الئؾخ ًعيبعبد االِزضبي ًاالٌزضاَ ادلاعغي
(دلىبفؾخ غغً االٌِاي ًشبٌيً االسىبة)

رغَّ ىزه اٌالئؾخ ثالئؾخ االِزضبي ًاالٌرتاَ ادلاعغي دلىبفؾخ غغً االٌِاي ًشبٌيً االسىبة ًيوًّ ذبب
ِٓ ربسيخ اٌزٌلين هٍييب .

اٌفظً االًي
ِزـٍجبد اٌونبيخ اٌٌاعجخ ثبٌوّالء
ؤًالً  0يزُ بسببر بعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ ثشإْ اٌوّيً فَ احلبالد اٌزبٌيخ -0
ؤ -لجً ًؤصنبء روبٍِو ِويب .
ة -اإلشزجبه ثٌعٌد هٍّيخ ِشرجـخ ثغغً األٌِاي ؤً شبٌيً اإلسىبة ثغغ اٌنلش هٓ ليّخ اٌوٍّيخ .
ط -اٌشه فَ دلخ ؤً وفبيخ اٌجيبٔبد اٌزَ مت احلظٌي هٍييب ِغجمبً خبظٌص زبذيذ ىٌيخ اٌوّالء .
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صبٔيبً  0رٍزضَ اٌششوخ دبب يٍَ -0
ؤ -بعشاء ِزبثوخ ِغزّشح هٍَ اٌواللخ اٌمبئّخ ِن اٌوّيً ًفؾض اٌوٍّيبد اٌزَ رزُ ِٓ خالي ىزه اٌواللخ ًرٌه
ٌٍزؾمك ِٓ ؤهنب رزٌافك ِن ِوشفخ اٌششوخ ثبٌوّيً ًادلغزفيذ احلميمَ ًؿجيوخ هًّ ؤً ٔشبؽ ؤٍ ِنيّب ًرمييّيب
دلخبؿش هٍّيبد غغً األٌِاي ؤً شبٌيً اإلسىبة ِٓ عشاء هاللزيب ِوو .
ةِ -شاعوخ ثيبٔبد اٌوّالء ثشىً دًسٍ ًزبذيش ىزه اٌجيبٔبد ًرٌه ثبٌنغجخ ٌٍوّالء رًٍ ادلخبؿش ادلشرفوخ
ؤً ِزَ رٌافش اٌشه فَ طؾخ ؤً ِالئّخ اٌجيبٔبد اٌزَ مت احلظٌي هٍييب ِغجمبً .
ط -ثزي اٌونبيخ اٌٌاعجخ رببه اٌوّالء ادلزوبٍِني ِويب لجً ربسيخ طذًس ىزه اٌزوٍيّبد هٍَ ؤعبط األمهيخ
اٌنغجيخ ٌٍّخبؿش ً ،بسببر رذاثري اٌونبيخ اٌٌاعجخ رببه ؤًٌئه اٌوّالء فَ األًلبد اٌزبٌيخ -0
( )1هنذ روبًِ اٌوّيً دبجبٌغ وجريح .
( )2هنذ اإلدسان ثوذَ رٌافش ِوٌٍِبد وبفيخ هٓ ؤؽذ اٌوّالء .
( )3هنذ ؽذًس رغيري عٌىشٍ فَ آٌيخ رٌصيك ادلوٌٍِبد اخلبطخ ثبٌوّيً .
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د -رغغيً ؤٍ ِجبٌغ يزُ عذادىب ثٌاعـخ اٌوّيً ثشىً ٔمذٍ برا وبْ رلٌّهيب يضيذ هٓ (5000000
عنيو) ؤً ِب يوبدذلب ِٓ اٌوّالد األعنجيخ ؤً عذاد ِجبٌغ طغريح ِزىشسح ؤً رلضءح ؤلً ِٓ (500,000
عنيو) ًرٌه فَ عغالد خبطخ .
ىـ -هذَ اٌزوبًِ ِن األشخبص رليٌىل اذلٌيخ ؤً رًٍ األمسبء اٌظٌسيخ ؤً اٌٌمهيخ ؤً ِن اٌجنٌن ؤً اٌششوبد
اٌٌمهيخ .
صبٌضبً  0احلظٌي هٍَ ِوٌٍِبد ؽٌي هاللخ اٌوًّ .
ؤ .رمٌَ اٌششوخ ثبحلظٌي هٍَ ادلوٌٍِبد ثشإْ اٌغشع ًاٌـجيوخ ادلنزٌاح ِٓ هاللخ اٌوًّ .
ة .رمٌَ اٌششوخ ثزـجيك بعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ فيّب خيض هاللخ اٌوًّ .
ط .رشًّ بعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ فؾض اٌوٍّيبد اٌزَ ربشٍ ؿٌاي فرتح هاللخ اٌوًّ ٌٍزإوذ ِٓ ؤْ اٌوٍّيبد
اٌزَ يزُ بعشائىب رزفك ِن ٍِف اٌوّيً ادلٌعٌد ٌذٍ اٌششوخ ً ،ؿجيوخ ٔشبؿو ًٍِ ،ف سلبؿشه ًِظذس
األٌِاي .
د .رمٌَ اٌششوخ ثزؾذيش ادلغزنذاد ؤً اٌجيبٔبد ؤً ادلوٌٍِبد اٌزَ يزُ احلظٌي هٍييب خالي هٍّيخ رنفيز اٌونبيخ
اٌٌاعجخ ًرٌه ِٓ خالي ِشاعوخ اٌغغالد ادلٌعٌدح ًخبطخ ٌٍفئبد راد ادلخبؿش اٌوبٌيخ ِٓ اٌوّالء ؤً
هاللبد اٌوًّ .

3

ساثوبً  0ادلخبؿش .
رنفز اٌششوخ بعشاءاد هنبيخ ِشذدح فيّب يزوٍك ثبٌفئبد راد ادلخبؿش اٌوبٌيخ ِٓ اٌوّالء ؤً هاللبد اٌوًّ
ؤً اٌوٍّيبد .
خبِغبً  0اٌزوشف هٍَ اٌوّيً .
رمٌَ اٌششوخ ثبٌزوشف هٍَ اٌوّيً ( عٌاء وبْ اٌوّيً ِغزذديبً اً هّيالً هشػيبً ؤً شخظبً ؿجيويبً ؤً
بهزجبسيبً ؤً رشريجبً لبٌٔٔيبً) ًاٌزؾمك ِٓ ىٌيخ اٌوّيً ِٓ خالي ادلغزنذاد ؤً اٌجيبٔبد ؤً ادلوٌٍِبد ادلوزّذح .
عبدعبً  0بعشاءاد اٌزوشف هٍَ ىٌيخ اٌشخض اٌـجيوَ ًهٍَ ٔشبؿو .
( )1رشًّ ثيبٔبد اٌزوشف هٍَ اٌوّيً اآلرَ -0
ؤ -اإلعُ اٌىبًِ ٌٍوّيً .
ة -عنغيزو ًربسيخ ًِىبْ ادليالد .
ط -اٌشلُ اٌٌؿنَ ٌألشخبص اٌغٌدأيني .
د -سلُ عٌاص اٌغفش ثبٌنغجخ ٌألشخبص غري اٌغٌدأيني .
ىـ -اٌونٌاْ احلبىل ًاٌذائُ دلىبْ بلبِزو اٌفوٍيخ .
ً -اٌغشع ِٓ هاللخ اٌوًّ ًؿجيوزيب ًؤٍ ِوٌٍِبد ؤخشٍ رشٍ اٌششوخ ػشًسح فَ احلظٌي هٍييب .
( )2رمٌَ اٌششوخ فَ ؽبي اٌزوبًِ ِن األشخبص ٔبلظَ ؤً هذديَ األىٍيخ احلظٌي هٍَ ادلغزنذاد ادلزوٍمخ
ذبُ ًدبٓ ديضٍيُ لبٌٔٔبً  ،ؽغت ِمزؼَ احلبي ً ،رٌه ًفمبً ألؽىبَ اٌجنذ ( ِٓ )1ىزه اٌفمشح.
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( )3فَ ؽبي اٌزوبًِ ِن شخض ٌِوً ِٓ اٌوّيً يزُ احلظٌي ًاإلؽزفبف ثظٌسح ِظذق هنيب  ،وّب يزُ
اٌزوشف ًاٌزؾمك ِٓ ىٌيخ اٌوّيً ًاٌٌويً ؿجمبً إلعشاءاد اٌزوشف هٍَ ىٌيخ اٌوّيً ادلنظٌص هٍييب فَ ىزه
اٌالئؾخ.
عبثوبً  0بعشاءاد اٌزوشف هٍَ اٌشخض اإلهزجبسٍ ًهٍَ ٔشبؿو .
( )1رشًّ ثيبٔبد اٌزوشف هٍَ اٌشخض اإلهزجبسٍ اآلرَ -0
ؤ) بمسو ًشىٍو اٌمبٌَٔٔ .
ة) هنٌاْ ِمشه ًٌٔم اٌنشبؽ اٌزٍ ديبسعو .
ط) سؤمسبٌو ًربسيخ ًسلُ رغغيٍو ٌذٍ اجليبد ادلخزظخ .
د) سلّو اٌؼشيجَ ًؤسلبَ اذلٌارف اخلبطخ ثو .
ىـ) اٌغشع ِٓ هاللخ اٌوًّ ًؿجيوزيب .
ً) ؤمسبء ادلبٌىني ًهنبًينيُ ًؽظض ٍِىيزيُ .
ص) امسبء ادلفٌػني ثبٌزٌلين هنو.
ػ) األؽىبَ اٌزَ رنلُ اٌغٍـخ ادلٍضِخ ٌٍشخظيخ اإلهزجبسيخ ؤً اٌرتريت اٌمبٌَٔٔ .
ؽ) ؤٍ ِوٌٍِبد ؤخشٍ رشٍ اٌششوخ ػشًسح فَ احلظٌي هٍييب .
( )2ؤمسبء ًهنبًيٓ اٌششوبء ًادلغبمهني اٌزيٓ رضيذ ٔغجخ ِغبمهزيُ هٓ ( ِٓ )%10سؤط ِبي اٌششوخ.
( )3يزُ اٌزؾ مك ِٓ ًعٌد اٌشخض اإلهزجبسٍ ًويبٔو اٌمبٌَٔٔ ًؤمسبء ادلبٌىني ًادلفٌػني ثبٌزٌلين هٓ ؿشيك
ادلغزنذاد اٌالصِخ ًِب رزؼّنو ِٓ ِوٌٍِبد ِضً -0
ؤ) همذ اٌزإعيظ ًاٌنلبَ األعبعَ .
ة) اٌشيبداد اٌظبدسح هٓ ِغغً هبَ اٌششوبد .
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ط) شيبدح سمسيخ طبدسح هٓ عيخ سلزظخ فَ ؽبي وٌْ اٌششوخ ِغغٍخ فَ اخلبسط .
( )4احلظٌي هٍَ ادلغزنذاد اٌذاٌخ هٍَ ًعٌد رفٌيغ ِٓ اٌشخض اإلهزجبسٍ ٌألشخبص اٌـجيويني اٌزيٓ
ديضٌٍٔو ًؿجيوخ هاللزيُ ثو ًاٌزوشف هٍَ ىٌيزيُ ًٔشبؿيُ ؿجمبً إلعشاءاد اٌزوشف هٍَ ىٌيخ اٌوّيً ًٔشبؿو
ادلنظٌص هٍييب فَ اٌجنذ ( ِٓ )1ىزه ادلبدح ًاٌزؾمك ِٓ هذَ ًعٌد ِبٔن لبٌَٔٔ حيٌي دًْ اٌزوبًِ ِويُ
ًاحلظٌي هٍَ منبرط ِٓ رٌاليويُ.
صبِنبً  0اٌزؾمك ِٓ طؾخ اٌجيبٔبد ًادلوٌٍِبد .
ؤ) رمٌَ اٌششوخ ثبإلؿالم هٍَ اٌٌصبئك اٌشمسيخ ٌٍزوشف هٍَ ىٌيخ اٌوّيً ًؿجيوخ ٔشبؿو ِن احلظٌي هٍَ ٔغخخ
ِٓ ىزه اٌٌصبئك ٌِلوخ ِٓ لجً ادلٌكف ادلخزض دبب يفيذ ؤهنب ٔغخخ ؿجك األطً .
ة) رمٌَ اٌششوخ ث ةسببر اإلعشاءاد ادلنبعجخ ٌٍزؾمك ِٓ طؾخ اٌجيبٔبد ًادلوٌٍِبد اٌزَ ؽظٍذ هٍييب ِٓ
اٌوّيً ًرٌه ِٓ خالي ِظبدس زلبيذح ًٌِصٌق ذبب دبب فَ رٌه اإلرظبي ثبجليبد ادلخزظخ ادلظذسح ٌٌٍصبئك
اٌشمسيخ ادلضجزخ ذلزه اٌجيبٔبد.
ربعوبً  0اٌزوشف هٍَ ادلغزفيذ احلميمَ دبب يٍَ -0
( )1بسببر بعشاءاد ِنبعجخ ٌٍزؾمك ِٓ ىٌيخ ادلغزفيذ احلميمَ وبإلؿالم هٍَ ثيبٔبد ؤً ِوٌٍِبد يزُ احلظٌي
هٍييب ِٓ ًصبئك ًثيبٔبد سمسيخ ًحبيش رٌٌذ اٌمنبهخ ٌذٍ اٌششوخ ثإهنب هٍَ هٍُ ذبٌيخ ادلغزفيذ احلميمَ .
( )2اٌـٍت ِٓ اٌوّيً رمذيُ رظشيؼ خـَ حيذد فيو ىٌيخ ادلغزفيذ احلميمَ ًحبيش يزؼّٓ اٌزظشيؼ هٍَ
األلً ِوٌٍِبد اٌزوشف هٍَ ىٌيخ اٌوّالء .
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( )3احلظٌي هٍَ ِوٌٍِبد ؽٌي األؽىبَ اٌزَ رنلُ هًّ اٌشخض اإلهزجبسٍ دبب فَ رٌه ىيىً ادلٍىيخ
ًاإلداسح ادلغيـشح هٍيو .
( )4ثبٌنغجخ ٌٍزإِني هٍَ احليبح ًؤٌٔام اٌزإِني األخشٍ ادلشرجـخ ثبإلعزضّبس  ،يزُ اٌزوشف هٍَ ادلغزفيذ ِٓ
ًصيمخ اٌزإِني ًاٌزؾمك ِنو ؤيؼبً  .ؽيش ديىٓ ؤْ يزُ رٌه ثوذ رإعيظ هاللخ اٌوًّ ِن ؽبًِ اٌٌصيمخ  ،بال ؤٔو
فَ مجين ىزه احلبالد يزُ اٌزوشف ًاٌزؾمك هنذ ؤً لجً ؽٌٍي ٌِهذ اإلعزؾمبق ؤً اٌٌلذ اٌزٍ ينٌٍ فيو
ادلغزفيذ اإلعزفبدح ثإؽذ احلمٌق اٌزَ سبٌذلب ٌو اٌٌصيمخ .
( )5رمٌَ اٌششوخ ثبٌزؾمك ِٓ ىٌيخ اٌوّالء ًادلغزفيذيٓ احلميميني لجً ؤً ؤصنبء رإعيظ هاللخ اٌوًّ ؤً رنفيز
هٍّيبد ٌوّالء هشػيني.
هبششاً  0اٌزظشف ٔيبثخ هٓ اٌوّيً .
رمٌَ اٌششوخ ثبٌنغجخ ٌىبفخ اٌوّالء ثزؾذد ِب برا وبْ اٌوّيً يزظشف ثبٌنيبثخ هٓ شخض آخش  ً ،هنذئز
رزخز ِٓ اإلعشاءاد ِب ديىنيب ِٓ احلظٌي هٍَ ثيبٔبد اٌزوشف اٌىبفيخ ٌٍزؾمك ِٓ ىٌيخ رٌه اٌشخض
ًادلغزفيذ احلميمي ِٓ ادلوبٍِخ (طبؽت ادلظٍؾخ اٌزبِينيخ ) .
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ؽبدٍ هشش 0اٌفشً فَ بعزىّبي بعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعت .
برا مل رغزـن اٌششوخ اإلٌزضاَ ثةعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ اٌغبثك ثيبهنب يزُ ِبيٍَ -0
ؤ) ال يغّؼ ثفزؼ احلغبثبد ؤً ثذء هاللبد اٌوًّ ؤً رنفيز اٌوٍّيبد .
ة) رمشس عذًٍ اٌزمذَ ثةخـبس ٌإلشزجبه .

صبَٔ هشش 0اٌوّالء احلبٌيني .
رمٌَ اٌششوخ ثزـجيك بٌزضاِبد اٌونبيخ اٌٌاعجخ خبظٌص اٌوّالء احلبٌيني هٍَ ادلخبؿش اخلبطخ ذبُ  ً ،رمٌَ
ثةعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ هٍَ ىزه اٌواللبد احلبٌيخ فَ اٌزٌليذ ادلنبعت .
صبٌش هشش  0احلبالد اٌزَ زبزبط بىل هنبيخ خبطخ .
(ؤ) األشخبص ادليذدًْ عيبعيبً 0
 )1رمٌَ اٌششوخ ثٌػن ٔلبَ إلداسح ادلخبؿش ثبٌنغجخ ٌألفشاد ادلوشػني ٌٍّخبؿش حبىُ هٍّيُ ؤً ادلغزفيذيٓ
احلميميني اٌزيٓ ينزٌّْ ذلزه اٌفئخ.
 )2يزُ احلظٌي هٍَ ٌِافمخ اإلداسح اٌوٍيب هٍَ بٔشبء هاللخ ِن ىاالء األفشاد.
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 )3يزُ احلظٌي هٍَ ىزه ادلٌافمخ هنذ بوزشبف ؤْ ؤؽذ اٌوّالء ؤً ادلغزفيذيٓ احلميميني ؤطجؼ ِوشػبً ٌزٍه
ادلخبؿش .
 )4رمٌَ اٌششوخ بسببر بعشاءاد وبفيخ دلوشفخ ِظبدس صشًح اٌوّالء ًادلغزفيذيٓ احلميميني ادلوشػيني ٌٍّخبؿش
حبىُ ِنبطجيُ اٌذعزٌسيخ (اٌغيبعيخ).
 )5رزبثن اٌششوخ ثشىً دليك ًِغزّش ِوبِالصبب ِن ىاالء اٌوّالء.
(ة) رظنيف اٌوّالء رًٍ ادلخبؿش ادلشرفوخ0
رمٌَ اٌششوخ ث زظنيف وبفخ هّالئيب ًِنزغبصبب ؽغت دسعخ ادلخبؿش ادلزوٍمخ ثغغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة ِن
ِشاهبح ِب يٍَ 0
 )1ؿجيوخ اٌوّيً ًٌٔهيخ ٔشبؿو.
 )2ؿجيوخ اخلذِخ اٌزَ عزمذِيب اٌششوخ.
 )3ادلٌلن اجلغشافَ ٌٍوّيً ؤً ٌٍوٍّيبد اٌزإِينيخ.
 )4اٌٌعيٍخ اٌزَ يزُ هٓ ؿشيميب رمذيُ اخلذِخ دبب فَ رٌه اٌٌعبئً ادلوزّذح هٍَ بعزخذاَ اٌزمنيبد احلذيضخ.
(ط) اٌوّالء اٌزيٓ ينزٌّْ ٌذًي ال رزٌافش ٌذييب ٔلُ ِنبعجخ دلىبفؾخ هٍّيبد غغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة0
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 )1رٌىل اٌششوخ هنبيخ خبطخ ٌٍوٍّيبد اٌزَ رزُ ِن ؤشخبص يزٌاعذًْ فَ دًي ال يزٌفش ٌذييب ٔلُ ِنبعجخ
دلىبفؾخ هٍّيبد غغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة.
 )2برا رجني ٌٍششوخ ؤْ اٌوٍّيبد ادلشبس بٌييب فَ اٌجنذ ( )1ؤهاله ال رغزنذ دلربساد بلزظبديخ ًاػؾخ رمٌَ
ثةسببر اإل عشاءاد اٌالصِخ ٌٌٍلٌف هٍَ خٍفيخ اٌلشًف ايحميـخ ذبزه اٌوٍّيبد ًؤغشاػيب ًؤْ رغغً ٔزبئظ رٌه
فَ عغالصبب.
 )3رمٌَ اٌششوخ ثةخـبس اٌٌؽذح هٓ ادلوبِالد اٌزَ يشزجو فَ ؤهنب رزوٍك دبزؾظالد غغً ؤٌِاي ؤً شبٌيً
اإلسىبة عٌاء شبذ ىزه ادلوبِالد ؤَ مل رزُ ًجيت ؤْ يزُ اإلخـبس لجً بشببَ اٌوٍّيخ ؤً فٌس ليبَ اإلشزجبه.
(د) اٌذًي اٌزَ ال رـجك رٌطيبد رلٌّهخ اٌوًّ ادلبىل 0
 )1رمٌَ اٌششوخ ثزٌعيو هنبيخ خبطخ ٌواللبد األهّبي ًاٌوٍّيبد اٌزَ رزُ ِن األشخبص اٌزيٓ ينزٌّْ بىل ؤً
يزٌاعذًْ فَ دًي ال رـجك رٌطيبد رلٌّهخ اٌوًّ ادلبىل ؤً رٍه اٌزَ ال رـجميب ثبٌىفبءح ادلـٌٍثخ دبب فَ رٌه
اٌشخظيبد اإلهزجبسيخ ًادلاعغبد ادلبٌيخ األخشٍ .
 )2رمٌَ اٌششوخ ثوًّ بعشاءاد فوبٌخ ِـجمخ ٌٍزإوذ ِٓ بهالَ ادلاعغبد ادلبٌيخ ثبدلخبًف ادلزوٍمخ ثنمبؽ
اٌؼوف ادلزٌاعذح فَ ؤٔلّخ ِىبفؾخ غغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة فَ اٌذًي األخشٍ .
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 )3يزُ اٌزؾشٍ ثشإْ خٍفيخ ًغشع ىزه اٌوٍّيبد ثمذس اإلِىبْ برا مل يىٓ ذلب ىذف بلزظبدٍ ؤً لبٌَٔٔ
ًاػؼ ً ،جيت ؤْ رىٌْ اٌنزبئظ اٌىزبثيخ دلضً ىزه اٌزؾشيبد ِزبؽخ دلغبهذح اٌغٍـبد ادلخزظخ ( وبجليبد
اٌشلبثيخ ًعيبد بٔفبر اٌمبٌْٔ ًًؽذح اٌزؾشيبد ادلبٌيخ ) ًادلشاعويني .

ساثن هشش  0بعزغالي اٌزـٌساد اٌزمنيخ فَ رلبي غغً األٌِاي ؤً شبٌيً اإلسىبة .
( )1رمٌَ اٌششوخ ثزـجيك عيبعبد ً بسببر اإلعشاءاد اٌالصِخ دلنن بعزغالي اٌزـٌساد اٌزمنيخ فَ رلبي غغً
األٌِاي ؤً شبٌيً اإلسىبة .
 )2رمٌَ اٌششوخ ثزـجيك عيبعبد ًبعشاءاد ٌٍزوبًِ ِن ؤيخ سلبؿش رشرجؾ ثواللبد اٌوًّ ؤً اٌوٍّيبد غري
ادلجبششح ( اٌزَ ال رزُ ًعيبً ٌٌعو ) ًجيت رـجيك ىزه اٌغيبعبد ًاإلعشاءاد هنذ اٌذخٌي فَ هاللبد
عذيذح ِن اٌوّالء ًهنذ رـجيك اٌونبيخ اٌٌاعجخ ادلغزّشح .
 )3رزؼّٓ ؤعبٌيت بداسح ادلخبؿش بعشاءاد زلذدح ًفوبٌخ ٌٍونبيخ اٌٌاعجخ رنـجك هٍَ اٌوّالء ادلجبششيٓ (
اٌزيٓ يزوبٌٍِْ ًعيبً ٌٌعو ) .
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خبِظ هشش  0اإلهزّبد هٍَ األؿشاف اٌضبٌضخ .
(ؤ) برا بهزّذد اٌششوخ هٍَ ؤؿشاف صبٌضخ ثشإْ بعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ ثشإْ اٌوّيً فبهنب زبظً فٌساً هٍَ
ادلوٌٍِبد اٌؼشًسيخ ادلزوٍمخ ثةعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ ثشإْ اٌوّيً ًبسببر اإلعشاءاد اٌىبفيخ ٌٍزؾمك ِٓ ؤْ
ٔغخ ثيبٔبد اٌجـبلبد اٌشخظيخ ًغريىب ِٓ اٌٌصبئك اذلبِخ ادلزوٍمخ ثةعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ ثشإْ اٌوّيً
ِزٌافشح دائّبً هنذ ؿٍجيب ًيزُ اإلؽزفبف ذبب ًفمبً (ٌٍّبدح اٌزَ رشري بىل ؽفق اٌغغالد ) .
(ة) رمن ِغئٌٌيخ اٌزؾمك ِٓ ثيبٔبد اٌوّيً ًبصجبد طؾزيب هٍَ هبرك اٌششوخ .
(ط) رمٌَ اٌششوخ ث بٌزإوذ ِٓ خؼٌم األشخبص ادلزوٌسيٓ فَ اٌفمشح (ؤ) ِٓ ىزه ادلبدح ٌٍشلبثخ ًاٌزنليُ ًفمبً
ألؽىبَ اٌزششيوبد اٌنبفزح ًخبطخ فيّب يزوٍك دبىبفؾخ غغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة .
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اٌفظً اٌضبٔي
اٌغغالد اٌيت يزُ اإلؽزفبف ذبب
رمٌَ اٌششوخ ثبإلؽزفبف ثبٌغغالد اٌزبٌيخ 0
( )1اٌغغالد ًادلغزنذاد اخلبطخ ثبٌزوشف هٍَ ىٌيخ اٌوّالء ًادلغزفيذيني احلميميني ًطٌس اٌنّبرط ثبٌنغجخ
ٌٌعـبء اٌزإِني ً ،وزٌه طٌس ادلشاعالد اٌزَ رزُ ِويُ دلذح ال رمً هٓ مخظ عنٌاد ِٓ ربسيخ بٔزيبء ِذح
عشيبْ اٌٌصيمخ ؤً همذ اٌزإِني .
( ) 2عغً اٌٌصبئك ادلميذ ثو مجين ادلغزنذاد اٌزَ رشزًّ هٍَ ثيبٔبد وبفيخ ٌٍزوشف هٍَ رفبطيً وً هٍّيخ
هٍَ ؽذا ًاٌزَ رشًّ ؤمسبء ًهنبًيٓ ادلآِ ذلُ ًسلُ اٌٌصيمخ ًربسيخ بثشاِيب ًِذح اٌزإِني ًِجٍغيب ًاٌزوذيالد
ًاٌزغيرياد اٌزَ رـشؤ هٍَ اٌٌصيمخ دلذح ال رمً هٓ مخظ عنٌاد ِٓ ربسيخ بٔزيبء ِذح عشيبْ اٌٌصيمخ .
( ) 3عغالد اٌزوٌيؼبد ًيميذ ذبب مجين ادلـبٌجبد اٌزَ رمذَ ذبب ادلآِ ذلُ ًادلغزنذاد ادلزوٍمخ ذبب حيزٌٍ
هٍَ ربس يخ رمذيُ وً ِـبٌجخ ًليّزيب  ،بعُ ادلآِ ٌو ًهنٌأو ،سلُ اٌٌصيمخ ًربسيخ بطذاسىب  ،ادلجٍغ ادلمذَ
ٌٍّـبٌجخ ًؤيخ روذيالد رـشؤ هٍييب ًِجٍغ اٌزوٌيغ ًعذاده ً ،فَ ؽبٌخ اٌشفغ يزوش ربسخيو ًؤعجبثو – دلذح ال
رمً هٓ مخظ عنٌاد ِٓ ربسيخ بٔزيبء اٌزوبًِ ِن اٌوّيً .

13

( )4عغً اٌٌعـبء ًاٌٌوالء ًادلغزنذاد ادلزوٍمخ ذبُ حيزٌٍ هٍَ بعُ ًهنٌاْ اٌٌعيؾ /اٌٌويً ًسلُ ًربسيخ
ليذه ثغغً اٌٌعـبء /اٌٌوالء ثبذليئخ ًربسيخ آخش ربذيذ ٌو – ٌفرتح ال رمً هٓ مخظ عنٌاد ِٓ ربسيخ بٔزيبء
اٌزوبًِ ِن اٌٌعيؾ/اٌٌويً .
( )5عغً ثبإلرفبليبد يزؼّٓ مجين هٍّيبد بهبدح اٌزإِني اإلرفبليخ ًاإلخزيبسيخ عٌاء وبٔذ زلٍيخ ؤً خبسعيخ
ًادلغزنذاد ادلزوٍمخ ذبب  ،هٍَ ؤْ يزؼّٓ وؾذ ؤدَٔ ؤمسبء ًهنبًيٓ اٌششوبد اٌزَ رربِيب ً ،بعُ اٌٌعيؾ
فَ اٌوٍّيخ ( بْ ًعذ) ًربسيخ عشيبْ ًبٔزيبء وً برفبليخ ًاٌزغرياد رزـشؤ ؤً ؿشؤد هٍييب  ،هٍَ ؤْ يزُ
اإلؽزفبف ذبزا اٌغغً ًادلغزنذاد ادلزوٍمخ ثو دلذح ال رمً هٓ مخظ عنٌاد ِٓ ربسيخ بٔزيبء وً برفبليخ .
رمٌَ اٌششوخ ثبإلؽزفبف ثغغالد ًدفبرش رزوٍك ثبٌجيبٔبد اٌزبٌيخ -0
ؤ) ثيبٔبد ىٌيخ اٌوّيً ًخبطخ اٌوّالء غري ادلميّني .
ة) لبئّخ ثبألشخبص رًٍ ادلخبؿش اٌوبٌيخ ثغجت ِنبطجيُ ًرًييُ .
ط) اٌوّالء اٌزيٓ يميٌّْ فَ ؤً ينزٌّْ بىل دًي ال رٍزضَ دبوبيري رلٌّهخ اٌوًّ ادلبىل( . ) FATF
د) اٌوٍّيبد اٌزإِينيخ غري ادلجبششح .
ىـ) لبئّخ ثبٌٌعـبء ًاٌغّبعشح ًاٌذًي اٌزَ رزٌاعذ ذبب اٌفشًم اٌزبثوني ذلب .
ً) لبئّخ دبويذٍ اٌزإِني ًاٌذًي اٌزبثوني ذلب .
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ص) يزُ اإلؽزفبف ذبزا اٌغغالد دلذح ال رمً هٓ مخظ عنٌاد ِٓ ربسيخ بٔزيبء اإلرفبليخ ِن ِشاهبح اٌزؾذيش
ادلغزّش ذلزه اٌغغالد ًاٌذفبرش .
( )6رمٌَ اٌششوخ بربؽخ عغالد اٌوّالء ًاٌوٍّيبد ٌٍغٍـبد ادلخزظخ ايحمٍيخ فَ رٌليذ ِنبعت .
اٌوٍّيبد غري ادلوزبدح -0
ؤ) رمٌَ اٌششوخ ثزٌعيو بىزّبَ خبص ٌىبفخ اٌوٍّيبد اٌىجريح ادلومذح غري ادلوزبدح  ،ؤً األمنبؽ غري اٌوبديخ
ٌٍوٍّيبد اٌزَ ال يىٌْ ذلب غشع بلزظبدٍ ؤً لبٌَٔٔ ًاػؼ .
ة) رمٌَ اٌششوخ ثبٌزؾميك لذس اإلِىبْ ِٓ خٍفيخ رٍه اٌوٍّيبد ًاٌغشع ِنيب ًزبذيذ ٔزبئظ ىزا اٌزؾميك
وزبثيبً .
ط) رمٌَ اٌششوخ ثةربؽخ ىزه اٌنزبئظ ٌٍغٍـبد ادلخزظخ ًادلشاعوني دلذح ال رمً هٓ مخظ عنٌاد .
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اٌفظً اٌضبٌش
ِاششاد اٌزوشف هٍَ اٌوٍّيبد اٌزَ يشزجو فَ ؤهنب رزؼّٓ غغً ؤٌِاي ؤً شبٌيً بسىبة
يزُ ِشاهبح ادلاششاد اٌزبٌيخ ٌإلشزجبه فَ غغً األٌِاي ؤً شبٌيً اإلسىبة -0
( ) 1بِزنبم اٌوّالء هٓ رٌفري ِوٌٍِبد وبفيخ ؤًغري ؽميميخ هٓ شخض ؤً ٔشبؿو ؤً ادلغزفيذ احلميمَ ِٓ
اٌوٍّيخ .
( )2رمذيُ ًصبئك ِضًسح .
( )3طوٌثخ ًطف ؿجيوخ هٍّيُ ؤً ٔشبؿيُ .
( )4اإلىزّبَ غري اٌوبدٍ ِٓ اٌوّالء ثبإلعزفغبس هٓ اٌنلُ ادلـجمخ ٌٍزوشف هٍَ اٌوٍّيبد غري اٌوبديخ .
( ) 5اٌوّالء اٌزيٓ ينزٌّْ ٌذًي رشزيش دبغزٌٍ هبي ِٓ اٌفغبد ؤً األٔشـخ األخشٍ غري ادلششًهخ ِ ،ضً
اإلرببس فَ ادلخذساد ًصساهزيب ًصبشيت األعٍؾخ ًغريىب .
( )6اٌوّالء اٌزيٓ ال يجذًْ ِجبالح رببه عوش اٌزإِني ؤً اٌوٌّالد ًغريىب ِٓ رىبٌيف اٌزغـيخ اٌزإِينيخ .
( ) 7هذَ بثذاء ؿبٌت اٌزإِني بىزّبِبً ثبٌزغـيبد ادلشٌٌّخ ثبٌٌصيمخ ِن بثذاء بىزّبِبً وجرياً ثزبسيخ اإلٔزيبء ادلجىش
ٌٍومذ .
( )8ششاء ًصبئك رإِني دبجبٌغ رلٌّهيب ال يزنبعت ِن ٔشبؽ اٌوّيً خالي فرتح صِنيخ ِوينخ .
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( )9رىشاس ششاء ًصبئك رإِني دبجبٌغ ال يزنبعت رلٌّهيب خالي فرتح صِنيخ زلذدح ٔشبؽ اٌوّيً .
( )11ؿٍت اٌوّيً رغـيخ رإِينيخ خبسط ٔـبق اٌنشبؽ ادلوزبد ٌو ؤً ادلشرجؾ ثنشبؿو .
( )11ليبَ ؿبٌت اٌزإِني ثبحلظٌي هٍَ ًصبئك رإِينيخ ِٓ هذح ششوبد ثنفظ اٌزغـيخ اٌزإِينيخ .
( )12اٌزوبلذ هٍَ ًصيمخ ثمغؾ ًاؽذ ؤً ِجٍغ رإِني وجري دبب خيبٌف منؾ اٌزوبِالد اٌغبثمخ ٌٍوّيً .
( )13ؿٍت اٌوّيً صيبدح ليّخ ًصيمخ اٌزإِني دبجٍغ وجري يغذد دفوخ ًاؽذح ؤً هٍَ ِجبٌغ وجريح .
( )14رغيري منؾ عذاد اٌوّيً ٌمغؾ اٌزإِني .
( )15اٌزوبلذ هٍَ ًصب ئك دبجبٌغ وجريح ًؿٍت بعرتدادىب ؤً رغيري ادلغزفيذ ثوذ فرتح لظريح ِٓ اٌزوبلذ  ،ؤً
رغيري ادلغزفيذيٓ ايحمذديٓ فَ ًصيمخ اٌزإِني ثإشخبص ال رشثـيُ طٍخ ثبٌوّيً .
( ) 16عذاد ليّخ اٌزإِني ثٌاعـخ زبٌيالد ِٓ ؤؿشاف ؤعنجيخ ؤً ؿٍت ششاء ًزبٌيً ليّزيب رغذد ِٓ
ؤؿشاف ؤعنجيخ .
( ) 17ؿٍت بعرتداد ليّخ اٌزإِني ِجىشاً ؤً رغيري ربسيخ بعزؾمبليب ًخببطخ هنذِب يادٍ رٌه بىل زبًّ
خغبئش ِبديخ .
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اٌفظً اٌشاثن
اإلخـبس هٓ اٌوٍّيبد ادلضريح ٌإلشزجبه ًاإلٌزضاَ
 -1يزُ اإلخـبس هٓ ؽبالد اإلشزجبه ٌٌؽذح اٌزؾشيبد ادلبٌيخ فمؾ ًفمبً ٌنٌّرط اإلخـبس ادلوذ ٌزٌه .
 -2شبزنن اٌششوخ هٓ اإلفظبػ ثـشيك ِجبشش ؤً غري ِجبشش ٌغري ًؽذح اٌزؾشيبد ادلبٌيخ هٓ ؤٍ بعشاء ِٓ
بعشاءاد اإلخـبس فَ اٌوٍّيبد ادلشزجو فَ طٍزيب ثغغً األٌِاي ؤً شبٌيً اإلسىبة .
 -3اٌششوخ ٍِزضِخ ثزمذيُ ؤٍ ِوٌٍِبد رىٌْ ِفيذح ٌٌؽذح اٌزؾشيبد ادلبٌيخ ؤً ثنبء هٍَ ؿٍت رزٍمبه اٌٌؽذح
ِٓ ًؽذح زبشيبد ؤعنجيخ خالي ادلذح ًاٌىيفيخ اٌزَ زبذدىب اٌٌؽذح .
 -4ينـجك اإلٌزضاَ ثبإلخـبس ؤيؼبً هٍَ األٌِاي اٌزَ رزٌافش ثشإهنب ِربساد ِومٌٌخ ٌإلشزجبه ؤً رٍه اٌزَ يشزجو
فَ بسرجبؿيب ؤً طٍزيب ؤً بعزخذاِيب فَ اإلسىبة ؤً األهّبي اإلسىبثيخ ؤً بعزخذاِيب ِٓ لجً ِنلّبد
بسىبثيخ ؤً عيبد ؤخشٍ رمٌَ ٔزٌّيً اإلسىبة .
 -5يزُ اإلخـبس هٓ وبفخ اٌوٍّيبد ادلضريح ٌإلشزجبه  ،دبب فَ رٌه زلبًالد اٌميبَ ثوٍّيبد ثغغ اٌنلش هٓ
ليّزيب .
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ِغئٌي اإلٌزضاَ 0
 -1رمٌَ اٌششوخ ث زويني ِذيش ِغئٌي هٓ اإلٌزضاَ دبىبفؾخ غغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة فَ ِغزٌٍ ِغبهذ
ِذيش هبَ .
 -2رزبػ ٌٍّذيش ادلغئٌي هٓ اإلٌزضاَ ًاٌوبٍِني رًٍ اٌظٍخ اآلخشيٓ اٌمذسح هٍَ اإلؿالم هٍَ ثيبٔبد اٌوّالء
ًِوٌٍِبد اٌونبيخ اٌٌاعجخ األخشٍ ًعغالد اٌوٍّيبد ًؤيخ ِوٌٍِبد ؤخشٍ راد طٍخ فَ رٌليذ ِنبعت .
 -3رزؾًّ اإلداسح اٌوٍيب ِغئٌٌيخ بخزيبس ِغئٌي ًٌِكفَ اإلٌزضاَ األوفبء ًرٌفري اٌزذسيت ادلنبعت ذلُ .
ِ -4غئٌي اإلٌزضاَ يزّزن ثبإلعزمالٌيخ اٌىبٍِخ ًيىٌْ ربثن ِجبششح جملٍظ االداسح .
 -5يىٌْ ِغئٌي اإلٌزضاَ هٍَ دسعخ هبٌيخ ِٓ اٌىفبءح ً رزٌفش ٌذيو خربح ًاعوخ فَ رلبي ِىبفؾخ غغً
األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة ًاألٔلّخ ًاٌزوٍيّبد األخشٍ راد اٌواللخ ثـجيوخ اٌوٍّيبد اٌزبِينيخ .
ِاىالد ِغئٌي اإلٌزضاَ 0
( )1شيبدح عبِويخ ؤً شيبدح ِينيخ راد هاللخ .
( )2ؤْ رىٌْ ٌو خربح رإِينيخ ًاعوخ .
( )3ادلوشفخ اٌزبِخ جبّين األٔلّخ اٌزإِينيخ ًاٌزوٍيّبد ًاألٔلّخ راد اٌواللخ .
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( ) 4خربح ًلذسح هٍَ بهذاد ًرـجيك اٌغيبعبد ًاإلعشاءاد راد اٌواللخ  ،دبب فَ رٌه اٌمذسح هٍَ رذسيت
ادلٌكفني فَ رلبي اإلٌزضاَ ثؼٌاثؾ ِىبفؾخ غغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة .
(ٌ )5ذيو خربح فَ اإلششاف اإلداسٍ ًرلبالد اٌشلبثخ ًاٌزذليك .
( )6بدلبَ عيذ ثأٌيبد ِىبفؾخ غغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة .
( )7اٌمذسح هٍَ اٌزخـيؾ ًاٌزنليُ دبب ديىٓ ِٓ بسعبء لنٌاد برظبي ًرٌفري ادلشٌسح اٌالصِخ ألغشاع رـٌيش
خـؾ اإلٌزضاَ .
( )8يزُ احلظٌي هٍَ ٌِافمخ ىيئخ اٌشلبثخ هٍَ اٌزإِني هنذ رٌىل ؤً رغيري ( بعزمبٌخ  ،رغيري ٌٌكيفخ ؤخشٍ ،
بهنبء اخلذِخ ...اخل ) ِغئٌي اإلٌزضاَ دلنظجو ِ ،ن رٌصيك ًروش اٌغجت ٌٍزغيري .
( )9رٌفش اٌششوخ دلغئٌي اإلٌزضاَ ًوبفخ ادلٌكفني اٌوبٍِني ِوو ًمجين ادلوبًٔني فَ رلبي اإلٌزضاَ جبّين األلغبَ
ًاإلداساد األخشٍ هٍَ اٌزذسيت ًاٌزوٍيُ ادلغزّشيٓ ٌذٍ عيبد رذسيجيخ راد مسوخ ِينيخ عيذح .
()11احلظٌي هٍي شيبدح اٌىبِظ (ً )ACAMSهؼٌيخ اجلّويخ االِشيىيخ وششؽ اعبعي الٌزضاَ
اٌششوخ ثبدلوبيري اٌذًٌيخ ًاِزضبذلب ٌمبٌْٔ اجليبص اٌمٌِي ٌٍشلبثخ هٍي اٌزبِني .
( )11دلذيش بداسح اإلٌزضاَ اٌمذسح ًاٌظالؽيبد اٌشئيغيخ اٌزبٌيخ 0
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ؤ -اإلرظبي ادلجبشش ثإٍ ِٓ ٌِكفَ اٌششوخ ٌٍؾظٌي هٍَ ؤيخ ٍِفبد ؤً ِوٌٍِبد الصِخ ٌٍميبَ ثبدلغئٌٌيبد
ادلنبؿخ .
ة -اٌميبَ ثبٌزؾميمبد فَ ؤٍ بؽزّبالد ٌوذَ رـجيك اإلٌزضاَ ًؿٍت اٌذهُ ِٓ ادلخزظني داخً اٌششوخ
( وبدلغزشبس اٌمبٌَٔٔ ؤً ادلشاعن اٌذاخٍَ هٍَ عجيً ادلضبي ) ؤً بششان ؤؽذ ادلخزظني اخلبسعيني ٌٍميبَ ثبدليّخ
ادلالئّخ ؤً ثوؼيب .
ط -اإلٌزمبء دبغٍظ اإلداسح هٍَ ؤلً رمذيش ِشح فَ اٌوبَ  ،ألْ رٌه ِٓ شإٔو ؤْ يغبهذ ؤهؼبء رلٍظ اإلداسح
فَ رمييُ ِذٍ لذسح اٌششوخ هٍَ بداسح ادلخبؿش اٌزَ لذ رٍؾك ثوٍّيبد اٌششوخ ًثشىً فوبي .

ِيبَ ِغئٌي اإلٌزضاَ 0
يزٌىل ادلٌكف ادلغئٌي هٓ بداسح اإلٌزضاَ ادلغئٌٌيبد اٌزبٌيخ -0
 )1احلظٌي هٍَ مجين األٔلّخ ًاٌزوٍيّبد راد اٌواللخ ( ًِب يزجويب ِٓ روذيالد  ،ؤً يظذس ثوذىب ِٓ ؤٔلّخ
ًروٍيّبد ) اخلبطخ دبىبفؾخ غغً األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة .
 ) 2بهذاد عيبعبد ًبعشاءاد شبٍِخ ٌإلٌزضاَ رزؼّٓ مجين األٔلّخ ًاٌزوٍيّبد ًادلّبسعبد ادلـجمخ فَ
ٔشبؿبد اٌششوخ  ،حبيش يزُ بهزّبدىب ِٓ رلٍظ بداسح اٌششوخ .
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 ) 3بعشاء ِشاعوخ عنٌيخ جلّين اٌزوٍيّبد ادلذسعخ فَ ؤدٌخ اٌغيبعبد ًاإلعشاءاد ادلـجمخ فَ اٌششوخ ٌٍزإوذ
ِٓ رـبثميب ًرٌافميب ِن ِزـٍجبد مجين األٔلّخ ًاٌزوٍيّبد ًؤٔو يزُ اإلٌزضاَ ثزـجيميب .
 ) 4زبذيش اٌغيبعبد ًاإلعشاءاد دًسيبً دبب يؼّٓ بٌزضاَ اٌششوخ ثىبفخ ِغزغذاد األٔلّخ ًاٌزوٍيّبد
ادلزوٍمخ ثىبفخ هٍّيبد اٌششوخ ًٔشبؿبصبب .
 )5اإلؿالم ًاإلعزّشاس فَ بؿالم اإلداسح اٌوٍيب ٌٍششوخ جبّين اٌمٌاهذ ًاٌغيبعبد ادلـجمخ اخلبطخ ثبإلٌزضاَ
اٌزَ يزٌعت اإلٌزضاَ ذبب .
 ) 6بؿالم مجين اٌوبٍِني ثبٌششوخ هٓ ؿشيك اإلداسح اٌوٍيب هٍَ مجين عيبعبد ًروٍيّبد اإلٌزضاَ ًِب يـشؤ هٍييب
ِٓ زبذيش .
 )7ايحمبفلخ هٍَ رٌفري ادلوٌٍِبد ثشىً دائُ ًًاف .
 )8اإلهذاد خل ـخ شبٍِخ ٌٍفؾض ًاٌزإوذ ؤْ مجين اٌغيبعبد ًاإلعشاءاد ادلىزٌثخ ادلوزّذح فَ اٌششوخ
ِزٌافمخ ًِزـبثمخ ِن لٌاهذ اإلٌزضاَ ادلـجمخ .
 ) 9اٌوًّ ثةعزّشاس هٍَ خٍك ثيئخ خبطخ ثبإلٌزضاَ فَ اٌششوخ ً ،دهُ اٌٌهَ ًثنبء صمبفخ اٌزفىري اإلجيبثَ
ٌذٍ ِغئٌىل اٌششوخ ًثبلَ ادلٌكفني ًثنبء ِفيٌَ ؤمهيخ اإلٌزضاَ ثبألٔلّخ فَ اٌششوخ ثشىً هبَ ًاٌزميذ ثزٌه
ؤصنبء ادائيُ دليبَ هٍّيُ .
ِ )11شاعوخ ًبهزّبد مجين ِنزغبد اٌششوخ احلبٌيخ ًاجلذيذح ٌٍزإوذ ِٓ بعزيفبئيب ٌٍّزـٍجبد اٌنلبِيخ .
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 )11رظّيُ ًًػن ٔلبَ إلهذاد اٌزمبسيش اٌذاخٍيخ اخلبطخ دبشالجخ اإلٌزضاَ ًاٌزمييُ اٌزارَ دلخبؿش هذَ
اإلٌزضاَ.
 )12اٌزنغيك ثني اذليئخ ًاٌششوخ فيّب يزوٍك ثبإلٌزضاَ ًثني مجين بداساد اٌششوخ ًادلغزشبسيٓ اٌمبٌٔٔيني
اٌذاخٍيني ًاخلبسعيني ٌؼّبْ ؽغٓ بعزيوبة اٌزوٍيّبد ًرـجيميب هٍَ اٌٌعو اٌظؾيؼ .
 )13روّيُ بمسو ًِشوضه اٌٌكيفَ ثبٌزفظيً هٍي ِذاساء االداساد ًاٌفشًم ( هٍَ ِغزٌٍ اإلداسح اٌوٍيب )
ً هٍَ مجين بداساد اٌششوخ ٌزغييً هٍّيخ اإلرظبي ذبُ ِٓ لجً ؤٍ ٌِكف ثبٌششوخ يغوَ ٌٍؾظٌي هٍَ
رٌػيؼ خبظٌص ادلزـٍجبد اٌنلبِيخ ؤً اٌزوٍيّبد ؤً اٌزجٍيغ هٓ سلبٌفخ ؤً بشزجبه ثوٍّيبد سلبٌفخ .
ً )14ػن خـخ رذسيجيخ ٌٍوبَ ٌالٌزضاَ ًفمب ٌٌٍّعيبد اٌذًٌيخ ًِوبيري االٌزضاَ ادلنظٌص هٍييب ِٓ لجً اجليبص
اٌمٌِي ٌٍشلبثخ هٍي اٌزبِني .
)15ؽؼٌس مجين االٌزضاِبد ًاٌفوبٌيبد اخلبطخ ثبٌشلبثخ ًًؽذح ادلوٌٍِبد ادلبٌيخ .
)16رـجيك منٌصط اهشف ٌِكفه ()KYEوّب منٌصط اهشف هّيٍه ( )KYCشببِب  .االْ لٌأني اٌفبرف
ًاٌشفبفيخ ادلاعغيخ رزـٍت رـجيك اٌنٌصط هٍي اٌوّيً اٌذاخٍي (ً )Employeeاٌوّيً اخلبسعي
(. )Clines
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اٌفظً اخلبِظ
اٌؼجؾ اٌذاخٍَ
( )1رمٌَ اٌششوخ ًػن ًرنفيز بعشاءاد ًعيبعبد ًؤٔلّخ سلبثيخ داخٍيخ ٌٍؾيٌٌٍخ دًْ غغً األٌِاي ًشبٌيً
اإلسىبة ًٔشش رٌه ثني ٌِكفييب .
( ) 2رغـَ رٍه اإلعشاءاد ًاٌغيبعبد ًاألٔلّخ اٌشلبثيخ بعشاءاد اٌونبيخ اٌٌاعجخ ًاإلؽزفبف ثبٌغغالد
ًرومت اٌوٍّيبد غري اٌوبديخ ؤً ادلضريح ٌٍشجيخ ًاإلٌزضاَ ثبإلخـبس .
( )3رمٌَ اٌششوخ ثٌػن رشريجبد وبفيخ إلداسح اإلٌزضاَ ً ،رمٌَ ثزويني ِذيش ِغئٌي هٓ اإلٌزضاَ دبىبفؾخ غغً
األٌِاي ًشبٌيً اإلسىبة فَ ادلغزٌٍ اإلداسٍ وؾذ ؤدَٔ .
( )4رمٌَ اٌششوخ ثةٔشبء ًؽذح ِشاعوخ ِغزمٍخ ًراد ٌِاسد وبفيخ ٌٍزإوذ ِٓ اإلٌزضاَ دبب رؼوو اٌششوخ ِٓ
بعشاءاد ًعيبعبد ًؤٔلّخ سلبثيخ .
( )5رمٌَ اٌششوخ ثبه ذاد ٔلبَ رذسيت ِغزّش دلٌكفييب ٌٍزإوذ ِٓ بعزّشاس بدلبَ اٌوبٍِني ذبب ثبٌزـٌساد احلذيضخ
 ،دبب فَ رٌه ادلوٌٍِبد اٌزَ رزوٍك ثبألعبٌيت ًاٌـشق ًاإلرببىبد اجلذيذح فَ رلبي غغً األٌِاي ًشبٌيً
اإلسىبة .
( )6رمٌَ اٌششوخ ثبٌزإوذ ِٓ ًعٌد رفغرياد ًاػؾخ ٌىبفخ عٌأت لٌأني ِىبفؾخ غغً األٌِاي ًشبٌيً
اإلسىبة ًبٌزضاِبصبب ً ،هٍَ ًعو اخلظٌص ِزـٍجبد اٌونبيخ اٌٌاعجخ ًاإلخـبس هٓ اٌوٍّيبد ادلضريح ٌٍشجيخ .
( )7رمٌَ اٌششوخ ثةسببر بعشاءاد ِشالجخ دليمخ ٌٍزإوذ ِٓ اإلٌزضاَ دبوبيري هبٌيخ ادلغزٌٍ هنذ رويني ادلٌكفيني .
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