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 ليلدلا تافيرعت

 لاومالا ليسغ 

 لاومأ ةيقيقح لصأ هيومت وأ ءافخإ هئارو نم دصقي هيف عورشلا وأ لعف يأ باكترا ةيلمع 

 لاومالا لسغ ةيلمع رمتو ردصملا ةعورشم اهنأك ودبت اهلعجو ماظنلا عرشلل تفلاخ ةبستكم

 :يه ةيساسأ لحارم ثالثب ةداع

  .)عادبالا ةلحرم( فيظوتلا ةلحرم .1

 .ةيطغتلا ةلحرم .2

 .)لاومالا ىلع ةيعرشلا ةفصلا ءافضإ( لماكتلا ةلحرم .3

 :ةمدقم

 ةيعامتجالا ةيمنتلا يف اهتلاسر لثمتت ةيحبر ريغ ةسسؤمك ةيحصل ثاحبألل كراش ةيعمج كردت 

 اهلثم ةيحبر ريغلا تاسسؤملا هجاوتو .باهرالا ليومتو لاومالا لسغ رطاخم ،ضايرلا ةقطنم يف

 .ةددعتم تاهبج ىلع لاومالا ليسغ رطخل يدصتلا يف لثمتملا يدحتلا تاسسؤملا ةيقب لثم

 ببسلا اذهل ،لكك عمتجملا لبق نم ةقثلا نم لاع ىوتسمب ايديلقت ةيحبرلا ريغ تامظنملا عتمتتو

 ليومتو لمتحملا لاومألا لسغ تنجتل ةمزالا تاطايتحالا ذاختا ةيحبرلا ريغ تامظنملا ىلع بجي

  .ةيريخلا عربتلا ةيلمع مادختسا ةداسإ لالخ نم باهرإلا

 عيمجو ةيعمجلاب ايلعلا ةرادإلا ةدعاسمل ليلدلا اذه ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج تروط كلذل

 ليلدلا دنتساو .باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ تالواحم نم ةيئاقولا تارارقلا ذاختال نيفظوملا

 مقر يكلملا موسرملاب رداصلا لاومألا ليسغ ماظن :اهمهأ نم ةيعجرملا قئاثولا نم ديدعلا ىلع

 + م ( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا هليومتو باهرإلا مئارج ماظن .ه ١٤٣٣+٥+١١ خيراتو )٣١ +م(

  .ةيلهألا تايعمجلا ةمكوح ةمظنأو ـه١٤٣٥+٢+٢٤ خيراتب )١٦
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 ريياعملا ىلعا قيبطتو ةمكوحلا ماظن زيزعتل رمتسم لكشب ليلدلا اذه ريوطتب ةيعمجلا موقتسو

  .باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكم يف ةيملاعلا

  : FATF يلاملا لمعلا هقرف نم اهب يصوملا تاءارجإلا

 ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكمل ةيحبرلا ريغ تامظنملل ةيلاتلا تاسرامملا لضفأب FATF يصوت

  :باهرإلا

 ةيلخادلا طباوضلا كلذ يف امب ،ةيوقلا ةيلاملا ةرادإلاو ةديجلا ةمكوحلا ةسرامم نامض -１

  رطاخملا ةرادإ تاءارجإو ةيوقلا

 وا ةيحبر ريغلا ةمظنملل لاومألا مدقت يتلا تامظنملاو دارفالا ىلع ةبجاولا ةيانعلا ذيفنت -２

  .اهيلع لصحت

 نع ثحبلاو رايتخالا ريياعم مادختسا لالخ نم كيرشلا وا عدوملا ةعمس نم ققحتلا -３

 ممألا مئاوقو ةيلحملا تابوقعلا مئاوق كلذ يف امب ،روهمجلل ةحاتملا تامولعملا

  .ةدحتملا

 تايلوؤسمو تاعقوت حيضوتل انكمم كلذ نوكي امدنع ةبوتكم تايقافتا يف لوخدلا -４

 غالبإلا تابلطتمو لاومألا قيبطتب قلعتي اميف ةيليصفتلا تامولعملا كلذ يف امب نيحناملا

  .ةيناديملا تارايزلاو قيقدتلاو مظتنملا

 لضفأ لكشب اههجاوت يتلا رطاخملا مهف يف ةدعاسملل رطاخملل يلخاد ليلحت تاءارجإ -５

  .ةبجاولا ةيانعلاو رطاخملا نم ةبسانملا فيفختلا ريبادت ميمصتو ،ةسسؤملا تايملع يف

 تاداريإلل ةلماكو ةيفاك هيلام تالجسب ظافتحاو ةيوق ةيلام تاءارجإو طباوض عضو -６

 يئاهنلا مادختسالا كلذ يف امب اهتايلمع لاوط ةيلاملا تالماعملاو تافورصملاو

  .لاومألل

 وحنلا ىلع لاومألا قيبطت نم دكأتلاو لاومألا عمج دنع حوضوب جمانربلا فادها ديدحت -７

  .دوشنملا
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 اهيلع نولصاحلاو نوحناملا اهب موقي يتلا ةطشنألاب ةقلعتملا تامولعملا نا نم دكأتلا -８

  .روهمجلل ةحاتم

 يغبني ناك اذا ام ديدحتل ريياعم عضوو ،لومملا وا عدوملا لخد رداصم نع غالبإلا نم دكأتلا -９

  .اهضفر وا تاعربتلا لوبق

  :ءالمعلا ىلع ةددشملا ريبادتلا ةسايس

   :يلي ام يندا دحك اهذاختا يغبني يتلاو ءالمعلا هاجت ةددشملا ةبجاولا ةيانعلا ريبادت لمشت

 تانايب ثيدحت ،لوصألا مجح ،بصنملا :لثم ليمعلا نع هيفاضا تامولعم ىلع لوصحلا .أ

  .يرود لكشب تاكرشلل ةيكلملا تامولعمو ةيوهلا

  .كلذ نأشب ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلاو اهتعيبطو لمعلا ةقالع نم ضرغلا مهف .ب

  .ليمعلل ةورثلا وا لاومألا ردصم نع تامولعم ىلع لوصحلا .ت

 متي يتلا تايلمعلا يف قيقدتلا تارم ددع ةدايزب كلذو لمعلا تاقالع نأشب ةباقرلا زيزعت .ث

 ام عم اهئارجا متي يتلا تايلمعلا قاستا نامضل لمعلا ةقالع مايق ةدم لالخ ،اهءارجا

  .رطاخملا ةجردو هطاشنو ليمعلا نع ةأشنملا هفرعت

  .لوحألا نم لاح يأب تاعربتك ةيدقن غلابم يأ لوبق مدع .ج

 نع اهتميق ديزت )ةيوضعلا موسرك( ةيعمجلا تامدخ لباقم ةيدقن غلابم يأ لوبق مدع .ح

 .يدوعس لاير 1000

  :لاومألا ليسغ ةلاح هابتشا نع غالبإلا ةسايس

  .رشابم لكشب ةقالعلا تاذ ةيلاملا تايرحتلا ةدحول اهب هبتشملا ةيلمعلاب ريرقت لاسرا .أ

 تاذ ةيلمعلا نع هيفاو تانايبو تادنتسم نم اهنع غلبملا ةيلمعلاب قلعتي ام عيمج ريفوت .ب

 تامولعملا يلع ىندا دحك غالبلا لمشي نا ىلع ، ةدمتعملا غالبإلا جذامنل ًاقفو ةقالعلا

  :ةيتالا
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  .مهفتاوه ماقرأو مهنيوانع نع تامولعمو مهتالماعتب هبتشملا صاخشألا ءامسأ .１

  .ةنهارلا اهتلاحو فاشتكا فورظو اهفارطاو اهب هبتشملا ةيلمعلاب نايب .２

  .اهب هبتشملا ةيلمعلا لحم غلبملا ديدحت .３

  .غالبإلا نع لوؤسملا فظوملا اهيلا دنتسا يتلا هابتشالا يعاودو بابسأ .４

 وا غيلبتلاب هنع غلبملا ليمعلا ريذحت وا راطخا مدع ةأشنملا ىلع بجي ،غيلبتلا ةلاح يف .ت

  .هابتشالا

 نم اهبلط دنع تاغالبلا نع اهريراقت ةددحملا ةيلاملا ريغ نهملاو لامعالا تاسسؤم مدقت .ث

 بلطلا لمتشي نا نكميو بلطلا خيرات نم مايأ ةرشع لالخ كلذو ةيلاملا تايرحتلا ةدحو

  :يليام ىلع

  هنع غلبملا فرطلا نع تامولعم .１

  .ةلصلا تاذ فارطألا وا هنع غلبملل ةيلاملا وا ةيراجتلا تالماعملاب نايب .２

  .تادنتسملاب ةديؤم كشلا ىلع ةلادلا تارشؤملاو تارربملا ميدقت .３

  :باهرإلا ليومتو لاومألا لسغب ةقلعتملا رطاخملا ةرادإ تاءارجإ

 ةيلاح هنا وا ناك نا قبس يقيقحلا ديفتسملاو ديدجلا وا يلاحلا ليمعلا ناك اذا ام ديدحت .أ

  .رطاخملل الثمم ايسايس ايصخش لبقتسملا يف نوكي نا لمتحملا نم وا

 نيقيقحلا نيديفتسملاو ءالمعلا لاومأ ةورث ردصم ديدحتل ةبسانملا ريبادتلا ذاختا ةرورض .ب

  .رطاخملل يلثمم نييسايس صاخشأك نيددحملا

 ردابتي هابتشا يأ نع رشابم ريغ وا رشابم لكشب ءالمعلا ريذحت هنأش نم يذلا فرصتلا بنجت .ت

 دكأتلا ةيلاملا ريغ نهملاو لامعالا تاسسؤم ىلعو ليمعلا اهب موقي يتلا تايلمعلا نأشب

  :يلي امم

  .اهضفر مدعو اهب هبتشملا تالماعملل يلكشل لوبقلا -１

 تاميلعتلا قيبطت يدافتل ةروشملا وا ةحيصنلا ميدقت وا ءالمعلل لئادبلا ضرع بنجت -２

  .اهنورجي يتلا تايلمعلا نأشب
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 تامولعملا ،اهب هبتشملا تايلمعلا وا ءالمعلا نع تاغالبلا ةيرس ىلع ةظفاحملا -３

  .ةيلاملا تايرحتلا ةدحول ةعوفرملا اهب ةطبترملا

 ةعيبط نع راسفتسالل ةيجراخلا فارطألا عم وا ءالمعلاب لاصتالا ءارجا يدؤي الا -４

  .هلوح كوكشلا ةراثا ىلا تايلمعلا

 ريغ نهملاو لامعالا يف اهب هبتشملا تايملعلا وا ةيداعلا ريغ تايلمعلا ىلع ةلادلا تارشؤملا

 ةددحملا ةيلاملا

  :نينوناقلا نيبساحملا ةلاح

 ليومتو لاومألا لسغ لاجم يف هلقتسم ةنهمك نينوناقلا نيبساحملاب ةطبترملا رطاخملا لثمتت

 نيديفتسملا ةيوه ءافخإ يف ةنهملا هذه لالغتسا هيناكما يف يساسأ لكشب باهرإلا

 مازتلالا نينوناقلا نيبساحملا ىلع بجي هنإف اذل اهلالخ نم متت يتلا تايلمعلا نم نيقيقحلا

 تايلمعل دادعألاب نوموقي امدنع باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن ماكحا قيبطتب

  :ةيلاتلا ةطشنألا دحأب قلعتت نهتالمع حلاصل ةيلام

  .تاراقعلا عيبو ءارش -１

  .مهل ىرخأ لوصأ هيا وا ةيلاملا نهقارواو ءالمعلا لاومأ ةرادإ -２

  .ةيلاملا قاروألاب ةصاخلا تاباسحلا وا ريفوتلا تاباسح وا ةيفرصملا تاباسحلا ةرادإ -３

  .تاكرشلا ةرادإو ليغشتو ءاشنا يف ةمهاسملا ميظنت -４

 تانايكلا عيبو ءارشو ةينوناقلا تابيترتلا وا ةيرابتعالا صاخشألا ةرادإو ليغشتو ءاشنا -５

  .ةيراجتلا
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  :راقعلا ةلاح

 ةمئاقلا تاعمتجملا يف هصاخ ايديلقت ابولسأ يراقعلا عاطقلا لالخ نم لاومألا لسغ بولسأ دعي

 نمضتت روص ةدع قيرط نع تاراقعلا لالخ نم لاومألا لسغ متي نا نكميو ،يدقنلا لماعتلا ىلع

  .عاطقلا اذه يف ءارشلاو عيبلا تايلمع ةعيبطو ةقيرط يف

 ءارشلاو عيبلا ةراجت يف اهب هبتشملا تايلمعلا وا ةيداعلا ريغ تايلمعلا ىلع ةلادلا تارشؤملا

  :تاراقعلاو

 وا قوسلا راعسأب ةنراقم هل ةيلعفلا ةميقلا عم ًاقالطإ بسانت ال ةميقب راقع عيب وا ءارش .１

  .ناصقنلا وا ةدايزلاب ءاوس ،ةقطنملا تاذ يف ةلثامملا تاراقعلا راعسأ

 مولعم وه ام بسح يرتشملل ةداتعملا ةردقلا عم مهراعسا بسانتت ال تاراقع ءارش راركت .２

  .نيرخا صاخشا باحسل تايلمعلا هذه زاجنا يف كشلا وا هنع

 هليجست متي نا ىلع يلئاع لزنمك يصخشلا لامعتسالل صصخم راقع ءارشب ليمعلا مايق .３

  .ليمعلا اهكلمي ةكرشلا مساب

 هيف ةريبك تانيسحت ءارجا وا هؤارش يوني يذلا راقعلل ميمصت ةداعإ بلطب ليمعلا مايق .４

 عيب تاياغل ادقن تانيسحتلا ءارجا ةفلك وا ميمصتلا ةداعإ ةميق عفدب ليمعلا موقي ثيحبو

  .ةيفاضإ ةميقب راقعلا

 ةميق عاجرتساو ءارشلا ةيلمع مامتإ هضفر مث نمو ًادقن نوبرعلا ةميق عفدب ليمعلا مايق .５

  .كيش لالخ نم نوبرعلا

 ال ثلاث صخش نع رداص كيش بجومب راقعلا ءارشل مزالا نوبرعلا ةميق عفدب ليمعلا مايق .６

  .هعورف وا هلوصأ ريغ نم وا ههبش لحم وا ةحضاو ةقالع هب هطبرت

 وا ءارشلا ةيلمع مامتإ لبق ةيئاشنإلا هتلاح نم دكأتلاو راقعلا ةنياعمب ليمعلا مامتها مدع .７

  .اهمامتإب بغري يتلا ةيلمعلا
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 صوصخب مامتها يأ يدبي الو ،ريصقلا ةدم يف تاراقعلا نم ددع ءارشب ليمعلا موقي نا .８

  .كلذ ريغو اهحالصإ اهفيلاكتو اهتلاحو اهعقوم

  .نمثلاب مامتهالا نود هل ةكولمم تاراقع عيبب ليمعلا مايق .９

  .راقعلا ةيكلم ءافخإل رخا صخش مساب نهرلا وا تاكلتمملا ليجستب ليمعلا مايق .１０

 عم قافتالا متي نأ ىلعو ةيقيقحلا هتميق نم ىلعأب راقعلا ءارشب ليمعلا مايق .１１

  .ةيمسرلا رئاودلا جراخ ليمعلل ةميقلا قرف ةداعإ ىلع يرتشملا

  .ءارشلا رعس نم لقأ رعسب ةرشابم هءارش دعب راقع عيبب ليمعلا موقي نأ .１２

 .ةيلاع ةرطاخم تاذ لود اهردصم لاومأ نم نمثب راقعلا نمث عفدب ليمعلا مايق .１３

 رطاخم تاذ لود ىلا راقعلا نمث ليوحت يراقعلا بتكملا نم بلطلاب ليمعلا مايق .１４

 ةيلاع

 نمو ءارشلاب كلذو تاراقعلا نم ةعومجم صخت ةدقعم تايلمع ءارجإب ليمعلا مايق .１５

 .ةضياقملاو ةلدابملاو عيبلا ةداعإ مث

 


