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 ( 14)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية

 املقدمة :/  ّاُلأ

  هلل ٚحسٙ ٚبعس.. اذتُس

إْ٘ بٓا٤ ع٢ً َا تكتطٞ ب٘ األْع١ُ ايػاض١ٜ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ شات ايشل املايٞ َٚٓٗا ْعاّ َهاؾخ١  

ٚتاضٜذ  (228)ٖـ ٚال٥خت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ايصازض٠ بطقِ 12/2/1439ٚتاضٜذ  21جطا٥ِ اإلضٖاب ٚمتًٜٛ٘ ايصازض باألَط ّ/

ايصازض ٖـ ٚال٥خت٘ ايتٓؿٝص١ٜ 4/2/1439( ٚتاضٜذ 80)ٖـ ْٚعاّ َهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ ايصازض بطقِ 2/5/1440

ايصازض٠ ٚايال٥خ١ ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ادتُعٝات ٚاملؤغػات األ١ًٖٝ ٖـ 5/2/1439ٚتاضٜذ  20ملطغّٛ املًهٞ ضقِ ّ/با

ٖـ أعست ادتُع١ٝ ٖصٙ ايػٝاغ١ يًٛقا١ٜ َٔ عًُٝات جطا٥ِ متٌٜٛ اإلضٖاب ٚغػٌ 11/6/1437ٚتاضٜذ  (73739)بطقِ 

 األَٛاٍ ٚتٛضح ؾٝٗا املؤشطات ٚايػٝاغات ٚاإلجطا٤ات ايساخ١ًٝ ملهاؾخ١ تًو ايعًُٝات ٚخططٖا.

 اليطاق : /ثاىًٔا 

عطا٤ َتطٛعني َٚٛظؿني َٚٔ هلِ عالق١ حتسز ٖصٙ ايػٝاغ١ املػؤٚيٝات ايعا١َ ع٢ً ناؾ١ ايعاًَني يف ادتُع١ٝ َٔ أ

 تعاقس١ٜ َع ادتُع١ٝ.

 املصطلحات ذات العالقة :/ ثالجًا 

 ْعاّ َهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ أٚ ْعاّ َهاؾخ١ اإلضٖاب ٚمتًٜٛ٘ .ايٓعاّ : -1

صاز١ٜ أٚ املُتًهات أًٜا ناْت قُٝتٗا أٚ أٚ ْٛعٗا أٚ ططٜك١ اَتالنٗا ، ز االقتضصٍٛ أٚ املٛاٖٞ األ األَٛاٍ :-2

ًَُٛغ١ أٚ غري ًَُٛغ١ ، ٚايٛثا٥ل ٚايصهٛى غٛا٤ ناْت َاز١ٜ أّ غري َاز١ٜ ، أٚ َٓكٛي١ أٚ غري َٓكٛي١ ، أٚ 

ا ، ٜٚشٌُ شيو ٚاملػتٓسات ٚاذتٛاالت ٚخطابات االعتُاز أًٜا نإ شهًٗا ، غٛا٤ً أناْت زاخٌ املًُه١ أّ خاضجٗ

ايٓعِ اإليهرت١ْٝٚ أٚ ايطق١ُٝ ٚاال٥تُاْات املصطؾ١ٝ اييت تسٍ ع٢ً ًَه١ٝ أٚ َصًخ١ ؾٝٗا ، ٚنصيو مجٝع أْٛاع 

 تجاض١ٜ ٚاملاي١ٝ أٚ أ١ٜ أضباح أٚ َساخٌٝ أخط٣ تٓتج َٔ ٖصٙ األَٛاٍ .األٚضام اي

نٌ ؾعٌ ٜطتهب زاخٌ املًُه١ ، ٜعس جطمي١ ٜعاقب عًٝٗا ايشطع ٚاألْع١ُ يف املًُه١ ، األص١ًٝ : ادتطمي١ -3

 ًا يكٛاْني ايسٚي١ اييت اضتهب ؾٝٗا .ٚنٌ ؾعٌ ٜطتهب خاضج املًُه١ ٜعس جطمي١ ٚؾك
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بشهٌ َباشط أٚ غري َباشط َٔ املًُه١ أٚ خاضجٗا زاخٌ  –األَٛاٍ ايٓاش١٦ أٚ املتخص١ً املتخصالت : -4

 اضتهاب جطمي١ أص١ًٝ ، مبا يف شيو األَٛاٍ اييت حٛيت أٚ بسيت نًًٝا أٚ جع٥ًٝا إىل أَٛاٍ مماث١ً .

ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتخؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبخاؾع١ ايكٜٛع١ٝ ٖٚٞ َٓع١ُ غري ٖازؾ١ يًطبح ، ٜٚٓطبل ادتُع١ٝ : -5

 ني َتعًك١ مبهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ .عًٝٗا َا ٚضز َٔ أْع١ُ ٚقٛاْ

اضتهاب أٟ ؾعٌ أٚ ايشطٚع ؾٝ٘ بكصس إخؿا٤ أٚ متٜٛ٘ أصٌ حكٝك١ أٟ أَٛاٍ َهتػب١ شتايؿ١ َٛاٍ : غػٌ األ-6

 شطٚع١ املصسض .يًشطع أٚ ايٓعاّ ، ٚجعًٗا تبسٚ َ

يًُؤغػات ٚاألعُاٍ ٚاملٗٔ غري املاي١ٝ احملسز٠  ١ٝيي١ عٔ ايتخكل َٔ االيتعاَات املاادت١ٗ املػؤٚ ادت١ٗ ايطقاب١ٝ :-7

            ٚ أٟ قطاضات أٚ تعًُٝات ت املٓصٛص عًٝٗا يف ايٓعاّ ٚايال٥خ١ أٚاملٓعُات غري اهلازؾ١ إىل ايطبح ، ٚؾل املتطًبا

 شات ص١ً .

ٚحس٠ ايتخطٜات املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ َهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ ، ايصازض  ٚحس٠ ايتخطٜات املاي١ٝ :-8

 ٖـ ٚال٥خت٘ ايتٓؿٝص١ٜ .12/2/1439تاضٜذ ( ٚ 21ّٛ املًهٞ ضقِ ) ّ/باملطغ

األزٚات ايٓكس١ٜ اييت تهٕٛ يف شهٌ ٚثٝك١ ذتاًَٗا نايشٝهات ٚايػٓسات األزٚات ايكاب١ً يًتساٍٚ ذتاًَٗا : -9

ًَٗا أٚ َعٗط٠ ي٘ أٚ صازض٠ ملػتؿٝس صٛضٟ أٚ أٟ شهٌ آخط ٜٓتكٌ َع٘ االْتؿاع مبجطز ايسؾع اييت إَا ذتا ٚأٚاَط

 ف َٓٗا اغِ املػتؿٝس .تػًُٝ٘ ، ٚاألزٚات غري املهت١ًُ اييت تهٕٛ َٛقع١ ٚحص

جطمي١ َٔ ادتطا٥ِ ٜطتهب  –أنإ يف املًُه١ أٚ خاضجٗا غٛا٤  –أٟ شدص شٟ صؿ١ طبٝع١ٝ اإلضٖاب : -10

           ، ٚ خيطط أٚ ٜػاِٖ يف اضتهابٗا أ ٜشرتى ٚأاملٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ َهاؾخ١ اإلضٖاب ٚمتًٜٛ٘ أٚ ٜشطع 

 أٚ غري َباشط٠ . بأٟ ٚغ١ًٝ َباشط٠

 متٌٜٛ ايعًُٝات اإلضٖاب١ٝ ٚاإلضٖابٝني ٚاملٓعُات اإلضٖاب١ٝ . متٌٜٛ اإلضٖاب :-11

             ٘ ٚحس٠ ايتخطٜات املاي١ٝ عٔ أٟ ع١ًُٝ َشتب٘ ؾٝٗا ، مبا ٜشٌُ إضغاٍ املطخص ي شدصايإبالؽ  ايبالؽ :-12

 تكطٜط عٓٗا .

 ( . FATF) ٚمتٌٜٛ اإلضٖاب زتُٛع١ ايعٌُ املايٞ ارتاص١ مبهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ ٞ : زتُٛع١ ايعٌُ املاي-13
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 : مؤشرات عنلٔة غشل األمْال :رابعا 

 نٌ َٔ قاّ بأٟ َٔ األؾعاٍ اآلت١ٝ َطتهبًا دتطمي١ غػٌ األَٛاٍ :ٜعس 

                  حتٌٜٛ أَٛاٍ أٚ ْكًٗا إىل ادتُع١ٝ حتت َػ٢ُ ايتربع أٚ أٟ َػ٢ُ آخط ، ألجٌ َػاعس٠ أٟ شدص َتٛضط-1

                    اضتهاب ادتطمي١ األص١ًٝ اييت حتصًت َٓٗا تًو األَٛاٍ يإلؾالت َٔ عكٛب١ اضتهابٗا ، َع عًُ٘ بأْٗا  يف

 طٚع يتًو األَٛاٍ أٚ متٜٛٗ٘ .جطمي١ ألجٌ إخؿا٤ املصسض غري املش َٔ َتخصالت

إخؿا٤ أٚ متٜٛ٘ طبٝع١ أَٛاي٘ أٚ َصسضٖا أٚ حطنتٗا أٚ ًَهٝتٗا أٚ َهاْٗا عٔ ططٜل ايتربع بٗا ، َع عًُ٘ -2

 بأْٗا َٔ َتخصالت جطمي١ .

ل َٔ ايكصس أٚ ايعًِ أٚ ايػطض يف اضتهاب جطمي١ غػٌ األَٛاٍ َٔ خالٍ ايعطٚف ٚاملالبػات ايتخك-3

 املٛضٛع١ٝ ٚايٛاقع١ٝ يًكط١ٝ .

 مؤشرات االشتباِ بعنلٔة غشل األمْال : / خامشًا

حتسز ادتُع١ٝ املؤشطات ايساي١ ع٢ً ٚجٛز شب١ٗ عًُٝات غػٌ األَٛاٍ ٚحتسٜجٗا بشهٌ َػتُط حػب َكتطٝات 

 بٗصا ارتصٛص.تطٛض تًو ايعًُٝات َع االيتعاّ مبا تصسضٙ ادتٗات ايطقاب١ٝ 

 ٚؾُٝا ًٜٞ قا١ُ٥ املؤشطات ايساي١ ع٢ً شب١ٗ االضتباط بايعًُٝات املصنٛض٠:

غري عازٟ بشإٔ االيتعاّ ملتطًبات َهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ أٚ جطا٥ِ متٌٜٛ اإلضٖاب،  إبسا٤ ايعٌُٝ اٖتُاًَا-1

 .ٚخباص١ املتعًك١ بٜٗٛت٘ ْٚٛع عًُ٘

 .ضؾض ايعٌُٝ تكسِٜ بٝاْات عٓ٘ أٚ تٛضٝح َصسض أَٛاي٘ ٚأصٛي٘ األخط٣-2

أٚ عسّ اْػجاَٗا ضغب١ ايعٌُٝ يف املشاضن١ يف صؿكات غري ٚاضخ١ َٔ حٝح غطضٗا ايكاْْٛٞ أٚ االقتصازٟ -3

 .َع اغرتاتٝج١ٝ االغتجُاض املع١ًٓ

 .ستاٚي١ ايعٌُٝ تعٜٚس ادتُع١ٝ مبعًَٛات غري صخٝخ١ أٚ َط١ًً تتعًل بٜٗٛت٘ ٚ/أٚ َصسض أَٛاي٘-4

 .عًِ ادتُع١ٝ بتٛضط ايعٌُٝ يف أْشط١ غػٌ أَٛاٍ أٚ جطا٥ِ متٌٜٛ إضٖاب، أٚ أٟ شتايؿات جٓا١ٝ٥ أٚ تٓع١ُٝٝ-5

 .ّ االٖتُاّ باملداطط ٚايعُٛالت أٚ أٟ َصاضٜـ أخط٣إبسا٤ ايعٌُٝ عس-6
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             اشتباٙ ادتُع١ٝ يف إٔ ايعٌُٝ ٚنٌٝ يًعٌُ ْٝاب١ عٔ َٛنٌ زتٍٗٛ، ٚتطززٙ ٚاَتٓاع٘ بسٕٚ أغباب َٓطك١ٝ، -7

 .يف إعطا٤ َعًَٛات عٔ شيو ايشدص أٚ ادت١ٗ

 .بأْشطت٘ بشهٌ عاّصعٛب١ تكسِٜ ايعٌُٝ ٚصـ يطبٝع١ عًُ٘ أٚ عسّ َعطؾت٘ -8

            قٝاّ ايعٌُٝ باغتجُاض طٌٜٛ األجٌ ٜتبع٘ بعس َس٠ ٚجٝع٠ طًب تصؿ١ٝ ايٛضع االغتجُاضٟ ٚحتٌٜٛ ايعا٥س -9

 . ػاباذتَٔ 

 .ٚجٛز اختالف نبري بني أْشط١ ايعٌُٝ ٚاملُاضغات ايعاز١ٜ-10

ادتُع١ٝ بأٟ َعًَٛات عٔ  تعٜٚسطًب ايعٌُٝ َٔ ادتُع١ٝ حتٌٜٛ األَٛاٍ املػتخك١ ي٘ يططف آخط ٚستاٚي١ عسّ -11

 .ادت١ٗ ٚاحملٍٛ إيٝٗا

  . ستاٚي١ ايعٌُٝ تػٝري صؿك١ أٚ إيػا٤ٖا بعس تبًٝػ٘ مبتطًبات تسقٝل املعًَٛات أٚ حؿغ ايػجالت َٔ ادتُع١ٝ-12

 .طًب ايعٌُٝ إْٗا٤ إجطا٤ات صؿك١ ٜػتدسّ ؾٝٗا أقٌ قسض ممهٔ َٔ املػتٓسات-13

 .ُتًهات إٜطاز َٔ َصازض غري َشطٚع١عًِ ادتُع١ٝ إٔ األَٛاٍ أٚ امل-14

عسّ تٓاغب ق١ُٝ أٚ تهطاض ايتربعات ٚايعًُٝات َع املعًَٛات املتٛؾط٠ عٔ املشتب٘ ب٘ ْٚشاط٘ ٚزخً٘ ٚمنط -15

 .حٝات٘ ٚغًٛن٘

 .اْتُا٤ ايعٌُٝ ملٓع١ُ غري َعطٚؾ١ أٚ َعطٚؾ١ بٓشاط ستعٛض-16

بشهٌ َبايؼ ؾٝ٘ ٚمبا ال ٜتٓاغب َع ٚضع٘ االقتصازٟ ظٗٛض عالَات ايبصر ٚايطؾا١ٖٝ ع٢ً ايعٌُٝ ٚعا٥ًت٘ -17

 .)خاص١ إشا نإ بشهٌ َؿاج٧(

 التدابري الْقائٔة :: سادسًا 

يسٜٗا ٚتكُٝٝٗا ٚتٛثٝكٗا ٚحتسٜجٗا بشهٌ ٚغػٌ األَٛاٍ  تًتعّ ادتُع١ٝ بتخسٜس ٚؾِٗ شتاطط متٌٜٛ اإلضٖاب-1

 ٓس ايطًب.ٚتٛؾري تكُٝٝٗا يًُداطط يًجٗات ايطقاب١ٝ املدتص١ عَػتُط . 

ٜؤخص يف االعتباض زتُٛع١ ٚاغع١ َٔ عٛاٌَ ارتطط مبا ؾٝٗا املطتبط١ بايعُال٤ أٚ ايبًسإ أٚ املٓاطل ادتػطاؾ١ٝ أٚ -2

 املٓتجات ، أٚ ارتسَات ، أٚ املعًَٛات ، أٚ قٓٛات ايتػًِٝ.

 تتدص ايكطاضات املربض٠ ع٢ً ض٤ٛ ْتا٥ج ايتكِٝٝ.-3



 سٔاسة مكافحة جرائه اإلرٍاب ّمتْٓلُ ّغشل األمْال                                         مجعٔة حتفٔظ القرآٌ الكرٓه بالقْٓعٔة                                                                                          

 

6 
 

 ( 14)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية

 ايصؿ١ ايطبٝع١ٝ أٚ االعتباض١ٜ يف ايتعاٌَ املايٞ.ايتعطف ع٢ً املػتؿٝس اذتكٝكٞ شٟ -4

 ضؾع نؿا٠٤ ايكٓٛات املػتدس١َ يًُهاؾخ١ ٚحتػني جٛز٠ ايتعطف ع٢ً ايعُال٤ ٚإجطا٤ات ايعٓا١ٜ ايٛاجب١.-5

يف ادتُع١ٝ ٚيف زتاٍ  ّ َع ْٛع١ٝ األعُا٤ٍا٠٤ ايعاًَني مبا ٜتالبٓا٤ ايكسضات ٚايتسضٜب ٚضؾع نؿبطاَج تععٜع -6

 اإلضٖاب.َهاؾخ١ 

 . عاًَني خبطط جطا٥ِ متٌٜٛ اإلضٖابإقا١َ ايرباَج ايتٛع١ٜٛ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ٚاإلزضاى يس٣ اي-7

 عًُٝات ضبط إيهرتْٚٞ َع ادتٗات شات ايعالق١ يًُػا١ُٖ يف ايتأنس َٔ ١ٜٖٛ ايعُال٤.ايػعٞ يف إجياز -8

 ٓكس يف املصطٚؾات.اي تٗا يًتكًٌٝ َٔ اغتدساّاالعتُاز ع٢ً ايكٓٛات املاي١ٝ غري ايٓكس١ٜ ٚاالغتؿاز٠ َٔ ممٝعا-9

تًتعّ ادتُع١ٝ بتٛؾري أٟ َعًَٛات تطاٖا ادت١ٗ ايطقاب١ٝ َال١ُ٥ يًكٝاّ بٛظا٥ؿٗا أٚ اذتصٍٛ ع٢ً ْػذ -10

 يًُػتٓسات ٚاملًؿات أًٜا ناْت ططٜك١ ختعٜٓٗا ٚأُٜٓا ناْت شتع١ْ.

 ٝـ يًعٌُ ؾٝٗا.تًتعّ ادتُع١ٝ بطُإ إجطا٤ات ايؿخص املتبع١ عٓس ايتٛظ-11

 تًتعّ ادتُع١ٝ بإعساز ٚحتسٜح ايُٓاشج اييت تػتدسّ َٔ قبٌ ادتُع١ٝ يإلبالؽ عٔ ايعًُٝات املشب١ٖٛ.-12

ات عٌُ تًتعّ ادتُع١ٝ بتطبٝل تسابري ايعٓا١ٜ ايٛاجب١ املشسز٠ املتٓاغب١ َع املداطط اييت قس تٓشأ َٔ عالق-13

 زتٗا ايًج١ٓ ايسا١ُ٥ ملهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ بأْٗا ج١ٗ عاي١ٝ املداطط٠ بٗا .َٚعاَالت َع شدص أٚ ج١ٗ حس

بٗا ادتُع١ٝ ناؾ١ٝ يًػُاح بتخًٌٝ ايبٝاْات ٚتتبع جيب إٔ تهٕٛ ايػجالت ٚاملػتٓسات ٚايٛثا٥ل اييت حتتؿغ -14

 ًب بصٛض٠ عاج١ً .، ٚتٛؾط يًػًطات املدتص١ عٓس ايط ايتعاَالت املاي١ٝ ، ٚجيب االحتؿاظ بٗا يتهٕٛ َتاح١

حيل يًجُع١ٝ ايتأنس َٔ ايػال١َ ايكا١ْْٝٛ يإلٜطازات ٚيًٛاٖب ٚاملٖٛٛب ، ٚشيو ذتُا١ٜ ادتُع١ٝ َٔ أٟ -15

 شتاطط ستت١ًُ .

 . بادتُع١ٝحيل يًجُع١ٝ ضؾض املٓخ١ أٚ اهلب١ يف حاٍ ٚجٛز أٟ عٛاٌَ َٔ شأْٗا اإلضطاض -16

 ارتاص١ باملٓتجات ٚارتسَات .اختاش قطاضات َربض٠ يف شإٔ اذتس َٔ شتاطط غػٌ األَٛاٍ ٚمتٌٜٛ اإلضٖاب -17

 . ادتُع١ٝؾاع١ًٝ األعُاٍ يف تٛؾري األزٚات ايالظ١َ اييت تػاعس ع٢ً ضؾع جٛز٠ ٚ-18
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 االلتزاو ّاإلبالغ:/ سابعًا 

 :أ( املشتيدات املالٔة

/ تًتعّ ادتُع١ٝ باالحتؿاظ يف َكطٖا بايػجالت ٚاملػتٓسات املاي١ٝ ًَٚؿات اذتػابات ٚاملطاغالت املاي١ٝ ٚصٛض 1

ٚأعطا٤ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚزتًؼ اإلزاض٠ ٚايعاًَني ٚاملتعاًَني َعٗا بشهٌ ٚثا٥ل اهلٜٛات ايٛط١ٝٓ يًُؤغػني 

 َباشط ملس٠ ال تكٌ عٔ عشط غٓٛات َٔ تاضٜذ اْتٗا٤ ايتعاٌَ.

 / قٝس اغِ املػتؿٝس ضباعًٝا ٚعٓٛاْ٘ ٚضقِ بطاقت٘ َٚهإ صسٚضٖا يف ايػجٌ ارتاص بصيو حػب اذتاي١.2

قٝل ٚاملطاجع١ ٚااليتعاّ َع تعٜٚسٙ مبٛاضز ناؾ١ٝ يهشـ أٟ َٔ ادتطا٥ِ / ٜهٕٛ املشطف املايٞ َػؤٚاًل عٔ ايتس3

 املٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ َهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ َٚهاؾخ١ جطا٥ِ اإلضٖاب ٚمتًٜٛ٘.

/جيب إٔ تهٕٛ ايػجالت ٚاملػتٓسات ٚايٛثا٥ل اييت حتتؿغ بٗا ادتُع١ٝ ناؾ١ٝ يًػُاح بتخًٌٝ ايبٝاْات ، ٚتتبع 4

 الحتؿاظ بٗا يتهٕٛ َتاح١ ، ٚتٛؾط يًػًطات املدتص١ عٓس ايطًب بصٛض٠ عاج١ً .ايتعاَالت املاي١ٝ ، ٚجيب ا

  :ب( إجراءات اإلبالغ عً االشتباِ

ادتُع١ٝ عٓس االشتباٙ أٚ تٛؾط يسٜٗا َعًَٛات ٚأغباب َعكٛي١ يالشتباٙ يف إٔ األَٛاٍ أٚ بعطٗا متجٌ َتخصالت  ًتعّت

أٚ يف اضتباطٗا أٚ عالقتٗا بعًُٝات متٌٜٛ اإلضٖاب ٚغػٌ األَٛاٍ أٚ أْٗا غٛف تػتدسّ يف تًو ايعًُٝات مبا يف شيو 

 :ستاٚالت إجطا٤ َجٌ ٖصٙ ايعًُٝات إٔ تًتعّ باآلتٞ

ٚتعٜٚسٖا بتكطٜط َؿصٌ ٜتطُٔ  بٗا،/ إبالؽ اإلزاض٠ ايعا١َ يًتخطٜات ؾٛضًا أٚ بشهٌ َباشط عٔ ايع١ًُٝ املشتب٘ 1

 .مجٝع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتٛؾط٠ يسٜٗا عٔ تًو ايع١ًُٝ ٚاألططاف شات ايص١ً 

 إضاؾ١ٝ./ االغتجاب١ يهٌ َا تطًب٘ اإلزاض٠ ايعا١َ يًتخطٜات املاي١ٝ َٔ َعًَٛات 2

/ حيعط ع٢ً ادتُع١ٝ ٚأٟ َٔ َٓػٛبٝٗا تٓبٝ٘ ايعٌُٝ أٚ أٟ شدص آخط بإٔ تكطٜطًا مبٛجب ايٓعاّ أٚ َعًَٛات 3

ٚال  ،أٚ قس جيط٣  َتعًك١ بصيو قس قسَت أٚ غٛف تكسّ إىل اإلزاض٠ ايعا١َ يًتخطٜات املاي١ٝ أٚ إٔ حتكٝكًا جٓا٥ًٝا جاٍض

 . املسٜطٜٔ ٚايعاًَني أٚ عًُٝات االتصاٍ َع احملاَني أٚ ايػًطات املدتص١ٜشٌُ شيو عًُٝات اإلؾصاح أٚ االتصاٍ بني
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 : املشؤّلٔات / ثاميًا 

ٚع٢ً مجٝع ايعاًَني  ١ٝادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتخؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبخاؾع١ ايكٜٛعتطبل ٖصٙ ايػٝاغ١ ضُٔ أْشط١ 

َٚهاؾخ١ جطا٥ِ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ حتت إزاض٠ ٚاشطاف ادتُع١ٝ االطالع ع٢ً األْع١ُ املتعًك١ مبهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ 

ع٢ً ٖصٙ ايػٝاغ١ ٚاإلملاّ بٗا ٚايتٛقٝع عًٝٗا، ٚااليتعاّ مبا ٚضز ؾٝٗا َٔ أحهاّ عٓس أزا٤ ٚاجباتِٗ ًٜ٘ ٚٛاإلضٖاب ٚمت

                ع٢ً اإلزاض٠ املاي١ٝ ْشط ايٛعٞ يف شيو ارتصٛص ٚتعٜٚس مجٝع اإلزاضات ٚاألقػاّ َٚػؤٚيٝاتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ. ٚ

 .بٓػد١ َٓٗا

            ٚحتطص ادتُع١ٝ حاٍ ايتعاقس َع َتعاْٚني ع٢ً ايتأنس َٔ إتباعِٗ ٚايتعاَِٗ بكٛاعس َهاؾخ١ غػٌ األَٛاٍ 

 ؛؛ ٚاهلل املٛؾل        . جطا٥ِ متٌٜٛ اإلضٖابٚ

 

 

 اإلرٍاب ّمتْٓلُ ّغشل األمْالسٔاسة مكافحة جرائه     
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