٔ  املػــب١ٖٛ َــٔ ايعًُٝــات يًشــد ايسقابٝــ١ ٚايغــٛابط اإلدــسا٤ات ٚعــع

 اإلدــسا٤اتايطٝاضــات ٚؾعايــ٘ تتٛاؾــل ٚتتُاغــ٢ َع تكــازٜس َايٝــ١ تــٛؾريطسٜــل 

  .ايػسن١ يف بٗا املعٍُٛ

 ايضــادز٠ ضــٛا٤  ٚايتػــسٜعات ٚايطٝاضــات ٚاألْعُــ١ ايكــٛاْني َــع ايتٛاؾــل 

 .ايػسن١ ٚأ ايسقاب١ٝ اؾٗات عٔ

 ناؾــ١ َــٛظؿٞ إٔ َــٔ يًتأنــد ايالشَــ١ ٚاـطــٛات اإلدــسا٤ات اؽــاذ 

 عًُٝــو اعــسف إدــسا٤ات ٚقٛاعــد عًــ٢ يًتعــسف تــدزٜبِٗ متقــد  ايػـسن١ 

ٌ  ٚعًُٝـات  ٍ  غطـ ٔ َٚهاؾشـ١ اإلزٖـاب    .األَـٛا  ايػـسن١  دٗـٛد  ْطـام  ٚعـُ

ٔ  ٚايتأنـد  املـٛظؿني  بـني  ْٞػـس ايـٛع   يف ِ  َـ  ايبٓـو  عًـ٢ تعًُٝـات   اطالعٗـ

 ٖــرٙ دــصت أٚٚقــد  ايعُٝــٌ، عًــ٢ ٖٜٛــ١ بــايتعسف ـاصــ١ا املسنــصٟ

ايــٛنال٤ ٚعُــال٤  عًــ٢ ايتعــسف َتطًبــات أٖــِ دــدٍٚ ٜــبني يف اـطــٛات

 :اآلتٞ ايػهٌ يف َٛعشا ايتشٜٛالت
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 ايضٓادٜل ٚأَٓا٤ ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت خد١َ َٛظؿٛ دٚز -خاَطًا:

ٞ  ًٜعـب   ٝطـٝا دٚزا ز٥ ايضـٓادٜل  ٚأَٓـا٤  ايـٛنال٤ ٚعُـال٤ ايتشـٜٛالت    خدَـ١  َـٛظؿ

ٌ  أٚ لـاح  ايعُٝـٌ، ٜٚعتُـد   ٖٜٛـ١  عًـ٢  ايتعـسف  إدـسا٤ات  يف ضٝاضـ١   تطبٝـل  ؾػـ

ــد ٚإدـــسا٤ات           ــسؾتِٗ مببـــاد٨ ٚقٛاعـ ــد٣ ٚعـــِٝٗ َٚعـ ــِٗ عًـــ٢ َـ ــو َـــٔ قبًـ ــسف عًُٝـ إعـ

ِ   تًـو ايطٝاضـ١،   ٌ   املطـؤٚيني  املـٛظؿني  ٚذيـو نـْٛٗ ٕ  املباغـس،  عـٔ ايتعاَـ  ٚميجًـٛ

 .اإلداز٠ ىلإ ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت صٛز٠ تٓكٌ اييت ايكٓا٠

 املتعًكــ١ ايعُــٌ ٚتصٜٚــدِٖ بــإدسا٤ات تعــسٜؿِٗ عًــ٢ ايػــسن١ ؼــسظ يــرا

قبٛيــ٘  ٚقٛاعــد عًُٝــو إعــسف ضٝاضــ١ عًــ٢ عًُٝــو ٚاطالعٗــِ اعــسف بكٛاعــد

 ٌ ٔ  ٚايتأنـد  ايػــسن١ َــع يًتعاَـ ِ  َـ ٙ   أًٖٝـتٗ ِ  اإلدـسا٤ات  يتطبٝـل ٖـر  ٚأْٗـ

 أٚ ايٛنٌٝ. ٌُٝايع ْػاط يف اغتباًٖا تعٗس قد املؤغسات اييت بهاؾ١ دزا١ٜ ع٢ً

 ٚؾكا ألزبع١ َعاٜري ز٥ٝط١ٝ: ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت ايتايٞاؾدٍٚ  ٜٛعح -زابعًا:

 عالق١ خاص١ َتؿسقات
+ إداز٠ 

 بايٛناي١

 ايؿ١٦ ْٛع ايعٌُٝ ٓط١ٝاؾ

- - 
ايدٍٚ غري املتعا١ْٚ ٚؾكا يتضٓٝـ 

FATF 
ــازٜني   ــداظ االعتبــ ــساد أٚ األغــ األؾــ

 غدٜد اـطٛز٠ املدزدٕٛ ع٢ً قٛا٥ِ اؿعس

ؾكـــدإ أٟ َـــٔ املطـــتٓدات 

أٚ َتطًبـــــــــات ايسقابـــــــــ١ 

 ع٢ً ايتشٜٛالت َجال:
سٛايـــــــ٘ بـــــــدٕٚ ٖٜٛــــــــ١   

ــا  ــع تًكا٥ٝــ َعتُــــد٠ تستؿــ

ــٜٛالت ذات  إىل ؼــــــــــــــــــــ

 تؿع١كاطس َس

ســـٛاالت تـــداز بايٛنايــــ١   

 َٔ قبٌ
 أسد َٛظؿٞ ايػسن١ 

ــني صــاسب    ــ١ ب ٚدــٛد قساب

 اؿٛاي١ ٚأسد املٛظؿني

ايــدٍٚ ايــيت ال شايــت ؼــت املساقبــ١     

 FATFٚايسصد َٔ قبٌ 
ــسب   ــأ يًتٗــ ــا ًَذــ دٍٚ تعــــسف بأْٗــ

ــٞ،   ــاد ايطٝاضــــــ ــسٜيب، ايؿطــــــ ايغــــــ

 ايسغ٠ٛ،
ــًش١  َعـــــــرب يًُدـــــــدزات أٚ األضـــــ

 ٚأ١ٜ ضًع غري غسع١ٝ.

ايــــــرٜٔ ٜٓتُــــــٕٛ إىل دٍٚ  ايعُــــــال٤

أدٓبٝـــــــ١ ال متًـــــــو ايػـــــــسن١ أٟ   

 خرب٠ ضابك١ يف ايتعاٌَ َعِٗ.

املؤضطـــات اـريٜـــ١ ٚاهل٦ٝـــات غـــري      

ايسعٝـــــــ١ ٜٚطـــــــتج٢ٓ َـــــــٔ ذيـــــــو 

 املؤضطات اؿه١َٝٛ.
األغـــــــداظ املتٓؿـــــــرٕٚ ضٝاضـــــــٝا    

 +املٛظؿني

 َستؿع املداطس

- 
ؼٜٛالت بايٛناي١ 

االصدقا٤ َٚعازف 

 املٛظؿني

َجٌ ؼٜٛالت  ايتشٜٛالت املػ ن١ ت غري املكِٝاألداْب +ؼٜٛال

 كاطس َتٛضط١ ايػسنات ايعا١ًٝ٥

- - 
األغداظ ايطبٝعٝني األغداظ  ؼٜٛالت َكِٝ

 االعتبازٜني
 كاطس عاد١ٜ

 

 

 

 ، نُا ٖٛاؿٛاالتع٢ً أضاع املداطس ٜتكسز دٚز١ٜ َتابع١ ٖرٙ  ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت ٚتبعا يتضٓٝـ 

 َٛعح أدْاٙ:

 ايتضٓٝـ ٚز١ٜ املتابع١د
 غدٜد اـطٛز٠ َسادع١ ١َٜٝٛ

 َستؿع ع٢ً األقٌ َس٠ أضبٛعٝا
 َتٛضط َسادع١ غٗس١ٜ

 عادٟ َسادع١ زبع ض١ٜٛٓ
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 ايطادع ايباب

 ايٛنال٤ ٚعُال٤  ١ٜٖٛ ع٢ً ايتعسف

 اؿكٝكٞ ٚاملطتؿٝد ايتشٜٛالت

  

      ٍ  عًـ٢ ايٛنٝـٌ أٚ ايعُٝـٌ احملـٍٛ ٚنـرا عًـ٢       يًتعـسف  اؾٗـٛد  ناؾـ١  ايػـسن١  تبـر

 ايـيت  املؤغـسات  تـٛيٞ ايعٓاٜـ١ ايؿا٥كـ١ يـبعا     إٔ يًشٛايـ١ ٚعًـ٢   اؿكٝكٞ ١ٜٖٛ املطتؿٝد

 :املؤغسات   ٖرٙ اؿٛاي١، ٚأِٖ صاسب عٔ اؿكٝكٞ املطتؿٝد ع٢ً اختالف تدٍ

ٍ  ايػـسن١  تطـتطٝع  ال إٔ -1  ناؾٝـ١  أٚ َعًَٛـات  َطـتٓدات  عًـ٢  اؿضـٛ

 .ايؿعًٞ املطتؿٝد ع٢ً يًتعسف

 ٌ احملٍٛ.ايعُٝ ْػاط طبٝع١ ايتشٜٛالت عٔ طبٝع١ ؽتًـ إٔ  -2

ٟ  ايٛنٝـٌ ٚعُٝـٌ ايتشـٜٛالت    -3 ٘  ٜطـٝطس  ايـر ٙ   آخـس  غـدط  عًٝـ  يـد٣ سغـٛز

ٕ  ن١يًػـس  ٕ  أٚ ٜكـّٛ بـ٘،   ملـا  َـدزى  غـري  ٜٚهـٛ ٔ  اَٝـًا أٚ نـبري   ٜهـٛ  ايطـ

 .ص١ً بأٟ ي٘ ميت ال غدط اؿٛاي١ املاي١ٝ تٓؿٝر عٓد ٜٚساؾك٘

ــٌ ايتشٜٛــ   ٜطًــب إٔ -4 ــٌ أٚ عُٝ ــات إدــسا٤ ٌايٛنٝ ــٌ ملٓؿعــ١  عًُٝ  ؼٜٛ

ٞ   بضـاسب  صـ١ً  ذٟ غـري  آخـس  َطـتؿٝد   أٚ َـربزات  ٚدٕٚ اؿٛايـ١ األصـً

 .َكٓع١ أضباب

ّ  إٔ -5 ٝـ  ٜكـٛ ٌ  يـ٘ صـ١ً   يـٝظ  بًـد  إىل سـٛاالت  بإصـداز  ٌايعُ  أٚ بايعُٝـ

 .ْػاط٘ بطبٝع١

 املباغس غري ايعٌُٝ -اٚاًل:

 املدــاطس يتذٓــب ٚاإلدــسا٤ات ايالشَــ١ ايطٝاضــات تطبٝــل ايػــسن١ عًــ٢ أــب

ٌ    املتعًكـ١  ِ  ال ٚايـيت  ايعُـال٤  املباغـس َـع   غـري  باالضـتػالٍ ايطـ٧ٝ يًتعاَـ ٚدٗـا   تـت

ِ  ايـيت  ٚغاصـ١ تًـو   يٛدـ٘،  ٌ   تكٓٝـات  داّباضـتد  تـت  خدَـ١ ايضـساف   سدٜجـ١ َجـ

 باالعتبــاز أخــرًا اإلْ ْــت، طسٜــل اهلــاتـ ٚغــبه١ عــٔ ايبٓهٝــ١ ٚاـــدَات األىل

 .اـضٛظ بٗرا املسنصٟ ايبٓو عٔ ايتعًُٝات ايضادز٠

 ايعابسٜٔ ايعُال٤ -ثاًْٝا:

 ِ ٔ  ايعُـال٤  ٖٚـ  تٓؿٝـر  يػاٜـ١  أْٗـا ؼـٜٛالتِٗ املتعـدد٠    سسنـ١  عًـ٢  ٜعٗـس  ايـرٜ

 ايتعاَــٌ اٜاتـــــيػ ٚيــٝظ عًُٝــات َضــسؾ١ٝ عــد٠ أٚ ٚاســد٠ ١َضــسؾٝ عًُٝــ١

ٌ  املدـاطس  دزدـ١  ايــدا٥ِ، ٜٚستؿـع  املضـسيف  ٜطــُح  أال أـب  .ايتشــٜٛالت ٖــرٙ ملجـ
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  ٌ ٚ  تطـٗٝالت  أٜـ١  َـٓح  أٚ بـأٟ ؼٜٛـ ّ  َضـسؾ١ٝ أ ٟ  ايكٝـا  َضـسؾ١ٝ  خـدَات  بـأ

ازؾــام ٚثٝكــ١ ٖٜٛــ١ ايٛنٝــٌ أٚ   دٕٚ عــابسٜٔ، أٚ نــاْٛا دا٥ُــني ضــٛا٤ يًــٛنال٤

ِ  ٚايػـٗادات  ٚاملطـتٓدات  ايٛثــا٥ل ناؾــ١ عًـ٢  ٚاؿضــٍٛٝـٌ  ايعُ َعسؾــ١  ايــيت تـدع

 .ايكاْْٛٞ ْٚػاط٘ايٛنٌٝ 

 

 بايٛناي١ ٚنال٤ ٚعُال٤ -ثايجًا:

 

ٔ  ايػــسن١ َــع آخــس غــدط تعاَــٌ ســاٍ يف ايٛنٝــٌ اٚ عُٝــٌ   بايٓٝابــ١ عــ

ٚايكــا٥ِ  اؿكٝكــٞ بــني املطــتؿٝد ايعالقــ١ طبٝعــ١ َــٔ ايتأنــد ٜــتِ اؿــٛاالت،

 بعٓاٜــ١ ايتشــٜٛالت ٖــرٙ ايتٛنٝــٌ، ٚتعاَــٌ َٚــربز تشٜٛــٌ بايٛنايــ١بعًُٝــ١ اي

 .املداطس عُٔ اؿٛاالت املضٓؿ١ َٔ نْٛٗا
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 ايطابع ايباب

  تضٓٝـ ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت

 : كاطسِٖ دزد١ سطب

 

باالعتبــاز  تأخــر َعــاٜري يعــد٠ ٚؾكــًاايــٛنال٤ ٚعُــال٤ ايتشــٜٛالت   تضــٓٝـ ٜــتِ

ـ  طبٝعــ١  يطبٝعــ١ تبعــًا ايتشــٜٛالت ٚايعًُٝــات املايٝــ١  كــاطس ايٓػــاط ٚتضــٓ

ٚاملايٝــ١( َٚــٔ تًــو  ٚاؿــٛاالت ايٓكدٜــ١املدــاطس باملضــازؾ١  تستؿــع )سٝــح ايٓػــاط

 املعاٜري:

 .ايػسن١ َع ايٛنٌٝ ٚعٌُٝ ايتشٜٛالت تعاٌَ تازٜخ-أٚاًل: 

ايٛنٌٝ  فع١ إىل باإلعاؾ١ ايتشٜٛالت ؿسن١ شَين ؼًٌٝ عٌُ طسٜل عٔ

 .ايػسن١ َع ٘ٚتعاَالت

 .اؾٓط١ٝ-ثاًْٝا: 

 أٚ َستؿع١ املداطس يبًدإ تٓتُٞ اييت اؾٓطٝات ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت ذٟٚ

 .اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ األَٛاٍ غطٌ َهاؾش١ يف فاٍ َتعا١ْٚ غري بأْٗا املضٓؿ١ ايبًدإ

 املساض١ً ايبٓٛى-ثايجًا: 

ــ٢   ــب عًـ ــل أـ ــسن١ تطبٝـ ــ١  ايػـ ــات ايعٓاٜـ ــد   َتطًبـ ــ١ عٓـ ــسؾ١ٝ   ايٛادبـ ــ١ َضـ ــا٤ عالقـ إْػـ

 :ايتاي١ٝباؽاذ بعا اإلدسا٤ات  بٓٛى ٚغسنات َٚؤضطات ٚذيو َع

     ايٛقــٛف عًــ٢ طبٝعــ١ ْػــاط ايبٓــو  ٘ ــ  َهاؾشــ١ فــاٍ يف ٚايػــسنات ٚاملؤضطــات ٚفعت

 اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ األَٛاٍ غطٌ عًُٝات

 ١ٝ.َُٖٚع بٓو اٚ غسن١  َضسؾ١ٝ عالق١ يف ايدخٍٛ يًػسن١ أٛش ال 

 َِــع  تعاَــٌ عالقــ١ إْػــا٤ عًــ٢ ايػــسن١ عــاّ َــدٜس ٛاؾكــ١َ عًــ٢ اؿضــٍٛ ٜــت

 اـازد١ٝ. ايػسنات

  ايػـسن١  تتأنـد  إٔ أـب  ٔ  اـازدٝـ١ خاعـع١ إلغـساف    ايػـسن١  إٔ َـ

 .األّ ايبًد يف ايطًط١ ايسقاب١ٝ قبٌ َٔ ؾعاٍ زقابٞ

  تــٛؾس َــٔ ايتشكـل  أـب  ِ  األَــٛاٍ غطــٌ ملهاؾشــ١ عًُٝـات  ناؾٝـ١  ْعـ

 .د١ٝاـاز يد٣ ايػسن١ اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ

  ايػـسن١  تتأنـد  إٔ أـب  ٔ  بتٓؿٝـر  قاَـت  اـازدٝـ١ قـد   ايػـسن١  إٔ َـ

ٔ  بػـإٔ عُال٥ٗــا  ايٛادبـ١  ايعٓاٜـ١  إدـسا٤ات  ِ  ايـرٜ  اضــتدداّ صـالس١ٝ  هلـ

تكـــدِٜ  عًـــ٢ يـــدٜٗا ايكـــدز٠ اـازدٝـــ١ ايػـــسن١ اؿطـــابات يـــدٜٗا ٚإٔ
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اؿطــابات  تًـو  عًـ٢  ٚايعًُٝــات املٓؿـر٠  ايعُـال٤  بٗـؤال٤  املتعًكـ١  املعًَٛـات 

ِ  اـاصـ  ّ  ٚإٔ .ايغـسٚز٠  عٓـد  ١ بٗـا يـدٜٗ ٍ  ايػـسن١  تكـٛ  اضتؿطـاز  بإزضـا

يكبــٍٛ   ايتشغــري١ٜ  اإلدــسا٤ات َــٔ نٛاســد٠ ايػــسن١ املساضــ١ً  إىل

ٔ  ايـٛنال٤،  ِ  إٔ ٚميهـ ّ   ـٛذز  األضـ١ً٦ عًـ٢   بعـا  إعـاؾ١  ٜـت  االضـتعال

أعغــا٤  بأفـا٤  قا٥ُـ١  املـالى/  بأفـا٤  املعًَٛـات )قا٥ُـ١   بعـا  الضتٝغـاح 

 بايسقابــ١ املدٛيــ١ ايتٓؿٝــرٜني/ اؾٗــ١  املــدزا٤ بأفــا٤ اجملًــظ/ قا٥ُــ١ 

 عٓــٛإ املضــسف/ بــ٘ ٜعُــٌ ايــرٟ ايبًــد املضــسيف يف ايعُــٌ ٚتٓعــِٝ

 /ضـبب ايٛنايـ١   ايتٓؿٝـرٜني/  يًُـدزا٤  ايراتٝـ١  بايطـري٠  ايػـسن١/ ًَدـط  

 .) اخل .... األضاضٞ/ ْػاط٘

 املستؿع١ املداطس ذات ايبًدإ -زابعًا:
 ٍٚيٓكًٗا أٚ  سا املددزات إلْتاز قال تهٕٛ اييت ايد. 

 ٍٚاملضسؾ١ٝ صاز١َ يًطس١ٜ ٚقٛاْني تعًُٝات تغع اييت ايد. 

 ٍٚــ١ ايــد  األخــر دٕٚ دــرب االضــتجُازات  ٚزا٤ تطــع٢ ٚايــيت ايٓاَٝ

 ايٛقا١ٝ٥  باإلدسا٤ات

  ًَذـأ  بأْٗـا  تػـتٗس  ايـدٍٚ ايــيت  ٌ ـ  األَــٛاٍ يػطـ  ايتعًُٝـات  ٚذيــو يغـع

 .ؾٝٗا املٓع١ُ ٚايكٛاْني

  ٍ  FinCEN Financial(Crimes تكـــازٜس ًـــ٢ع املدزدـــ١ ايــدٚ

Enforcement) 
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 ايجأَ ايباب

  اؽاذٖا ايعٓا١ٜ ايٛادب إدسا٤ات

 املستؿع١ املداطس ايعُال٤ ذٟٚ بعا بػإٔ

 
 :املداطس َُُجًٛ ايطٝاضٕٝٛ األغداظ :أٚال

ّ  ٚعــع ايػـسن١  عًــ٢ أـب    -1  يألغـداظ  املدـاطس بايٓطــب١  إلداز٠ ْعـا

ٞ  ايطٝاضـٝني  ٔ  ٚاملدـاطس أ   جًـ ٔ  اؿكٝكـٝني  املطـتؿٝدٜ ٕ  ايـرٜ هلـرٙ   ٜٓتُـٛ

 .ايؿ١٦

ٍ  أـب  -2 ّ  َـدٜس  َٛاؾكـ١  عًـ٢  اؿضـٛ ٚ  عـا ٞ  املـدٜس  ايػـسن١ أ  أٚ اإلقًُٝـ

 ايــٛنال٤ ٚعُــال٤ ايتشــٜٛالت، ٖــؤال٤ َــع إْػــا٤ عالقــ١ عٓــد ٜؿٛعــ٘ َــٔ

ٍ  أـب  نُـا  ٙ   اؿضـٛ ايـٛنال٤   أسـد  إٔ انتػـاف  عٓـد  املٛاؾكـ١  عًـ٢ ٖـر

   ٔ ٙ   ٜٓـدزز  أصـبح  قـد  اؿكٝكـٝني  ٚعُـال٤ ايتشـٜٛالت أٚ املطـتؿٝدٜ  عـُٔ ٖـر

 .ايؿ١٦

ٔ   قـدز املطـتطاع   ناؾٝـ١  إدـسا٤ات  اؽـاذ  ايػـسن١  عًـ٢  -3  َضـادز  يًتأنـد َـ

 اؿكٝكــــٝني ايــــرٜٔ ايــــٛنال٤ ٚعُــــال٤ ايتشــــٜٛالت ٚاملطــــتؿٝدٜٔ ثــــس٠ٚ

 إذا أَهٔ بأٟ طسٜك١ اٚ ٚض١ًٝ  ه١ٓ..ايؿ١٦ ٖرٙ عُٔ ٜٓدزدٕٛ

ٌ  تتـابع  إٔ ايػـسن١  عًـ٢  أـب  -4  ٖـؤال٤  َـع  تعاَالتٗـا َٚطـتُس   دقٝـل  بػـه

 .ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت

 األَٛاٍ غطٌ بايٓطب١ يعًُٝات املستؿع١ املداطس ايٛنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت ذٟٚ :ثاًْٝا

 اإلزٖاب ٚمتٌٜٛ
ـ  ايػـسن١  عًـ٢  أـب  -1 دزدـ١   سطـب  ٚنال٥ٗـا ٚعُـال٤ ايتشـٜٛالت    ناؾـ١  تضـٓٝ

 - :ًٜٞ َا َساعا٠ اإلزٖاب َع ٚمتٌٜٛ األَٛاٍ بػطٌ املتعًك١ املداطس

 َــعأسٜٗــا ايــٛنال٤ ٚعُــال٤ ايتشٜٛــٌ   ايــيت املضــسؾ١ٝ ايعًُٝــات تٓاضــب َــد٣ 

 .ْػاط٘ طبٝع١

 بايػـــسن١  ايتشـــٜٛالت ٚاؿـــٛاالت بـــني أنجـــس َـــٔ ٚضـــٝط َـــسٚزاً   تػـــعب َـــد٣

 .ْػاطٗا ٚدزد١ بٝٓٗا ؾُٝا ٚايتداخٌ

 املستؿع١ املداطس غري املكُٝني َٔ ذٟٚ ٚنال٤ ٚعُال٤ ايتشٜٛالت ٜعترب. 

 اييت ؼتؿغ بٗا ايػسن١. ايطذالت-ًا: ثايج
ٕ  ايٛادبـ١  ايعٓاٜـ١  ٌ    بػـأ  (24يف املـاد٠)  عًٝٗـا  املٓضـٛظ  ايـٛنال٤ ٚعُـال٤ ايتشٜٛـ

 ٔ ٌ  َهاؾشـ١  تعًُٝـات  َـ ٍ  غطـ  عًـ٢  ضـٓٛات  سـظ  ملـد٠  ٚمتٜٛـٌ اإلزٖـاب،   األَـٛا

 .إلاش ايع١ًُٝ تازٜخ َٔ األقٌ
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 ًا ٜٚدٜٚاايٝ َتهاٌَ َعًَٛات ْعاّ قٝاّ ايػسن١ بتطٜٛس -زابعًا: 
ٚنـــرا اضـــتدداّ املعًَٛـــات   ٚاملطـــتٓدات ايطـــذالتتكـــّٛ ايػـــسن١ باضـــتدداّ ٚسؿـــغ  

ــ١  ــ ٚمبــاااليٝ ــ١ َــٔا ميهٓٗ ــب  إداب ٍ طً ــا ــ١ ٚايطــًطات ٚســد٠ االَتج  ايسفٝ

ٌ  َعًَٛـات  أٚ بٝاْـات  ألٟ املدتضـ١  ٌ  بػـه  ٚدـ٘ اـضـٛظ   ٚعًـ٢  ٚضـسٜع،  َتهاَـ

ٕ  إذا ؾُٝـا  تـبني  بٝاْـات  أٟ  َعـني  غـدط  َـع  عالقـ١ َطـتُس٠   يًػـسن١  نـا

 ٍ ٔ  َعًَٛـات  تـٛؾري  َـع  ضـٓٛات ايطـابك١   اـُـظ  خـال ٙ  طبٝعـ١  عـ  .ايعالقـ١  ٖـر

ٜــدًٜٚا ا يــدٜٗ احملؿٛظــ١ ٚايٛثــا٥ل ؼتــٟٛ ايطــذالت إٔ عًــ٢ ٚؼــسظ ايػــسن١

 :ايتاي١ٝ املعًَٛات أضاضٞ ع٢ً ٚبػهٌٚايًٝا 

 .املطتؿٝد / ايعٌُٝ اضِ -

 .اهلاتـ ٚزقِ ايعٓٛإ -

 .املضسؾ١ٝ ايع١ًُٝ ْٚٛع تازٜخ -

 .املضسؾ١ٝ ايع١ًُٝ َبًؼ ٚق١ُٝ ايع١ًُ عْٛ -

 .اييت مت تٓؿٝرٖا اؿٛاالت ٚايتشٌٜٛ ْٛع -

ٍ   أـدٖا  صـ١ً  ذات أخـس٣  َعًَٛـات  أٜـ١  -  ايػـسح  يػاٜـات  عـسٚز١ٜ  َساقـب االَتجـا

 .ٚايتٛعٝح ٚايتٛثٝل
 

 املػب١ٖٛ ايعًُٝات عٔ ايتبًٝؼ -خاَطًا: 
ـ  ألٟ ايػـو  تـٛاؾس  إذا - َّ ايػـسن١  يف َٛظـ ٞ  تٓؿٝـرٖا  ايعًُٝـ١ املرـساد   أ  عًُٝـ١  ٖـ

 ٘ ٟ ٚ اإلخطـاز ؾـٛزا   إبـالؽ َـدٜس  عًٝـ٘   ؾٝذـب  بٗـا،  َػـتب ٙ  ايـر ّ  بـدٚز  ٚبـايتٛاؾل  ٜكـٛ

 :ًٜٞ مبا ٚايكٛاْني ايتعًُٝات عًٝٗا ْضت ايتبًٝؼ اييت َتطًبات َع

ٌ  َهاؾشـ١  ٚسـد٠  إخطـاز   -1 ٍ  غطـ ٟ   يف األَـٛا ٔ  ؾـٛزاً  ايـُٝين  ايبٓـو املسنـص  عـ

ٙ  مّتـت  املػـب١ٖٛ ضـٛا٤   ايعًُٝـات  ِ  مل أّ تايعًُٝـا  ٖـر  أٚ ٚذيـو بايٛضـ١ًٝ   تـت

ْٜٔ ايُٓٛذز  .ايٛسد٠ َٔ املرعتُد

ٔ  إذا -2 َّ  دـتط أٚ أسـد َـٛظؿٞ ايطـًط١ ايعًٝـا     إدازمي أٟ أٚ اإلخطـاز  ملـدٜس  تبـ

َّ يف  تعسٜـــ ايعًُٝــ١ عــُٔ تــدخٌ ال بٗــا املػــتب٘ ايعًُٝــ١ ايػــسن١ أ

ٚمتٜٛــٌ اإلزٖــاب   األَــٛاٍ غطــٌ َُهاؾشــ١ قــإْٛ أسهــاّ املػــب١ٖٛ ٚؾــل 

 ايبٓو املسنصٟ عٔ ايع١ًُٝ املػتب٘ ؾٝٗا. إعالّ ؾٝتِ ايتٓؿٝر١ٜ ٚال٥شت٘

ٟ  يف األَــٛاٍ غطــٌ َهاؾشــ١ ٚســد٠ تصٜٚــد -3  بايبٝاْــات ايبٓــو املسنــص

 .ٚاملعًَٛات ع٢ً ايطذالت إطالعٗا ٚتطٌٗٝ

 املطــتؿٝد أٚ باإلؾضــاح يًعُٝــٌ ايػــسن١ َــٛظؿٞ َــٔ أٟ ٜكــّٛ ال إٔ -4

 ٞ ٟ  أٚ َباغـس  أٚ غـري  َباغـس  بطسٜـل  اؿكٝكـ ٔ  ناْـت  ضـ١ًٝ ٚ بـأ ٔ  أٟ عـ  َـ

ٕ  تتدـر  ايـيت  إدـسا٤ات اإلخطـاز   ٘  ايعًُٝـات  بػـأ ٚ  املػـتب ٔ  بٗـا أ  ايبٝاْـات  عـ

 .بٗا املتعًك١
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 صٛز ؾٝٗا ؼؿغ بٗا، بايعًُٝات املػتب٘ خاص١ ًَؿات بإعداد ايػسن١ كّٛت .4
 ٚحيتؿغ املتعًك١ بٗا ٚاملطتٓدات ٚايبٝاْات ايعًُٝات عٔ ٖرٙ اإلخطازات

 سهِ أٚ قساز صدٚز سني إىل أٚ سظ ضٓٛات عٔ تكٌ ال ملد٠ املًؿات بٗرٙ
 السل أُٜٗا بػإٔ ايع١ًُٝ ْٗا٥ٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




