


  الالئحة التنفيذية لنظام هكافحة جزائن اإلرهاب ومتويله
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

  

 

 
ٖــ، املػت١ًُ ع٢ً 1439/ 2/  29ٚتازٜخ  9958بعد االطالع ع٢ً املعا١ًَ ايٛازد٠ َٔ ايدٜٛإ املًهٞ بسقِ 

ٖـ، يف غإٔ َػسٚع ايال٥خ١ ايتٓفٝر١ٜ يٓعاّ 1439/ 2/ 23/ج ٚتازٜخ 3170بسق١ٝ َعايٞ ايٓا٥ب ايعاّ زقِ 

 .َهافخ١ جسا٥ِ اإلزٖاب ٚمتًٜٛ٘

 

 .يتٓفٝر١ٜ املػاز إيٝ٘ٚبعد االطالع ع٢ً َػسٚع ايال٥خ١ ا

 
 12( ٚتازٜخ 21ٚبعد االطالع ع٢ً ْعاّ َهافخ١ جسا٥ِ اإلزٖاب ٚمتًٜٛ٘، ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ )ّ/

  .ٖـ1439/  2/

 
ٖـ، ٚزقِ 1439/ 12/ 18( ٚتازٜخ 1635ٖـ ٚزقِ )1439/ 11/  12( ٚتازٜخ 1510ٚبعد االطالع ع٢ً احملاضس زقِ )

ٖـ، املعد٠ يف ١٦ٖٝ اـربا٤ مبجًظ 1439/ 11/ 12 ( ٚتازٜخ 1511ٖـ، ٚاملرنس٠ زقِ )1440/ 4/ 23( ٚتازٜخ 711)

 .ايٛشزا٤

 
 15/د( ٚتازٜخ  40/  3-4ٚبعد االطالع ع٢ً ايتٛص١ٝ املعد٠ يف فًظ ايػؤٕٚ االقتصاد١ٜ ٚايت١ُٝٓ زقِ )

 .ٖـ1440/  1/ 

 

 .ٖـ1440/ 2/  2( ٚتازٜخ 657زقِ ) ٚبعد االطالع ع٢ً بسق١ٝ أَا١ْ فًظ ايػؤٕٚ ايطٝاض١ٝ ٚاأل١َٝٓ

 

 .ٖـ1440/ 5/ 1( ٚتازٜخ 2692ٚبعد االطالع ع٢ً تٛص١ٝ ايًج١ٓ ايعا١َ جملًظ ايٛشزا٤ زقِ )



  الالئحة التنفيذية لنظام هكافحة جزائن اإلرهاب ومتويله

 

 

 

 

  .املٛافك١ ع٢ً ايال٥خ١ ايتٓفٝر١ٜ يٓعاّ َهافخ١ جسا٥ِ اإلزٖاب ٚمتًٜٛ٘، بايصٝػ١ املسافك١

 

 

 

 ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤

 

: 

 :ايٓعاّ ٖٞ ( َٔ املاد٠ )األٚىل( 14َٔاألْػط١ أٚ ايعًُٝات املاي١ٝ املػاز إيٝٗا يف ايفكس٠ )

 .قبٍٛ ايٛدا٥ع ٚغريٖا َٔ األَٛاٍ ايكاب١ً يًدفع، مبا يف ذيو اـدَات اـاص١ يف املصازف -1

 .أٟ ْػاط متٌٜٛ آخس اإلقساض أٚ اإلجياز ايتًُٜٛٞ أٚ -2

 .خدَات ؼٌٜٛ ايٓكد أٚ ايعُالت -3

إصداز ٚإداز٠ أدٚات ايدفع، ٚتػٌُ: بطاقات اال٥تُإ، ٚبطاقات اؿطِ، ٚايػٝهات، ٚايػٝهات  -4

 .ايطٝاح١ٝ، ٚأٚاَس ايدفع، ٚاؿٛاالت املصسف١ٝ، ٚايع١ًُ اإليهرت١ْٝٚ

 .إصداز خطابات ايطُإ املايٞ أٚ غريٖا َٔ ايطُاْات -5

 .تبدٌٜ ايعُالت األجٓب١ٝ -6

  .املػازن١ يف إصداز األٚزام املاي١ٝ ٚتكدِٜ اـدَات املاي١ٝ -7

 .إداز٠ احملافغ االضتجُاز١ٜ -8

 .حفغ ٚإداز٠ ايٓكد أٚ األٚزام املاي١ٝ ْٝاب١ عٔ أٟ غدص آخس -9

َّٔ أٚ ٚضٝط إبساّ عكٛد محا١ٜ أٚ اّدخاز، أٚ غريٖا َٔ أْٛاع ايتأَني املتعًك١ باالضتجُا -10 ز بصف١ َؤ

 .أٚ ٚنٌٝ يعكد ايتأَني أٚ أٟ َٓتج تأَٝين يػسن١ تأَني

 .اضتجُاز األَٛاٍ أٚ إدازتٗا أٚ تػػًٝٗا ْٝاب١ً عٔ غدص آخس -11   

  :َا ٜتصٌ باألٚزام املاي١ٝ، ٚايٛازد٠ يف ْعاّ ايطٛم املاي١ٝ ٚيٛا٥خ٘، أٚ أْػط١ ايتداٍٚ اآلت١ٝ -12   

 .املػتكات ٚغريٖا َٔ األدٚاتغٗادات اإلٜداع، ٚ -أ
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 .ايعُالت -ب

 .أدٚات صسف ايع١ًُ، ٚأضعاز ايفا٥د٠ ٚاملؤغسات املاي١ٝ -ج

 .األٚزام املاي١ٝ ايكاب١ً يًتداٍٚ ٚاملػتكات املاي١ٝ -د

 .ايعكٛد املطتكب١ًٝ يًطًع األضاض١ٝ -ٖـ

: 

  ( َٔ املاد٠ )األٚىل( 15َٔاألعُاٍ ايتجاز١ٜ أٚ امل١ٝٓٗ املػاز إيٝٗا يف ايفكس٠ )

 :ايٓعاّ ٖٞ

 .ايطُطس٠ ايعكاز١ٜ -1

ايتجاز٠ يف ايرٖب أٚ األحجاز ايهسمي١ أٚ املعادٕ ايج١ُٓٝ اييت تصٜد ق١ُٝ ايع١ًُٝ فٝٗا عٔ مخطني  -2

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ، ضٛا٤ أمتت ايع١ًُٝ ع٢ً صٛز٠ َعا١ًَ ٚاحد٠ أّ ع٢ً عد٠ َعاَالت تبدٚ َتص١ً، 

 .الٍ َؤضط١ فسد١ٜ أٚ غسن١ ػاز١ٜٚضٛا٤ أناْت َٔ خ

اـدَات ايكا١ْْٝٛ أٚ احملاضب١ٝ اييت ٜكدَٗا احملإَٛ أٚ احملاضبٕٛ أٚ أٟ غدص آخس خالٍ  -3

 :ممازض١ امل١ٓٗ، ٚذيو عٓد ايكٝاّ بإعداد املعاَالت أٚ تٓفٝرٖا يف أٟ َٔ األْػط١ اآلت١ٝ

 .غسا٤ ايعٌُٝ يًعكازات، أٚ بٝعٗا، أٚ تأجريٖا -أ

 .ز٠ أَٛاٍ ايعٌُٝ، مبا فٝٗا حطابات٘ املصسف١ٝ أٚ االضتجُاز١ٜ أٚ أصٛي٘ األخس٣إدا -ب
تأضٝظ أٚ تػػٌٝ أٚ إداز٠ أغداص ذٟٚ صف١ اعتباز١ٜ، أٚ تستٝب قاْْٛٞ، أٚ تٓعِٝ االنتتابات  -ج

 .املتعًك١ بٗا

 .غسا٤ ايعٌُٝ يًػسنات ايتجاز١ٜ أٚ بٝعٗا -د

: 

األعُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا ايعٌُٝ أٚ ٜػسع فٝٗا َع إحد٣ املؤضطات املاي١ٝ ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ، 

  :( َٔ املاد٠ )األٚىل( َٔ ايٓعاّ 17ٖٞاملػاز إيٝٗا يف ايفكس٠ )

  .تستٝب أٚ إجسا٤ أٟ ع١ًُٝ أٚ عالق١ عٌُ أٚ فتح حطاب ي٘ -1

 .طابايتٛقٝع ع٢ً أٟ ع١ًُٝ أٚ عالق١ عٌُ أٚ ح -2

 .ؽصٝص حطاب مبٛجب ع١ًُٝ َا -3

   .ؼٌٜٛ حطاب أٚ حكٛم أٚ ايتصاَات مبٛجب ع١ًُٝ َا -4

 .اإلذٕ ي٘ بإجسا٤ ع١ًُٝ أٚ ايطٝطس٠ ع٢ً عالق١ عٌُ أٚ ع٢ً حطاب -5
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: 

اد٠ ( َٔ امل22َٔ اؾٗات ايسقاب١ٝ املػاز إيٝٗا يف ايفكس٠ ) -نٌ يف فاٍ اختصاص٘-تعد اؾٗات أدْاٙ 

 :)األٚىل( َٔ ايٓعاّ

 .ٚشاز٠ ايعدٍ -1

 .ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ -2

 .ٚشاز٠ ايتجاز٠ ٚاالضتجُاز -3

 .َؤضط١ ايٓكد ايعسبٞ ايطعٛدٟ -4

 .١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ -5

: 

اؾسا٥ِ ألغساض تطبٝل املاد٠ )اـاَط١( َٔ ايٓعاّ، عٓد ايكبض ع٢ً املػتب٘ بازتهاب٘ إحد٣  -1

املٓصٛص عًٝٗا يف ايٓعاّ، فٝتِ إغعاز ايٓٝاب١ ايعا١َ فٛز ايكبض عًٝ٘ ٚبػهٌ َباغس، ٜٚعسض عًٝٗا 

  .فٛز االْتٗا٤ َٔ إجسا٤ات االضتدالٍ مبا ال ٜتجاٚش ضبع١ أٜاّ َٔ تازٜخ ايكبض عًٝ٘

٘، متدٜد املد٠ تسفع ز٥اض١ أَٔ ايدٚي١ يف حاٍ تطًبت إجسا٤ات االضتدالٍ ٚمساع أقٛاٍ املػتب٘ ب -2

ِٔ ٜفٛض٘ يٝصدز أَسًا  ََ املػاز إيٝٗا يف املاد٠ )اـاَط١( َٔ ايٓعاّ; طًبًا َطببًا إىل ايٓا٥ب ايعاّ أٚ 

 .نتابًٝا بتُدٜدٖا ملد٠ أٚ ملدد ال ٜتجاٚش فُٛعٗا ضبع١ أٜاّ

: 

ع٢ً اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ ع٢ً املؤضط١ املاي١ٝ يف حاٍ تًكٞ طًبًا ٚفكًا يألحهاّ ايٛازد٠ يف املاد٠ )ايطادض١(  -1

َٔ ايٓعاّ، إحايت٘ فٛزًا إىل املؤضط١ املاي١ٝ ٚدٕٚ إْراز ايطسف املعين، يتكدِٜ ايطجالت أٚ املطتٓدات أٚ 

١ٝ احملدد٠ ٚبايطسٜك١ ٚايػهٌ احملددٜٔ يف املعًَٛات املطًٛب١ إىل اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ ضُٔ امل١ًٗ ايصَٓ

 .ايطًب

ع٢ً أٟ غدص أٚ األعُاٍ أٚ املٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠ أٚ املٓعُات غري اهلادف١ إىل ايسبح، يف حاٍ  -2

َٔ  -ٚفكًا يألحهاّ ايٛازد٠ يف املاد٠ )ايطادض١(-تًكٞ طًب تٛفري أٟ ضجالت أٚ َطتٓدات أٚ َعًَٛات 

 .ٖا ضُٔ امل١ًٗ ايص١َٝٓ احملدد٠ ٚبايطسٜك١ ٚايػهٌ احملددٜٔ يف ايطًبايٓعاّ; ايكٝاّ بتٛفري

إٔ تكّٛ  -املطًٛب١ عٓد حصٛهلا ع٢ً ايطجالت أٚ املطتٓدات أٚ املعًَٛات-ع٢ً اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ  -3

 بإبالغ اؾ١ٗ ايطايب١ بريو فٛزًا، ٚإٔ تصٚدٖا بايطجالت أٚ املطتٓدات أٚ املعًَٛات اييت مّت تصٜٚدٖا بٗا

 .ضُٔ امل١ًٗ ايص١َٝٓ ٚبايػهٌ احملدد يف ايطًب
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: 

 :تٓفٝرًا يًُاد٠ )ايطابع١( َٔ ايٓعاّ

 .ٜصدز إذٕ دخٍٛ املطانٔ ٚتفتٝػٗا َٔ ز٥ٝظ فسع ايٓٝاب١ ايعا١َ يف املٓطك١ أٚ َٔ ٜفٛض٘ -1

 .ٜصدز إذٕ دخٍٛ غري املطانٔ ٚتفتٝػٗا َٔ قكل كتص َهاًْا ْٚٛعًا -2

إذٕ دخٍٛ املطانٔ أٚ املهاتب أٚ املباْٞ ٚتفتٝػٗا; نتاب١ً، ٚجيب إٔ ٜتطُٔ اإلذٕ اضِ َٔ ٜهٕٛ  -3

 .أصدزٙ، ٚتٛقٝع٘، ٚٚظٝفت٘، ٚضاع١ صدٚزٙ، ٚتازخي٘، ٚتعٝني َا ٜساد تفتٝػ٘، ٚإٔ ٜهٕٛ َطببًا

تطًب اؿصٍٛ ( َٔ املاد٠ )ايطابع١( َٔ ايٓعاّ، اييت ال ت3حاالت ايطسٚز٠، املػاز إيٝٗا يف ايفكس٠ ) -4

  :ع٢ً إذٕ بدخٍٛ املطانٔ أٚ املهاتب أٚ املباْٞ ٚتفتٝػٗا، ٖٞ

 .حاي١ ايتًبظ يف إحد٣ اؾسا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف ايٓعاّ -أ
ٚجٛد أٟ َطًٛبني ٚخيػ٢ يف حاٍ ايتأخس ٖسبِٗ،  -بٓا٤ ع٢ً ايتخسٜات املٝدا١ْٝ أٚ ايف١ٝٓ-إٕ تبني  -ب

ٟ َٔ اؾسا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف ايٓعاّ ٚخيػ٢ يف حاٍ أٚ ٚجٛد أٟ أدي١ َستبط١ أٚ َتعًك١ بأ

ايتأخس إتالفٗا أٚ ايتصسف فٝٗا أٚ ْكًٗا أٚ ضٝاع أَٛاٍ َٚتخصالت اؾسمي١ أٚ ٚضا٥طٗا أٚ املطتٓدات 

 .أٚ ايٛثا٥ل أٚ املُتًهات أٚ غريٖا

ُٜسفع إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ ْتا٥ج ايتفتٝؼ ٚأضباب٘ خالٍ َد٠ ال تتجاٚش )  .ضاع١ َٔ اْتٗا٥٘( 24ع٢ً إٔ 

: 

يف حاٍ إٜكاف إجسا٤ات ايدع٣ٛ ٚفكًا يألحهاّ ايٛازد٠ يف املاد٠ )اؿاد١ٜ عػس٠( َٔ ايٓعاّ، فًًٓٝاب١  -1

 .ايعا١َ إحاي١ األٚزام إىل ج١ٗ ايطبط، ٚهلا ؼسٜو ايدع٣ٛ َس٠ أخس٣ عٓد ظٗٛز َا ٜطتٛجب ذيو

ال ٜػًُِٗ ٚقف إجسا٤ات ايدع٣ٛ، فًًٓٝاب١ ايعا١َ فسش  إٕ نإ يف ايكط١ٝ ذاتٗا َتُٕٗٛ آخسٕٚ -2

 .أٚزام َطتك١ً ملٔ أٚقفت اإلجسا٤ات عك٘

: 

 :احملاذٜس األ١َٝٓ املػاز إيٝٗا يف املاد٠ )ايجا١ْٝ عػس٠( َٔ ايٓعاّ ٖٞ

 .خػ١ٝ اهلسب أٚ االختفا٤ -1

 .اإلضساز مبصًخ١ ايتخكٝكات -2

: 

 :فساج املؤقت ٚغسٚط٘، املػاز إيٝٗا يف املاد٠ )ايجايج١ عػس٠( َٔ ايٓعاّ ٖٞضٛابط اإل

  .أال تهٕٛ ٖٓاى قاذٜس أ١َٝٓ ترتتب ع٢ً اإلفساج املؤقت -1
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ُٜتطًب َٔ إجسا٤ات  -2 إٔ ٜهٕٛ اإلفساج املؤقت ألضباب َعترب٠ اجتُاع١ٝ أٚ صخ١ٝ أٚ ذات عالق١ مبا 

 .اضتدالٍ

 .ا٤ات ٚايتدابري املٓصٛص عًٝٗا يف أَس اإلفساج املؤقتًٜتصّ املفسج عٓ٘ باإلجس -3

: 

بتطبٝل األحهاّ ايٛازد٠ يف املاد٠  -ٚفكًا يصالحٝاتٗا املكس٠ ْعاًَا-تكّٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًجُازى  -1

، أٚ مل )ايطابع١ عػس٠( َٔ ايٓعاّ، عٓد االغتباٙ عاي١ متٌٜٛ إزٖاب، ضٛا٤ ُقّدّ إقساز صخٝح أٚ ناذب

 .ُٜكدّ

تطًب اهل١٦ٝ ايعا١َ يًجُازى َٔ حاٌَ أٟ َٔ ايعُالت، أٚ األدٚات ايكاب١ً يًتداٍٚ ؿاًَٗا، أٚ  -2

ايطبا٥و ايرٖب١ٝ، أٚ املعادٕ ايج١ُٓٝ، أٚ األحجاز ايهسمي١، أٚ اجملٖٛسات املػػٛي١، املػتب٘ بٗا عاي١ 

دزٖا، أٚ ايػسض َٓٗا، أٚ أٟ َع١ًَٛ ; أٟ َع١ًَٛ تساٖا ضسٚز١ٜ; نُص-إٕ ٚجد-متٌٜٛ اإلزٖاب 

 .أخس٣

ُتعد اهل١٦ٝ ايعا١َ يًجُازى قطسًا باؿاي١ ٜتطُٔ أضباب االغتباٙ، ٚقا١ُ٥ باملطبٛطات، ٚأٟ  -3

  .َع١ًَٛ أخس٣ ذات ص١ً َٚا مت يف غإٔ ٖرٙ اؿاي١ َٔ إجسا٤ات

مبُٗاتٗا ذات ايص١ً تتدر اهل١٦ٝ ايعا١َ يًجُازى َا تساٙ َٔ تدابري إضاف١ٝ يطُإ قٝاَٗا  -4

 .مبهافخ١ متٌٜٛ اإلزٖاب

: 

إذا اضتٛجبت َصًخ١ ايتخكٝل تٛقٝف املتِٗ بازتهاب٘ جسمي١ َٔ اؾسا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف  -1

ايٓعاّ; فع٢ً احملكل إصداز أَس بتٛقٝف٘ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ثالثني ًَٜٛا َٔ تازٜخ إحايت٘ إىل ايٓٝاب١ 

إٔ ٜكّٛ بعسض األٚزام  -قبٌ اْكطا٥ٗا-عًٝ٘  أ٣ احملكل متدٜد َد٠ ايتٛقٝف، فٝجبايعا١َ. ٚإٕ ز

ِٔ ٜٓٝب٘ َٔ زؤضا٤ ايدٚا٥س ايداخ١ً يف ْطام اختصاص٘، يٝصدز  ََ ع٢ً ز٥ٝظ فسع ايٓٝاب١ ايعا١َ، أٚ 

فُٛعٗا أَسًا بتُدٜد ايتٛقٝف َد٠ أٚ َددًا َتعاقب١ ال ٜصٜد أٟ َٓٗا ع٢ً )ثالثني( ًَٜٛا، ٚال تصٜد يف 

ع٢ً )َا١٥ ٚمثاْني( ًَٜٛا َٔ تازٜخ إحايت٘ إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ. ٚيف اؿاالت اييت تتطًب ايتٛقٝف َد٠ 

ِٔ ٜفٛض٘ َٔ ْٛاب٘ يٝصدز أَسٙ بايتُدٜد ملد٠ أٚ ملدد َتعاقب١  ََ أطٍٛ، ٜسفع األَس إىل ايٓا٥ب ايعاّ أٚ 

ُٛعٗا ع٢ً )اثين عػس( غٗسًا َٔ تازٜخ إحايت٘ ال ٜصٜد أٟ َٓٗا ع٢ً )ثالثني( ًَٜٛا، ع٢ً أال تصٜد يف ف

 .إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ

ع٢ً إداز٠ ايتٛقٝف ايهتاب١ إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ يًتٓطٝل َعٗا قبٌ اْكطا٤ املد٠ أٚ املدد احملدد٠ يف أَس  -2

 .ايتٛقٝف بٛقت ناٍف، ٚال ٜتِ إخال٤ ضبًٝ٘ إال مبٛجب أَس صادز َٔ ايٓٝاب١ ايعا١َ
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: 

ُٜخدد يف أَس َٓع االتصاٍ ايصادز َٔ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚفكًا يًُاد٠ )ايعػسٕٚ( َٔ ايٓعاّ، ايف٦ات 

 .املػُٛي١ باملٓع

: 

ٜهٕٛ تٓفٝر اؿهِ ايكطا٥ٞ األجٓيب ايٓٗا٥ٞ، املتعًل بأٟ جسمي١ إزٖاب١ٝ أٚ جسمي١ متٌٜٛ إزٖاب مبا 

فٝٗا األحهاّ املتعًك١ مبصادز٠ األَٛاٍ أٚ املتخصالت أٚ ايٛضا٥ط املستبط١ بأٟ َٔ تًو اؾسا٥ِ املػاز 

ْع١ُ املًُه١. ٜٚػرتط يتٓفٝر ( َٔ املاد٠ )ايسابع١ ٚايعػسٜٔ( َٔ ايٓعاّ; ٚفكًا أل3إيٝ٘ يف ايفكس٠ )

 :طًب ايدٚي١ ايطايب١، ؼكل َا ٜأتٞ

ـ إزفام ْطد١ زمس١ٝ َٔ اؿهِ ٚايكإْٛ ايرٟ اضتٓد إيٝ٘، َٚا ٜجبت بإٔ اؿهِ أصبح ْٗا٥ًٝا، ٚأْ٘ 1

 .صادز َٔ ج١ٗ قطا١ٝ٥ كتص١ بٓعس ايكط١ٝ يف ايدٚي١ ايطايب١

َُهٔ َٔ ـ إٔ املعين يف ايدع٣ٛ اييت صدز فٝٗا اؿهِ، 2 َُجٌ متجٝاًل صخٝخًا، ٚ قد ُنًف باؿطٛز ٚ

 .ايدفاع عٔ ْفط٘

 .ـ أال ٜتعازض اؿهِ َع أحهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚأحهاّ ايٓعاّ ايعاّ يف املًُه3١

 .ـ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ قاباًل يًتٓفٝر4

 .أال ٜتعازض اؿهِ َع حهِ ضبل إٔ صدز َٔ ج١ٗ قطا١ٝ٥ يف املًُه١ يف املٛضٛع ْفط٘ ـ 5

ـ أال تهٕٛ ٖٓاى دع٣ٛ َٓعٛز٠ يف ج١ٗ قطا١ٝ٥ يف املًُه١ يف اؾسمي١ ْفطٗا اييت صدز اؿهِ املساد 6

 .تٓفٝرٙ يف غأْٗا

ـ إزفام بٝإ ٜتطُٔ اإلجسا٤ات ٚايتدابري اييت اؽرتٗا ايدٚي١ ايطايب١ ؿُا١ٜ األغداص حطين 7

 .اي١ٝٓ

، ٚتكدٜس يكُٝتٗا، َٚهإ ٚجٛدٖا احملتٌُ، ـ إزفام ٚصف يألَٛاٍ اييت ُطًب تٓفٝر اؿهِ يف غأْٗا8

 .َٚعًَٛات عٔ أٟ غدص قد حيتفغ بٗا أٚ تهٕٛ عٛشت٘، ٚبٝإ بايٛقا٥ع اييت ٜكّٛ ايطًب عًٝٗا

: 

املع١ٝٓ باضرتداد ٚاقتطاّ  -املػاز إيٝٗا يف املاد٠ )ايجا١ْٝ ٚايطتني( َٔ ايٓعاّ-ٜكصد باؾ١ٗ املدتص١ 

املتخصالت أٚ ايٛضا٥ط املصادز٠ َع ايدٍٚ اييت تسبطٗا َع املًُه١ اتفاقٝات أٚ َعاٖدات األَٛاٍ أٚ 

 .ضاز١ٜ; ايًج١ٓ ايدا١ُ٥ يطًبات املطاعد٠ ايكا١ْْٝٛ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ
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: 

د تكِٝٝ عٓ-ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠ ٚاملٓعُات غري اهلادف١ يًسبح 

  كاطس متٌٜٛ اإلزٖاب ٚفكًا ملا ٚزد يف املاد٠ )ايجايج١ ٚايطتٕٛ( َٔ

 :َساعا٠ ايعٓاصس اآلت١ٝ -ايٓعاّ

عٛاٌَ املداطس املستبط١ بايعُال٤، ٚايعٛاٌَ املستبط١ باملطتفٝد اؿكٝكٞ أٚ املطتفٝد َٔ  -1

  .ايتعاَالت

اف١ٝ اييت ٜصاٍٚ فٝٗا ايعُال٤ أعُاهلِ، أٚ عٛاٌَ املداطس ايٓاػ١ َٔ ايبًدإ أٚ املٓاطل اؾػس -2

 .َصدز ايع١ًُٝ أٚ َكصدٖا

املداطس ايٓاػ١ َٔ طبٝع١ املٓتجات أٚ اـدَات أٚ ايعًُٝات املعسٚض١، أٚ قٓٛات تكدِٜ املٓتجات  -3

 .أٚ اـدَات أٚ ايعًُٝات

اطس متٌٜٛ أٟ كاطس ُحددت ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين، أٚ أٟ َتػريات قد تؤثس ع٢ً ازتفاع ك -4

اإلزٖاب أٚ اخنفاضٗا، أٚ ايػسض َٔ اؿطاب أٚ عالق١ ايعٌُ، أٚ حجِ اإلٜداعات أٚ ايعًُٝات اييت 

 .ٜكّٛ بٗا ايعٌُٝ، أٚ ٚتري٠ عًُٝات٘ أٚ َد٠ عالق١ ايعٌُ

: 

املػاز إيٝٗا -١ ايٛاجب١ ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ، ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠; اؽاذ تدابري ايعٓاٜ -1

 :يف اؿاالت اآلت١ٝ -يف املاد٠ )ايسابع١ ٚايطتني( َٔ ايٓعاّ

 .قبٌ ايبد٤ يف إجسا٤ فتح حطاب أٚ إقا١َ عالق١ عٌُ - أ
قبٌ إجسا٤ ع١ًُٝ ملصًخ١ عٌُٝ ال تستبط َع٘ بعالق١ عٌُ، ضٛا٤ متت ٖرٙ ايع١ًُٝ ملس٠ ٚاحد٠، أٚ  -ب

 .ٗاأنجس عٝح تعٗس أْٗا َتص١ً ببعط

 .قبٌ إجسا٤ ؼٌٜٛ بسقٞ ملصًخ١ عٌُٝ ال تستبط ب٘ بعالق١ عٌُ -ج

 .عٓد االغتباٙ بع١ًُٝ متٌٜٛ إزٖاب، َُٗا نإ َبًػٗا -د

 .عٓد ايػو يف َد٣ صخ١ أٚ نفا١ٜ ايبٝاْات اـاص١ بايعٌُٝ يدٜٗا -ٖـ

 ايعٓا١ٜ ايٛاجب١ عطب ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ، ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠; إٔ تطبل تدابري -2

ْٛع َٚطت٣ٛ املداطس اييت ٜػهًٗا ايعٌُٝ أٚ عالق١ ايعٌُ املستبط١ ب٘، مبا ٜتٓاضب َع املداطس احملدد٠ 

ٚعدّ ٚجٛد غب١ٗ متٌٜٛ إزٖاب، عٝح ُتػدد تدابري ايعٓا١ٜ ايٛاجب١ حُٝٓا تهٕٛ املداطس َستفع١، 

يت ٜػتب٘ بٛجٛد متٌٜٛ إزٖاب; ُتطبل إجسا٤ات ُٚتدفف حُٝٓا تهٕٛ املداطس َٓدفط١. ٚيف اؿاالت اي

 .ايعٓا١ٜ ايٛاجب١ املػدد٠

ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠ اؽاذ تدابري ايعٓا١ٜ ايٛاجب١، عٝح  -3

 :َا ٜأتٞ -عد أد٢ْ-تتطُٔ 
َعًَٛات َٔ َصدز َٛثٛم  ايتعسف ع٢ً ١ٜٖٛ ايعٌُٝ، ٚايتخكل َٓٗا، باضتدداّ ٚثا٥ل أٚ بٝاْات أٚ -أ

 :َٚطتكٌ، ٚذيو ع٢ً ايٓخٛ اآلتٞ
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بايٓطب١ إىل ايػدص ذٟ ايصف١ ايطبٝع١ٝ، فٝتِ اؿصٍٛ ع٢ً امس٘ ايهاٌَ املدٕٚ يف اإلثباتات  (1

ايسمس١ٝ، باإلضاف١ إىل عٓٛإ قٌ إقاَت٘ أٚ عٓٛاْ٘ ايٛطين املطجٌ، َٚهإ ٚالدت٘ ٚتازخي٘ 

 .ٚجٓطٝت٘، ٚايتخكل َٔ ذيو

يٓطب١ إىل ايػدص ذٟ ايصف١ االعتباز١ٜ أٚ ايرتتٝب ايكاْْٛٞ، فٝتِ اؿصٍٛ ع٢ً االضِ ٖٚٝهٌ با (2

ايهٝإ ايٓعاَٞ، ٚإثبات ايتأضٝظ، ٚايصالحٝات اييت تّٓعِ عًُ٘ ٚؼهُ٘، ٚأمسا٤ مجٝع َدٜسٜ٘ 

ٓٛاْ٘، ٚنباز إدازٜٝ٘، ٚايعٓٛإ ايسمسٞ املطّجٌ، َٚهإ ايعٌُ يف حاٍ اختالف٘ عٔ ذيو املطجٌ يف ع

 .ٚايتخكل َٔ ذيو

 .طًب أٟ َع١ًَٛ إضاف١ٝ عطب املداطس اييت ٜػهًٗا ايعٌُٝ، ٚايتخكل َٓٗا (3
ايتخّكل َٔ إٔ ايػدص ايرٟ ٜتصّسف ْٝاب١ً عٔ ايعٌُٝ غدص َصسح ي٘ فعاًل بايتصّسف بٗرٙ  -ب

 .َٔ ٖرٙ املاد٠ايصف١، ٚايتعّسف عًٝ٘ ٚايتخّكل َٔ ٖٜٛت٘، ٚفكًا يإلجسا٤ات ايٛازد٠ يف ايفكس٠ )أ( 
ايتعسف ع٢ً ١ٜٖٛ املطتفٝد اؿكٝكٞ، ٚايتخكل َٓٗا باضتدداّ ٚثا٥ل أٚ بٝاْات أٚ َعًَٛات َٔ  -ج

 :َصدز َٛثٛم َٚطتكٌ، عٝح تتٛافس ايكٓاع١ بايتعسف عًٝ٘، ٚذيو ع٢ً ايٓخٛ اآلتٞ

صف١ %( أٚ أنجس َٔ ًَه١ٝ ايػدص ذٟ اي25ؼدٜد ١ٜٖٛ ايػدص ايرٟ ميًو أٚ ٜطٝطس ع٢ً ) (1

  .االعتباز١ٜ، ٚاؽاذ َا ًٜصّ يًتخكل َٔ ٖٜٛت٘

ّٕ 1يف حاي١ عدّ تٛافس حص١ ًَه١ٝ أٚ ضٝطس٠ ع٢ً ايٓخٛ ايٛزاد يف ايفكس٠ ) (2 ( أعالٙ، أٚ االغتباٙ بأ

َايو اؿص١ املطٝطس٠ يٝظ ٖٛ املطتفٝد اؿكٝكٞ; ُفتخدد ١ٜٖٛ ايػدص ايرٟ ميازع ايطٝطس٠ ع٢ً 

 .بأٟ ٚض١ًٝ ممه١ٓ، ٚايتخكل َٔ ذيوايػدص ذٟ ايصف١ االعتباز١ٜ 

ؼدٜد ١ٜٖٛ املٓػ٧ أٚ ايٓاظس يًرتتٝب ايكاْْٛٞ، أٚ املطتفٝدٜٔ أٚ ف٦ات املطتفٝدٜٔ ٚأٟ غدص  (3

ميازع ايطٝطس٠ ايفع١ًٝ ٚايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً ايرتتٝب ايكاْْٛٞ أٚ ٜػػٌ َٓصبًا مماثاًل يألْٛاع األخس٣ َٔ 

 .خكل َٔ ذيوايرتتٝبات ايكا١ْْٝٛ، ٚاؽاذ َا ًٜصّ يًت
فِٗ ايػسض َٔ عالق١ ايعٌُ ٚطبٝعتٗا ٚاؿصٍٛ ع٢ً َعًَٛات إضاف١ٝ يف غأْٗا نًُا دعت  -د

 .اؿاج١ إىل ذيو

ًّا  .ٖـ فِٗ ٖٝهٌ املًه١ٝ ٚايطٝطس٠ ع٢ً ايعٌُٝ ضٛا٤ أنإ غدصًا ذا صف١ اعتباز١ٜ أٚ تستٝبًا قاْْٛ
املاي١ٝ ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠  أٟ تدابري أخس٣ تفسضٗا اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ ع٢ً املؤضطات -ٚ

  .يف ٖرا ايػإٔ

يعدّ تعًٝل إجسا٤ات ايعٌُ ايطبٝع١ٝ; يًُؤضطات املاي١ٝ ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠ تأجٌٝ  -4

ُٜطبل ٚبػهٌ  ع١ًُٝ ايتخّكل َٔ ١ٜٖٛ ايعٌُٝ أٚ املطتفٝد اؿكٝكٞ بعد إْػا٤ عالق١ ايعٌُ، ع٢ً إٔ 

 :ٜأتٞعاجٌ َا 

 .تدابري َٓاضب١ ٚفاع١ً يًطٝطس٠ ع٢ً كاطس متٌٜٛ اإلزٖاب -أ
اؽاذ إجسا٤ات َٓاضب١ إلداز٠ املداطس يف حاٍ ايطُاح يًعٌُٝ باالضتفاد٠ َٔ عالق١ ايعٌُ قبٌ  -ب

  .ع١ًُٝ ايتخكل

١ باضتُساز ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠; تطبٝل تدابري ايعٓا١ٜ ايٛاجب -5

ع٢ً نٌ عالقات ايعٌُ عطب َطت٣ٛ املداطس، ٚايتدقٝل يف ايعًُٝات اييت تتِ خالٍ َد٠ ايعالق١ 

 ّٕ يًتأند َٔ اتطاقٗا َع بٝاْات ايعٌُٝ ْٚػاط٘ ٚاملداطس اييت ميجًٗا، ٚعًٝٗا نريو ايتأند َٔ أ

قّدث١ َٚال١ُ٥ َٔ  -يٛاجب١مبٛجب إجسا٤ات ايعٓا١ٜ ا-ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت مّت مجعٗا 

خالٍ َساجع١ ايطجالت اييت يدٜٗا، ٚغاص١ تًو املتعًك١ بايعُال٤ ذٟٚ املداطس املستفع١، ٚتطبٝل 
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تدابري ايعٓا١ٜ ايٛاجب١ ع٢ً ايعُال٤ اؿايٝني ٚاملطتفٝدٜٔ اؿكٝكٝني يف األٚقات املٓاضب١ عطب 

 .األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ٚاملداطس املستبط١ بِٗ

ؤضطات املاي١ٝ ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠ يف اؿاالت اييت ال تتُهٔ فٝٗا َٔ تطبٝل ع٢ً امل -6

  :تدابري ايعٓا١ٜ ايٛاجب١; اؽاذ َا ٜأتٞ

 .عدّ فتح حطاب يعٌُٝ جدٜد ٚعدّ إْػا٤ عالق١ ايعٌُ َع٘ أٚ تٓفٝر أٟ ع١ًُٝ ملصًخت٘ -أ

  .القات ايعٌُ ايكا١ُ٥إْٗا٤ عالق١ ايعٌُ اييت تسبطٗا بعُال٥ٗا أٚ ع -ب

 .ٚيف مجٝع األحٛاٍ; عًٝٗا ايسفع ببالغ إىل اإلداز٠ ايعا١َ يًتخسٜات املاي١ٝ 

جيٛش عدّ تطبٝل تدابري ايعٓا١ٜ ايٛاجب١ يف اؿاالت اييت تػتب٘ فٝٗا املؤضطات املاي١ٝ ٚاألعُاٍ  -7

ا قد ّٜٓب٘ ايعٌُٝ، ٚعًٝٗا يف ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠ بٛجٛد ع١ًُٝ متٌٜٛ إزٖاب ٚؽػ٢ إٔ تطبٝكٗ

ٖرٙ اؿاي١ زفع تكسٜس بايع١ًُٝ املػب١ٖٛ إىل اإلداز٠ ايعا١َ يًتخسٜات املاي١ٝ ٚبػهٌ عاجٌ، ٜتطُٔ 

 .األضباب اييت دعت إىل عدّ تطبٝل تًو ايتدابري

: 

ُات غري اهلادف١ إىل ايسبح، عٓد ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ، ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠، ٚاملٓع -1

تطُٝٓٗا  -املػاز إيٝٗا يف املاد٠ )ايطابع١ ٚايطتني( َٔ ايٓعاّ-ٚضع ايطٝاضات ٚاإلجسا٤ات ٚايطٛابط 

  :اآلتٞ
األحهاّ املتص١ً بايتدابري ايٛازد٠ يف ايٓعاّ ٚايال٥خ١، مبا فٝٗا املتعًك١ بإجسا٤ات إداز٠ املداطس  -أ

 .١ًُٝ ايتخكل َٔ ايعٌُٝيعالقات ايعٌُ قبٌ إمتاّ ع

 .إجسا٤ات اإلبالغ عٔ املعاَالت املػب١ٖٛ -ب
تستٝبات عٌُ إداز٠ االيتصاّ املٓاضب١ ملهافخ١ متٌٜٛ اإلزٖاب، مبا يف ذيو تعٝني َطؤٍٚ عٔ ٖرا  -ج

 .اؾاْب ع٢ً َطت٣ٛ اإلداز٠ ايعًٝا

 .ٖابأٟ تدابري إضاف١ٝ تعتُدٖا اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ يطُإ َهافخ١ متٌٜٛ اإلز -د

 .إجسا٤ات فخص ناف١ٝ يطُإ َعاٜري عاي١ٝ عٓد تٛظٝف َٓطٛبٝٗا -ٖـ

 .بساَج تدزٜب املٛظفني املطتُس٠ -ٚ
آي١ٝ تدقٝل َطتك١ً الختباز فاع١ًٝ ٚنفا١ٜ ايطٝاضات ٚاإلجسا٤ات ٚايطٛابط اـاص١ مبهافخ١  -ش

 .متٌٜٛ اإلزٖاب
ابع١ هلا خازج املًُه١ ٚاؿد َٓٗا بايػهٌ ايتصاَات إداز٠ املداطس املستبط١ بعًُٝات ايػسنات ايت -ح

 .املٓاضب
ع٢ً إٔ ٜساع٢ عٓد ٚضعٗا يتًو ايطٝاضات ٚاإلجسا٤ات ٚايطٛابط إٔ تهٕٛ َتٓاضب١ َع طبٝع١ ٚحجِ 

 .أعُاهلا

ّٕ فسٚعٗا ٚايػسنات  -2 ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ، ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠، ايتأند َٔ أ

أجٓب١ٝ اييت متتًو فٝٗا حص١ أغًب١ٝ; تطّبل املتطًبات املٓصٛص عًٝٗا يف ايٓعاّ  ايتابع١ هلا يف دٚي١

ٚايال٥خ١، ٚذيو يف اؿاالت اييت تهٕٛ فٝٗا َتطًبات َهافخ١ متٌٜٛ اإلزٖاب يف دٚي١ أجٓب١ٝ أقٌ 

صسا١َ َٔ تًو املفسٚض١ مبٛجب أحهاّ ايٓعاّ ٚايال٥خ١. ٚإٕ مل تهٔ ايدٚي١ األجٓب١ٝ تطُح بريو، 

٢ً املؤضطات املاي١ٝ، ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠، إبالغ اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ يف املًُه١ بريو، فع
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 .ٚعًٝٗا نريو االيتصاّ بأٟ تعًُٝات تتًكاٖا َٔ اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ املدتص١ يف املًُه١ يف ٖرا ايػإٔ

بٓا٤ّ ع٢ً -ُات غري اهلادف١ يًسبح ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ، ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠، ٚاملٓع -3

تٓفٝر ضٛابط ٚضٝاضات ٚإجسا٤ات داخ١ًٝ ملهافخ١ متٌٜٛ اإلزٖاب ٚؼدٜجٗا  -ْتا٥ج تكِٝٝ املداطس

ٌٍ فاعٌ،  عٝح تػٌُ ؼدٜد َطت٣ٛ املداطس ٚايٓٛع املٓاضب َٔ ايتدابري إلدازتٗا ٚاؿد َٓٗا بػه

 .َٚساقبتٗا، ٚتعصٜصٖا نًُا دعت اؿاج١

: 

أٟ عالق١ قا١ْْٝٛ تٓػأ بني عد٠ أطساف  -ايٛازد يف ٖرٙ ايال٥خ١-ٜدخٌ يف َديٍٛ ايرتتٝب ايكاْْٛٞ 

 .بٓا٤ ع٢ً اتفام، نايصٓادٜل االضت٦ُا١ْٝ، أٚ غريٖا َٔ ايرتتٝبات املػاب١ٗ هلا

: 

ربقٞ، االيتصاّ ظُٝع املتطًبات اييت ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ املتًك١ٝ أٚ املسض١ً أٚ ايٛضٝط١ يًتخٌٜٛ اي

 .تصدزٖا ايًج١ٓ ايدا١ُ٥ ملهافخ١ اإلزٖاب

: 

اؾٗات املدتص١، املػاز إيٝٗا يف املاد٠ )ايجا١ْٝ ٚايطبعني( َٔ ايٓعاّ; ٖٞ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚز٥اض١ أَٔ  -1

 .َع اؾٗات ذات ايعالق١ -تطا٤عٓد االق-ايدٚي١ نٌ يف ْطام اختصاص٘، ع٢ً إٔ ٜتِ ايتٓطٝل 

ٜهٕٛ تٓفٝر طًبات ايتطًِٝ املساقب يألَٛاٍ، ٚفكًا ألحهاّ )إجسا٤ات تٓفٝر االتفاق١ٝ ايدٚي١ٝ يكُع  -2

  .(متٌٜٛ اإلزٖاب

ايطُاح مبسٚز األَٛاٍ أٚ املتخصالت  -يف فاٍ تكدِٜ املطاعد٠ يف ايتخكٝكات-يس٥اض١ أَٔ ايدٚي١  -3

اضتدداّ أٟ َٓٗا يف إحد٣ اؾسا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ إىل إقًِٝ  أٚ ايٛضا٥ط اييت حيتٌُ

املًُه١ أٚ عربٙ، ٚذيو يتخدٜد غدص أٚ أنجس ممٔ ي٘ ازتباط بازتهاب جسمي١ َٔ اؾسا٥ِ املٓصٛص 

 .عًٝٗا يف ايٓعاّ

: 

االتفاقٝات  -ايجايج١ ٚايطبعني( َٔ ايٓعاّاملػاز إيٝٗا يف املاد٠ )-حيهِ ع١ًُٝ ايتطًِ ٚايتطًِٝ  -1

ايجٓا١ٝ٥ املٛقع١ بني املًُه١ ٚايدٍٚ األخس٣، أٚ ايتصاَات املًُه١ يف أٟ َٔ االتفاقٝات أٚ ايربٚتٛنٛالت 

 .أٚ بٓا٤ّ ع٢ً َبدأ املعا١ًَ باملجٌ -اييت تهٕٛ املًُه١ طسفًا فٝٗا-ايدٚي١ٝ 

١َ ايطًب ٚاملًُه١ ػسَإ ذات ايفعٌ ايرٟ ٜكّٛ ٜساع٢ يف طًب ايتطًِٝ إٔ تهٕٛ ايدٚي١ َكد -2

 .عًٝ٘ طًب ايتطًِٝ

ُٜٓعس يف طًب ايتطًِٝ إال يف حاٍ اضتٝفا٤ َا ٜأتٞ -3  :ال 
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 .أ ـ إٔ ٜهٕٛ ايطًب َهتٛبًا َٚسضاًل عٔ طسٜل ايكٓٛات ايسمس١ٝ
إٔ ايػدص ب ـ إزفام صٛز٠ أص١ًٝ أٚ طبل األصٌ عٔ حهِ اإلدا١ْ، أٚ عٔ أَس ايتٛقٝف ايصادز يف غ

 .املطًٛب تطًُٝ٘
ج ـ بٝإ باؾسا٥ِ املطًٛب يف غأْٗا طًب ايتطًِٝ، ع٢ً إٔ ٜتطُٔ َعًَٛات َفص١ً حٝاٍ اؾسمي١ 

 .ٚشَاْٗا َٚهاْٗا

 .د ـ ناف١ املعًَٛات ايطسٚز١ٜ يتخدٜد ١ٜٖٛ ايػدص املطًٛب

 .ٖـ ـ أٟ َع١ًَٛ أخس٣ تساٖا اؾٗات املدتص١ ضسٚز١ٜ يتٓفٝر ايطًب

فض طًب تطًِٝ املطًٛبني ضٛا٤ّ ناْٛا َٛاطٓني أّ َكُٝني. ٚيف اؿاالت اييت ٜتِ فٝٗا جيٛش ز -4

زفض تطًِٝ املطًٛبني، حياٍ األَس إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ َٔ دٕٚ تأخري ألغساض اإلدعا٤ يف اؾسمي١ 

 .املٓصٛص عًٝٗا يف ايطًب

: 

ضبٌٝ أدا٥ٗا ملُٗاتٗا إٔ تتدر اإلجسا٤ات ٚايتدابري ايالش١َ يريو،  يإلداز٠ ايعا١َ يًتخسٜات املاي١ٝ يف -1

  :َٚٓٗا

 .اضتدداّ ايتكٓٝات ٚايٛضا٥ٌ اؿدٜج١ -أ
إعداد ٚؼدٜح مناذج اإلبالغ عٔ ايعًُٝات املػب١ٖٛ اييت تطتددَٗا املؤضطات املاي١ٝ، ٚاألعُاٍ  -ب

 .ايسبحٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملدد٠، ٚاملٓعُات غري اهلادف١ إىل 

ع٢ً اإلداز٠ ايعا١َ يًتخسٜات املاي١ٝ عٓد تًكٝٗا ايبالغات ٚاملعًَٛات ٚايتكازٜس املستبط١ ظسمي١  -2

  :متٌٜٛ اإلزٖاب; إجسا٤ اآلتٞ
أ ـ ؼًٌٝ تػػًٝٞ: ٖٚٛ اضتدداّ َعًَٛات َتاح١ َٚعًَٛات ميهٔ اؿصٍٛ عًٝٗا يتخدٜد أٖداف 

٠، ٚؼدٜد زٚابط بني ٖرٙ األٖداف ٚاملتخصالت َع١ٓٝ، ٚاقتفا٤ َطاز أْػط١ أٚ عًُٝات قدد

 .احملت١ًُ ؾسمي١ متٌٜٛ االزٖاب
ب ـ ؼًٌٝ اضرتاتٝجٞ: ٖٚٛ اضتدداّ َعًَٛات َتاح١ َٚعًَٛات ميهٔ اؿصٍٛ عًٝٗا، مبا يف ذيو 

 .ايبٝاْات اييت تكدَٗا اؾٗات املدتص١ األخس٣، يتخدٜد أمناط ٚاػاٖات جسمي١ متٌٜٛ االزٖاب

: 

يف اؿاالت اييت ؼصٌ فٝٗا اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ َٔ ج١ٗ أجٓب١ٝ ْعري٠ ع٢ً َعًَٛات ألغساض  -1

( َٔ املاد٠ )ايجا١ْٝ ٚايجُاْني( َٔ ايٓعاّ، فع٢ً اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ اؿصٍٛ ع٢ً 5زقاب١ٝ ٚفكًا يًفكس٠ )

اضتدداَٗا. ٚيف حاٍ ناْت اؾ١ٗ إذٕ َٔ تًو اؾ١ٗ األجٓب١ٝ ايٓعري٠ قبٌ إحاي١ تًو املعًَٛات أٚ 

ايسقاب١ٝ ًَص١َ باإلفصاح أٚ اإلبالغ عٔ املعًَٛات، فعًٝٗا إبالغ اؾ١ٗ األجٓب١ٝ ايٓعري٠ بٗرا االيتصاّ 

 .فٛزًا

 -( َٔ املاد٠ )ايجا١ْٝ ٚايجُاْني( َٔ ايٓعا5ّتٓفٝرًا يًفكس٠ )-يًج١ٗ ايسقاب١ٝ ع٢ً املؤضطات املاي١ٝ  -2

إٕ زأت َصًخ١ يف -َات ْٝاب١ عٔ اؾٗات األجٓب١ٝ ايٓعري٠، ٚيًج١ٗ ايسقاب١ٝ ايكٝاّ بإجسا٤ اضتعال
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تفٜٛض تًو اؾٗات أٚ ايتطٌٗٝ هلا بإجسا٤ تًو االضتعالَات ألغساض ايسقاب١ املٛحد٠ ع٢ً  -ذيو

 .َطت٣ٛ اجملُٛع١ املاي١ٝ اييت تػسف عًٝٗا اؾ١ٗ ايسقاب١ٝ

: 

)اـاَط١ ٚايجُاْني(  ( َٔ املاد1٠تتِ زعا١ٜ حكٛم ايطخاٜا َٚٔ يف حهُِٗ املػاز إيٝٗا يف ايفكس٠ ) -1

َٔ ايٓعاّ، َٔ خالٍ تٛعٝتِٗ عكٛقِٗ ٚتكدِٜ املطاعد٠ ٚايدعِ مبا يف ذيو تٛفري قاَني 

 .َتدصصني يًخصٍٛ عًٝٗا

ط١ ٚايجُاْني( َٔ ايٓعاّ، َٔ خالٍ ( َٔ املاد٠ )اـا2َتكدّ اؿُا١ٜ يًُػُٛيني يف ايفكس٠ ) -2

 :ٚاحد٠ أٚ أنجس مما ٜأتٞ

   .تٛفري اؿُا١ٜ ايػدص١ٝ -أ

    .تٛفري َهإ إقا١َ َؤقت -ب

 .عدّ إفػا٤ املعًَٛات املتعًك١ باهل١ٜٛ -ج

 .ؽصٝص زقِ ٖاتف يإلبالغ عٓد ايتعسض يًدطس أٚ ايطسز -د

 .ٍٛ باؿُا١ٜ نتاب١إخطاع ٚضا٥ٌ االتصاٍ يًسقاب١ بعد َٛافك١ املػُ -ٖـ

 .ايتٛص١ٝ بتهًٝف٘ بايعٌُ يف َهإ آخس بعد َٛافك١ املػٍُٛ باؿُا١ٜ نتاب١ -ٚ

 .إخفا٤ بٝاْات ايػاٖد أٚ املصدز بػهٌ حيٍٛ دٕٚ ايتعسف ع٢ً أٟ َُٓٗا -ش

  .ٚيًجٗات املع١ٝٓ اؽاذ َا تساٙ َٔ تدابري أخس٣ يطُإ ضال١َ املػاز إيِٝٗ 

: 

 .ٜعٌُ بٗرٙ ايال٥خ١ َٔ ايّٝٛ ايتايٞ َٔ تازٜخ ْػسٖا يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ

 




