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��رصملا ليهأتلا مولبد

�  
 
 
 

 ماعلا فدهلا
ا�همله ذاطقهاهلهوظذمههيهامهوذليذأه ىله جمهنلذلاهاذه هدهي         

ابهاهلههنلذعىلهله هنلذه
ابذه

ذاطقههبهغلرهنلظذاطقهلهسهلهفذه
ذ،ةهيهجيىلهخهنلظذةيلخل نلذةيفالنلذتىليللعنلذتلءلرجإظذتىلينآظذهب للجذفلتخلبذمدفيرعوظذهيفذملعنىلب
ابذمدطلرخ لذمدسيذىلل ذةيللعنلظذةيللعنلذمدوءىلفكذعفيذمثذن ظ

 ذ.هنذماءلدأذنسحظذملعنلذه
 

  :مولبدلا تاقاسم/تارود
 ذ.(ةعىلسذ11)ذةيسىلسأذةيفا ذةفىل ث .1
 ذ.(ةعىلسذ11)ذةي ظ�مكناللذتىلجتنلنلظذتىل  خنل .2
 ذ.(ةعىلسذ11)ذةي ىللتئاللذتاليدستنل .3
 ذ.(ةعىلسذ11)ذملعنلذتيايتيلظذءاللعنلذة  خ .4
 ذ.(ةعىلسذ11)ذكلنبنلذةبسىلح  .1
 ذ.(ةعىلسذ11)ذتالىلفكذ،تالللحذ،صنللبذ،تلدىللتعلذ:ةيجيىلخنلذةيىلجتنل .6
 ذ.(ةعىلسذ11)ذةيفالنلذلىللعألنذةي ل ىل نلذب للجنل .7
ابذة     .8

 ذ.(ةعىلسذ11)ذرطىلخلنلذةيلدلذه
 (11)ذكليلعذهرعلذةسىليسظذللل اللذمسغذةحفىلك ذمظ  .9

 

 ذ.ةعىلسذ131  :مولبدلل ةيلامجإلا تاعاسلا ددع
ابذةجمخنلذيظذذنياطملتلنلذاطقبي لنلذن ذةبخ ذ :نوبردملا

 ذ:اطقلسلفذه
 حىلتفنلذ بعذني نلذءىليضذذىلتساللذ-1
 تشدذمركأذذىلتساللذ-2
 يراشذهىلعذذىلتساللذ-3
 للز ذمىلسحذذىلتساللذ-4
 ةنطللبذمسىلبذذىلتساللذ-1
 ةحدىلحدذي لحذذىلتساللذ-6
 دلعسنلذلبأذنظ لخذيلتك نلذ-7
 يدل   ذ ئىلسذذىلتساللذ-8
 صصخت ذبي  ذ-9
ذ،ءىلضعأللذطمغذن ذ حللنلذكيىلشللنذ($1131ذ)ظذ،ءىلضعأللذن ذ حللنلذكيىلشللنذ($1111)ذذ :موسرلا
ابالنلذ دعلنلذبىلسحنذةيانبذةنللحذبجللبذىلا ي ستذمتي

اميلسلفنلذه
 ىدل 10020225 مقرذه

 IBAN: PS52 TNBC 0000 0000 0001 0040 1664 1،نويصاملا عرف ينطولا كنبلا

SWIFT CODE : TNBCPS22 

 

ابذملهلههب ههنلذتليظدذ هه هعههوذذ :داككقكعككنالا اككككككخراككتو ناككاكم
ابذ ههدهعههلههنلذرهه هه ذه

ابذء ههبهنلذمههتهيههسذ�ههيههحذ،�ذمليذه
ذه

 ذ.(تبسذمىليأ)ذ9112331321ذن ذءل تبلذمللب نل
ابذمللب ههنلذةدىلدههشذكيىلشههلنلذاههنليذذ :ةداهاككلا

ذتىلعىلههسذد ههعذنهه ذ%18ذنههعذمهه يذالذىلهه ذنيلضههحذلىلههحذه
ذتىلهه ىلحت اللذنزىلههيتجلظذ(هىلسهه ذمههقذتىلعىلههسذد ههعذنهه ذ%11ذنههعذمهه يذالىلهه ذنيلضههحذةههليطي)ذمللب ههنل
 ذ.ىلدبذةصىلخنل



 

 

  ةيساسأ ةيفرصم ةفاقث
 

  :ةماعلا فادهألا
ابالنلذملعنلذ عللقظذسسمبذاطقكيىلشلنلذفيرعو

 .مىلعذمكشبذملعنلذتىليقالخأظذه
 

  :ةيسيئرلا تاخوتحملا
 
  :لوالا ءزجلا

 
 ذ.ىلايللوظذىلدوىلشنظذكلنبنىلبذفيرعتنل ذ.1
 ذ.ىلد ىلد ظذىلدفل الظذكلنبنلذعلل أ ذ.2
 ذ.كنبلنذه�يظنتنلذمكيدنلظذييلدإللذميظنتنل ذ.3
 ذ.اجىلننلذكنبنلذتىل ل  ظذةيفالنلذةيرسنل ذ.4
 ذ.  ننلذةللسذيظدظذةيفالنلذةبىلقرنل ذ.1
ابذة     ذ.6

 ذ.ةيفالنلذرطىلخلنلذه
�منلذتىلجتنلنلظذتىل  خنل ذ.7

 ذ.ةثي حنلذتليللتنلظذكلنبنلذىلدبذم ىلعتوذه
 ذ.ةي السلذةيفا ذةفىل ث ذ.8
ابالنلذملعنلذتىليقالخأ ذ.9

 ذ.ه
 
��اثلا ءزجلا

 عئادولا تايساسأ :�
 . عئادولا يف لمعلل ةيسيئرلا ماهملا .1

 .اهايازمو اهصئاصخو عئادولا عاونأ .2
 .(؟حتفت نمل -فيرعتلا) كونبلا اهحتفت يتلا تاباسحلا .3
 .اهصئاصخو تاباسحلا عاونا .4

 .ةميقملا ريغو ةميقملا تاباسحلا .5

 .باسحلا ةيذغت / اهتاءارجاو تاعاديالا .6
 .اهتاءارجإو تابوحسلا .7
 .اهميلستو اهدادعإ : تاكيشلا رتافد .8



 

 

 
 .ةصاقملا بتكم ءاشنإ نم ضرغلاو ةصاقملا موهفم .10
 .ةصاقملا تاكيش ةجلاعم تاءارجإو تايلآ .00
 .يلآلا فارصلاو رلتلا ماظن .10
 .تاباسحلا قالغإ .10
 .تاباسحلا فوشك .10
 .اهتاءارجإو هتباثلا ةيرودلا تاميلعتل .10

 
 
 ةينو��كلالا تاجتنملاو تامدخلا
 

  :ةماعلا فادهألا
 

ذ،ه�نبنلذت �م اللذمث ذةي ظ�مكناللذتىلجتنلنلظذتىل  خنىلبذاطقكيىلشلنلذفيرعو
 ذ....ذ،ةيناللذتىلفلانل

 
 
  :ةيسيئرلا تاخوتحملا

 
ابذةيفالنلذتىل  خنلذنعذةحلن ذ.1

ابالنلذعىلل نلذه
 ذه

 ةيفالنلذتىل  خنلذهجتوذنيلذلل ذ.2
 ةي ظ�مكناللذةيفالنلذتىل  خنلذيللوظذةمشن ذ.3
 ةي ظ�مكناللذةيفالنلذتىل  خنلذ ئللفظذهل اأ ذ.4
 ةي ظ�مكناللذةيفالنلذتىل  خنلذتىل يع ظذريذىلح  ذ.1
 ذهلآللذهلانلذتىل  خ ذ.6
 قطىلننلذكنبنلظذفوىلدنلذجمعذةيفالنلذتىل  خنل ذ.7
 ت �م اللذجمعذةيفالنلذتىل  خنل ذ.8
 ةيولخنلذةزدجاللذجمعذةيفالنلذتىل  خنل ذ.9
 Credit and Debit Cards ذ.11



 

 

 

��امتئالا ليلحتلاو ةينامتئالا تاليهستلا
�   

  :ةماعلا فادهألا
 ذ.كنبنلذىلعذىلاطمثموذى  ظذىلدفل اأظذتاليدستنلذمس بذاطقكيىلشلنلذفيرعو .1
 ذ.ملعنلذهلسبذىلدطىلبويلظذتاليدستنلذعلل مبذاطقكيىلشلنلذفيرعو .2
 ذ.تاليدستنلذفمل ذتىلفصلللبذاطقكيىلشلنلذفيرعو .3
ا�ىللتئاللذميلحتنىلبذاطقكيىلشلنلذفيرعو .4

 ذ.ه ىلقيأظذه
ا�ىللتئاللذميلحتنلذمحلرلبذاطقكيىلشلنلذفيرعو .5

 ذ.هفل اأظذه ىلقيأذ،ه
ذةظحنذن ذتاليدستنلذان ذيلرقذذىلخولذ عبذىل ذمحلرلبذاطقكيىلشلنلذفيرعو .6

 ذ. ي ستنلذاطقحنذايفنتنل
 
  :ةيسيئرلا تاخوتحملا

�� اهتيمهأو تاليهستلا رود  �1
��رصملا لمعلا �

�:  
 ذ.تاليدستنلذمس نذه�يظنتنلذعقللنل ·
 (نىللتئاللذطبىلض)ذفمل ذتىلفصلل  ·
ابذةرثؤلنلذم للعنل ·

 ذ.ةيفيلستنلذكنبنلذةسىليسظذةي قذه
 ذ.ةيلخلدذم للع .1
 ذذ.ةيجيىلخذم للع .2

  :تاليهستلا فينصت  �2
 ذ.ىلدقىل حتسلذبسح ·
 ذ.نىللضنلذبسح ·
 ذ.ضرغنلظذةيىلغنلذبسح ·
 ذ. ي ستنلذة يرطذبسح ·
 ذ.تاليدستنلذعو ذبسح ·

 ةطيىلبلنلذتاليدستنل .1
 ةطيىلبلنلذطمغذتاليدستنل .2

��امتئالا ليلحتلاذ  �3
�:  

ا�ىللتئاللذميلحتنلذفيرعو ·
 ذ.ه

ا�ىللتئاللذميلحتنلذةيللعذنىلقيأ ·
 ذ.ه

 ذ.ةللتحلنلذرطىلخلنلذفيرعو .1
 ذ.ةرطىلخلنلذرصىلنعذميي و .2



 

 

��امتئالا ليلحتلا لحارم  �4
�:  

 ذ:تىل للعلنلذعلجظذلىلصواللذةلحر  ·
ذىلدتيلاأذ،تاليدستنلذبنىلطذميلعنلذع ذةيصخشنلذةلبىل لنل .1

�منلذرصىلنعنلظ
 ذ.ىلديلغوذنأذبجيذه

 ذ.ةيولبثنلذهليظألل .2
 ذ.رطىلخلنلذةيزكر  .3
 ذ.ىرخأللذكلنبنل .4
 ذذ:ةيلخل نلذكنبنلذيدىلص ذةلحر  .5

 ذ.ميلعنلذفل  -
 ذ.عئلدلنلذمسقذ-
 ذ.تالىلفكنلظذتلدىللتعاللظذتالىليبلكنلظذتاليدستنلذمسقذ-

 ذذ.تالللحنلظذميصحتنلذصنللبذمسقذ-ذذذذذذ
 

 ذ.ةينىللنلذمئلل نل ذ.6
 ذ.ةي ل يلنلذتليىليزنل ذ.7
 ذ.نيديللنل ذ.8
 ذ.اطقسفىلنلنل ذ.9
 ذذ.ىرخأذيدىلص  ذ.11

  �ةلبرغنلذةلحر  ·
 ذ.ةييظاانلذطمغذتىل للعلنلذدىلعبتسل ذ.1
ذةحصذى  ظذتاليدستنلذن ذضرغنلذةينل ع ذى  ذةشقىلن  ذ.2

 ذذ.ميلعنلذن ذة   لنلذتىل للعلنل
 

  ذ:ىلدليي وذبجللنلذرصىلنعنلذملشتظذميي تنلذةلحر  ·
 ذ.بللللنلذغلبلنل ذ.1
 ذ.ضر نلذن ذضرغنل ذ.2
 ذ.ض�م لنل ذ.3
 ذ.تىل ىللضنل ذ.4
 ذ.لىللنلذسأي ذ.1
 ذ. ي ستنلذيدىلص  ذ.6
 ذ.ضل�مقاللذةفص ذ.7



 

 

 
 ذ.تىلضظىلفلنلذةلحر  ·
 ذ.يلر نلذذىلخولذةلحر ذ ·
 

  :تاليهستلا رارق ذيفنت لحارم  �5
ا�ل ىل نلذقيثلتنلذةلحر  ·

 ذ.ه
 ذ.ايفنتنلذعضل ذتاليدستنلذعضظذةلحر  ·
 ذ.ةعبىلتلنلذةلحر  ·
 ذ. ي ستنلذةلحر  ·
اب)ذميصحتنلذةلحر  ·

��ىللتئاللذيلر نىلبذهتقالعظذ(ايفنتنلذلىلحذه
 ذ.ه



 

 

 لمعلا تيكيتياو ءالمعلا ةمدخ
 

   :ةماعلا فادهألا

ذمي  تنذنيدلجل ذماظذملعنلذسىلسلذماذكنبنلذءاللعذنمبذةعىلن بذاطقبي تلنلذجظرخ
ذن ذلاذه لذمبذفمليذظلذاطقعيذنلذعيلتسيذن ذلاذميلعنلذلااذنألذمدنذذةاطملت ذة  خ
ذكنبذيلذع ذم ىلعتلنذم تنيذنلذيرقذىللنىلح،ذملعنلذن ذفمل ذيلذدرليذنلذعيلتسي
ابذاطملتنلذىلعذةلئىلقذةيند ذةفىل ثذءىلنبذنلذ.رخآ

ذتيايول-ءاللعلنذةعئليذة  خذمي  وذه
 ذ.ه ي حوذىلعذةيظ نلذملعتسذه�ىلسلذه اذه�ذذ-ةيقلرنلذة  خنل

 
  : ىلع نخرداق نوكرااملا نوكيس ةرودلا هذه ةياهن عم

 
 ؟ىلنئاللعبظذىلنبذصىلخذتيايولذىلننذنلايذنلذبجيذلذىللنظذ؟لىللعأللذتيايويذلاذىل  ·
�منلظذةاطملتلنلذة  خنلذفصظ ·

ذن ذىلد يبلوذىلعذملعنلظذءاللعنلذتىلعقلوذهلفوذه
 ذ.ذه�ىللجذملعكظذعيلجنل

�منلذةيصخشنلذ ئللفنلذذىلعذهرعتنل ·
�منلظذةاطملت ذة  خذمي  وذن ذىلد ي حوذمتيسذه

ذه
 ذ.ذعيلجنلذىلدن ذ يفتسيس

 ءاللعنلذن ذةفلتخلنلذكللسنلذطىلل لذع ذ(م ىلعتنل)ذمصللتنلذذنلبي تلنلذن تيذنل ·
�منلذتىل يعلنلذمالذىلعذللفرعتيذنل ·

ذىلعذملعلنذةاطملت ذة  خذمي  وذن ذمدعنلوذه
 ذ.ذىلدبنجو

 ةفلتخلنلذتىلضل�معإللذىلعذدرنلذىلعذةي  نلظذبضىلغنلذميلعنلذع ذم ىلعتنلذنفذملعو ·
ذمءالتيذىللبظذءاللعلنذمضفلذتىل  خذمي  وذةينلذاطقسحتنذةيعىللجذملعذةلخذعضظ ·

 ذ.كنبنلذةلخذع 
ابذة ي جذتىلينلذنىل ول ·

 ملعنلذطلغضذع ذم ىلعتنلذه
 
  :تاخوتحملا
 

�� ليمعلا :الوا
  :كنبلل ةيقخوستلا ةيلمعلا بلق �

 ةيقيوستلا ةيلمعلا بلق يف ليمعلا ناكم ىلا فرعتلا ·
  – مهعم لماعتلاب صاخ تيكيتا – ءالمعلا ىلا ةرظنلا روطت ·
  نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف لامعألا تيكيتا ·
 ةدحاو ليمعلا ةمدخ ، تامدخلاو علسلا نيب قرفلا ·
 كنبلا يف ةرئاد وا مسقك تسيلو ةيجيتارتسا/ةفاقثك ءالمعلا ةمدخ ·
 ءالمعلا ةمدخ لالخ نم ىرخألا فادهألاو ةيعيبلا فادهألا قيقحت ·



 

 

�� ���متلا تاراهم باستكا ىلع ���كرااملا تاردق ةيمنت:ايناث
   :ةمدخلا ميدقت �

 
 
  ءالمعلا عم لصاوتلا ىلا لخدم ·
 يمسر ريغلاو يمسرلا لصاوتلا ·
 ءالمعلل ةزيمتم ةمدخ ميدقت يف زيمتلا تاراهم ·
 عمتجملا ،فظوملا،ةكرشلا ىلع ةزيمتم ةمدخ ميدقت نم دئاعلا  ·
 ءالمعلا ءالو ءانبو باستكا ىلع ناك عقوم يا يف فظوملا دعاسي فيك ·
  ءالمعلا هاجت يباجيإ فقوم ءانب ةيفيك - قيرفك ةيباجيإلا ءالمعلا ةمدخ ةفاقث ءانب ·
 
 
 نم ة���متم ةمدخ قيقحتل تاوطخلا مهأ �� امو ة���متملا ةمدخلا ��ام:اثلاث
��ظوم

  :كنبلا �
 
 كنبلاب صاخ تيكيتا، ءالمعلل ةزيمتملا ةمدخلا موهفم ·
 ءالمعلل ةزيمتملا ةمدخلا تايوتسم ·
 اهعم لماعتن فيكو ءالمعلل ةزيمتم ةمدخ ميدقت ماما تاقيعملا مها ·
 ضعبلا انضعب دنع ءالمع نحن،نييلخادلا ءالمعلا ةمدخ ·
 ةزيمتم ةمدخ ميدقت تاوطخ ناقتا ىلع لمعلا ·
 يجراخلا رهظملا، يرصبلا لصاوتلاو دسجلا ةغل ·
 
�� تاقيبطت:اعبار

 ءالمعلا ةمدخ �
 
 مهل ةمدقملا ةمدخلا نم ءالمعلا تاعقوت زواجتو ةرادإ ·
 ءالمعلا نم ةفلتخملا عاونألا عم لماعتلا يف ةديدج تاينقت ناقتا ·
 ةمدخلا ميدقت دعبو ءانثا ريخا عابطناو يلوا عابطنا قلخ ةيفيك ملعت ·
 ءالمعلا تاعقوت قوفت يتلا ةزيمتملا ةمدخلا رصانع ىلا فرعتلا ·
 ءالمعلا ةمدخ يف ةديدج تاراهم ءانبو ملعت ·
 

 ىوااالاو تاضا��عالا عم لماعتلا:اسماخ
 ءالمعلا ضرتعي اذام ىلعو ضرتعي اذامل ·
 ةصرف ىلا ضارتعإلا ليوحت نف ·
 ةفلتخملا تاضارتعإلا عم لماعتن فيك ·
 بضاغلا نوبزلا ةصاخ ءالمعلا نم ةفلتخملا عاونالا عم لماعتلا نف ·
 ةزيمتمو ةمدخ ميدقت نيبو مهنيب لوحت يتلا تاقيعملا مها ىلا فرعتلا ·



 

 

   :ءالمعلا نم ةفلتخملا عاونالا عم لماعتلا:اسداس
 
 اوناك امهم مهعم لماعتن نا انيلع،انءالمع راتخن ال نحن ·
 ؟اذامل ءالمعلا فينصت ·
 ؟مه عاونالا يا نم ررقن فيك،ءالمعلا فنصن فيك ·
 ؟مهنم عون لك عم فارتحاب لماعتن فيك ·
 ؟بضاغلا نوبزلا عم لماعتن فيك ·
 
 
�� ���فظوملا فينصت ،ةمدخلا مدقم :اعباس

 نم ،ءالمعلل ة���متم تامدخ ميدقت �
  :؟تنا عاونالا يا

 
 ؟ءالمعلل ةزيمتم ةمدخ ميدقت يف كتاردق ىلع فرعتت فيك ·
 ؟ةمدخلل مدقمك كسفن فنصت فيك ·
 ةزيمتملا ةمدخلا مدقم تافص ·
 ةزيمتملا ةمدخلا مدقم نم ةبولطملا تاراهملا ·
 
  :لمعلا طوغض لمحتو تاذلا ةرادا:انماث

 
 يسفنلا طغضلا ةرود ·
  يسفنلا طغضلاو ةيمويلا طوغضلا عم لماعتلا ·
 ءالمعلل ةزيمتم ةمدخ ميدقت يف ةيسفنلا ةحارلا ·
 
 
  كونبلا ةبساحم
 

  :ةماعلا فادهألا
 
ذهههوىلهه ههيههبههلههوظذةههيههسىلههسأللذنرصىلههنههعظذهجمههسىلههحههلههنلذمىلههظههنههنلذهل ههامههبذاطقههكيىلههشههلههنلذفههيرههعههو ذ.1

 ذ.ةيفالنل
ابذمدللعنذة زالنلذةييظاانلذةيبسىلحلنلذتىل للعلنىلبذاطقكيىلشلنلذ يظزو ذ.2

  .كنبنلذه
ابذةههبههسىلههحههلههنلذمههسقذلىلههلههعأذىلههعذاطقههكيىلههشههلههنلذعالهطي ذ.3

ابذكههنههبههنلذه
ذةههيىلههدهه ظذرههدههشنلذةههيىلههدهه ذه

 ذ.ةينىللنلذةنسنل
 



 

 
 

  :ةيسيئرلا تاخوتحملا
 

ذةهيهبهسىلهحهلهنلذتىلهيهضرهفهنلظذتدىلهبهلهنلذ3هجمهسىلهحهلهنلذمىلهظهنهنلظذةبسىلحلنلذنعذة      ذ.1
 ذ.ةي ىلتخنلذتىلبىلسحنلظذةيدرجنلذتىليوستنلظذةعجلرلنلذنلاطم ذ،ةيبسىلحلنلذدلي نلظ

ابذةيبسىلحلنلذدلي نل ذ.2
 ذ.كنبنلذه

 ذ.عرفنىلبذةبسىلحلنلذمسقذلىللعأ .3
 ذ.ةيردشنلذةينآللذ ئللفنلذدليق .4
ابذةيبسىلحلنلذدلي نل .5

 ذ.ةيزكرلنلذتالللحنلظذةصىل لنلذه
ابذةيبسىلحلنلذدلي نل .6

 ذ.ةنيزخنلذتىليللعظذةيبنجأللذرئلظ نلذه
 ذ.اطقلسلرلنلظذعظرفنلظذزكرلنلذةبسىلح  .7
 كنبنىلبذتليىللثتساللذةبسىلح  .8
 ذ.تىلصصخلنلذدليق .9

 ذ.ةينىللنلذرييىل تنلظذتىل ىليبنل.10
 ذ.ةينيلسلفنلذ  ننلذةللسذرييىل و.11

 
 
  :ةيجراخلا ةراجتلا

 
 ليصحتلا صلاوبو ةيدنتسملا تادامتعالا
  :ةماعلا فادهألا

ذتىلهعىلهله هنلذاطقهبذىلهدهعهقله ظذةهيهجيىلهخهنلذةيىلهجهتهنلذتىلهيهلهلهعهنلذملهدهفهلهبذاطقهكيىلهشهلنلذفيرعو .1
 ذ.مىلعذمكشبذىرخأللذةيفالنل

ذذذذةيىلههجههتههنلذتلظدأذمههاأذ ههحمههقذةههي ههنههتههسههلههنلذتلدىلههلههتههعاللذةههيههلههامههبذاطقههكيىلههشههلههنلذفههيرههعههو .2
 ذ.ةيجيىلخنل

ابذاطقههكيىلههشههلههنلذتليىلههدهه ذرههيوههلههو .3
ذمههحلرههلههنلذاههيههضلههوظذةههي ههنههتههسههلههنلذتلدىلههلههتههعاللذلىلههجهه ذه

�منلذةفلتخلنلذةيللعنل
ذههوىلهيهنهفهبذاطقهكيىلهشهلهنلذةفرع ذةدىليزظذي نتسلنلذدىللتعاللذىلدبذرليذه

 ذ.نىليلز ذماأظ
ابذاطقههكيىلههشههلههنلذةيىلههدهه ذةدىلههيز .4

ذهههنلهه ههحذىلههعذهرههعههتههنلظذدىلههلههتههعاللذيل ههصيذبههلههطذةههيههفههيههكذه
 ذ.ةفلتخلنل



 

 

  :ةيدنتسملا تادامتعالا :��وأ
 

 ذ.ي نتسلنلذدىللتعاللذفيرعو .1
ابذتدىلب  .2

 ذ.ةي نتسلنلذتلدىللتعاللذيل صيذه
 ذ.ةي نتسلنلذتلدىللتعالنذة حللنلذهلرعألل .3
 ذ.تلدىللتعاللذعلل أ .4
 ذ.ةبولللنلذتل نتسلنل .1
 ذ.ي نتسلنلذدىللتعاللذهلرطأ .6
 ذ.ةي نتسلنلذتلدىللتعاللذيل صي .7
 ذ.ةي نتسلنلذتلدىللتعاللذمي عو .8
 ذ.ةديللنلذتلدىللتعالل .9
 ذ.تل نتسلنلذقيق و .11
 ذ.تل نتسلنلذ ي ست .11
 ذ.ةييىلجتنلذتىلحللصلنل .21

 

ايناث
  :ليصحتلا صلاوب :�

ابذميصحتنلذيظدظذةييىلجتنلذةيللعنل .1
 ذ.ةييىلجتنلذتىليللعنلذة  خذه

 ذ.ميصحتنلذةصينلبذفيرعو .2
 ذ.ميصحتنلذةيللعذةيلدي .3
 ذ.ي نتسلنلذدىللتعاللظذي نتسلنلذميصحتنل .4
ابذكنبنلذيظدظذةينظؤس  .1

 ذ.ميصحتنلذةيللعذه
 ذ.ميصحتنلذةيللعذتلاطمل  .6
 ذ.ةيدىلصنلظذةديللنلذةي نتسلنلذميصحتنلذصنللب .7
 ذ.ميصحتنلذمسربذتىلكيشنل .8
 ذ.ة حللنلذ علل نل .9

 
  تالاوحلا و ةيفرصملا تالافكلا
 

  :ةماعلا فادهألا
ذتىلعىلل نلذاطقبذىلدعقل ظذةيجيىلخنلذةيىلجتنلذتىليللعذملدفلبذاطقكيىلشلنلذفيرعو ذ.1

 ذ.مىلعذمكشبذىرخأللذةيفالنل
ذةيىلههجههتههنلذتلظدأذمههاأذ ههحمههقذةههيههفههاههلههنلذتالىلههفههكههنل  ةههيههلههامههبذاطقههكيىلههشههلههنلذفههيرههعههو ذ.2

 ذ.ةيجيىلخنل
ابذتالللحنلذةيلامبذاطقكيىلشلنلذفيرعو ذ.3

 ذ.ةينظ نلذةيىلجتنلذميولوذةيللعذه



 

 
 

  :ةيسيئرلا تاخوتحملا
 

 ة      ذ.1
ابذىلدتينىلعفظذةيفالنلذتالىلفكنلذةيلاأ ذ.2

 ذ.ةينظ نلذةيىلجتنلذتىليللعذه
 ذ.ةيفالنلذةنىلفكنلذملدف ذفيرعو ذ.3
 ةيفالنلذةنىلفكنلذهلرطأذنىليب ذ.4
 ذ.ةفلتخلنلذىلدوىل ل ختسلظذةيفالنلذتالىلفكنلذذعلل أ ذ.1
 ذذ.كنذذلالخذة  ختسلنلذتالسلرلنلذنىليبظذدىللتعاللذزىلج إلذةيللعنلذمحلرلنل ذ.6
 ذ.ةيفالنلذةنىلفكنلذمي عو ذ.7
 ذ.ةيفالنلذةنىلفكنلذءىلغني ذ.8
 ذ.ةعلف لنلذةنىلفكنل ذ.9
 ذ.ةيفالنلذةنللحنلذهلرطأ ذ.11
ابظذةلسلرلنلذكلنبنليظد ذ.11

 ذذ.تالللحنلذايفنوذه
 ذ.ةينىللنلذدلي نل ذ.21
ابذهتيلاأظذتفيوسنلذمىلظ  ذ.31

 ذ.تالللحنلذايفنوذه
 ذ.ةيللعذتالىلح ذ.41

 
 ةيفرصملا لامعألل ةينوناقلا بناوجلا

 

  :ةماع ةمدقم  �1
 
�منلذاطق لل نل ·

 ذ.كلنبنلذلىللعأذمكحوذه
 

��رصملا لمعلل لخدمك ةخرظنلا بناوجلا .2
�:  

 
ابالنلذملعنىلبذةي ل ىل نلذةفرعلنل ·

 ذ.هتيلاأظذه
 ذ.ةييىلجتنلذلىللعأللظذةي  لنلذلىللعأللذاطقبذةقرفتنلذطميىلع  ·
 ذ.(علل أذ،نىلقيأذ،فيرعو)ذ  عنل ·
 ذ.(علل أذ،فئىلمظذ،صئىلصخذ،فيرعوذ)ذةييىلجتنلذهليظألل ·
 ذ.(علل أذ،نىلقيأذ،فيرعوذ)ذتىلقطرسنل ·

 
  



 

 

  :كونبلا لامعأل ةيلمعلا بناوجلا .3
 

ذتىلدجنلذفلتخ ظذدلرفألنذطظطرسنلظذتىلبللتلنلذ)ذبىلسحنلذاتف ·
 ذ.(ىلدتيعجر ظ

ذ،طمفلتنلذ،ني  ذييىلجنلذ،ييىلجنلذ)ذىلدصئىلصخظذتىلبىلسحنلذعلل أ ·
 ذ.(ةك�مشلنل

 ذ.(طميىلع ظذطبللضذ،فيرعو)ذةيفالنلذةيرسنل ·
ابذةبىليننل ·

 ذ.(ىلدوىل ىليبذ،ىلدطظطيذ،ىلدعلل أذ)ذتالىلقلنلذ3 قىلعتنلذه
 ذ.ةيئىلض نلذتلزلجحنل ·
ذبىلبسأذ،ءىلفلنىلبذةضيىلعلنلذ،طظطيذ(صئىلصخذ،علل أذ،فيرعو)ذتىلكيشنل ·

 ذ.ىلد ل  فذ،لظل وذ،ةدىلعي
 ذ.ةيفالنلذ ئللفلنذةي ل ىل نلذب للجنل ·
 ذ.ىلدويلدإظذنيرصىل نلذتىلبىلسح ·
ذ،تىل ىللضظذطظطيذ،علل أ)ذةي ىللتئاللذىلارطىلخ ظذتاليدستنلظذضظر نل ·

ا�ل ىلقذقيثلو
 ذ.(تىل لايذ،ه

 ذ. ي نلذساعظذملخنىلبذةينآللذدلي نل ·
 ذ.ةي ل ىل نلذىلدتيجحظذىلدتيلاأظذتىلبىلسحنلذهلشك ·
ذ،هنل بتسلظذنطميغوذ،نريظزوظذهعلل أذ،هتيلاأ)ذكنبنلذى نذ لتعلنلذعيقلتنل ·

 ذ.(متخبذه ل�مقل
 ذ.ةىلفلنلذ عبذبىلسحنىلبذهاتنلظذةثيلنلذىلعذ يصرنلذعههههيزلوظذةىلفلنل ·
 ذ.ىلدودىلعإظذملخنىلبذىلا يقظذبولظرنل ·
ا�ظ�مكنإللذ يجمنلظذسكىلفنلذتىلليلعوذللبق ·

 ذ.ه
 ذ.تىلبىلسحلنذةينآللذةيلغتنل ·
 ذ.ةي ي حنلذقيدىلنصنلظذتىل زخنل ·
 ذ.لىلثت اللذطميىلع ظذتىلليلعوظذتلءلرجي ·
 ذ.للل أللذمسغذمئلرجذةحفىلك ذتىلليلعوظذتلءلرجإظذاطق للق ·

��اقتلا تايساسأو ئدابم  �4
  :مكاحملا ىلإ ءوجللاو �

 ذ.ةينيلسلفنلذمكىلحلنلذتىليحالص ·
  �ةيلمع تالاح .5
 



 

 

 
�� ةمدقم

  :رطاخملا ةرادإ �
 
  :تاخوتحملاو ةماعلا فادهألا

 رطىلخلنلظذةلقلحنلذملدفلبذاطقكيىلشلنلذفيرعو ذ.1
 رطىلخلنلذةيلدالذةيسىلساللذرصىلنعنلذىلعذهرعتنل ذ.2
 ذ.ىلدتيلاأظذةيفالنلذةبىلقرنلذملدف  ذ.3
 cosoذجذللننذةيسىلسأللذتدىلبلنل ذ.4

 
 
�� ةمدقم

  :كليمع فرعا ةدعاق قيبطتو لاومالا لسغ تايلمع ةحفاام �
 
  : ةماعلا فادهألا
�مليرجبذاطقكيىلشلنلذفيرعو ·

 ذ.بىلايإللذميولوظذللل أللذمسغذه
 ليومتو لاومألا لسغ يتميرج رطاخم لوح نيكراشملا ىدل يعولا زيزعت ·

 .لكك ينطولا داصتقالاو ةسسؤملا ىلع اهراثآو باهرإلا
ذةززعلنلظذةبجللنلذةيندلنلذةيىلنعنلذلابظذ،كليلعذهرعلذة عىل بذاطقكيىلشلنلذفيرعو ·

 ذ.ىلد يبلوذتىلينآظ
ابذنيظدظذلىلصواللذطبىلضبذفيرعتنل ·

ذمسغذةليرجذةحفىلكلنذم ىلكت ذمىلظ ذءىلنبذه
 ذ.بىلايإللذميولوظذللل ألل

امبلنلذأدنلنلذبسحذءاللعنلذفينصوذتىلينآذىلعذاطقكيىلشلنلذفيرعو ·
ذرطىلخلنلذىلعذه

(Risk Based Approach).ذ 
 لاومألا لسغ تايلمع ةحفاكم تايلآ لوح ةيفاكلا ةفرعملا نيكراشملا باسكا ·

 .باهرإلا ليومتو



 

 

  :تاخوتحملا
 ذ.للل أللذمسغذةليرجبذفيرعتنل ·
 ذ.للل أللذمسغذةليرجذ-ذمحلر ذ،صئىلصخذ،نىلقيأ ·
�منلذلظ نلذتىلفص ·

 ذ.للل أللذمسغذتىليللعذباجوذه
�منلذم للعنل ·

 ذ.للل أللذمسغذتىليللعذيلدمذىلعذت عىلسذه
 ذ.بىلايإللذميولوذتىليللعبذفيرعتنل ·
 ذ.بىلايإللذميولوظذللل أللذمسغذةليرجذىلعذةبو�ملنلذرطىلخلنل ·
 ذ.بىلايإللذميولوظذللل أللذمسغذتىليللعذاطقبذتىلفالتخالىلبذايضلو ·
ابذكلنبنلذيظد ·

 ذ.بىلايإللذميولوظذللل أللذمسغذتىليللعذةحفىلك ذه
ذهرههههعل"ذةززههههعلنلظذةههههبجللنلذةههههيندلنلذةههههيىلنعنلذلاههههبذ،كههههليلعذهرههههعلذة ههههعىلقذقههههيبلو ·

 ذ."كليلعذميلعذهرعلذ،مسلرلنلذككنبذهرعلذ،كفمل ذهرعلذ،كليلع
ذلللههه أللذمسهههغذتىلهههيللعذللهههحذنىلبتهههشاللذتلطيؤههه ذ-ذءلرهههلحنلذتىلهههيلرنلذىلهههعذهرهههعتنل ·

 ذ.بىلاياللذميولوظ
ابذةينظ نلذدلدجنلظذطميىلعلنلذماأ ·

ذبىلهايإللذمهيولوظذللله أللذمسهغذتىلهيللعذةهحفىلك ذه
"MENA FATF".ذ 

ابذةهههنظابلنلذدلهههدجنل ·
ذ بىلهههايإللذمهههيولوظذلللههه أللذمسهههغذةهههليرجذةهههحفىلكلنذاطقلسهههلفذه

 ذ."ةينىللنلذةعبىلتلنلذة حظذ-ذللل أللذمسغذةحفىلكلنذةينطلنلذةنجلنل"
ابذنيظدظذلللهههه أللذمسههههغذةههههليرجذةههههحفىلكلنذلىلصههههواللذطبىلضههههبذفههههيرعتنل ·

ذمىلههههظ ذءىلههههنبذه
 ذ.بىلايإللذميولوظذللل أللذمسغذةليرجذةحفىلكلنذم ىلكت 

امبلهنلذأدنلنلذبسحذءاللعنلذفينصوذىلعذهرعتنل ·
 Risk based)ذرطىلهخلنلذىلهعذه

approach).ذ 
 ذ.بىلايإللذميولوظذللل أللذمسغذةليرجذللحذةيللعذتالىلحذةشقىلن ظذضلرعتسل ·



 

 

 

 ىلا نم بردملا مايالا يبيردتلا قاسملا مسإ

حاتفلا  دبع ءايض 2  ةيساسأ ةيفرصم ةفاقث   91/233/32/ 91/233/39/ 

يدادقم دئاس 2  رطاخملا ةرادا يف ةمدقم   91/233/361 91/233/332 

ةينامتئالا تاليهستلا   /91/234/36 91/233/3/3  يركش يلع 2 

 ،تادامتعا :ةيجراخلا ةراجتلا

تالافك ،تالاوح ،صلاوب  
ةحداحد يدمح 2  91/234/331 91/234/3/2 

كونبلا ةبساحم ةنطاوب مساب 2   91/236/31/ 91/236/351 

لازن ماسح 2  لمعلا تيكيتياو ءالمعلا ةمدخ  91/236/322 91/236/392 

 لامعالل ةينوناقلا بناوجلا 

ةيفرصملا  
2 

 وبا نودلخ

دوعسلا  
91/23//36/ 91/23//331 

ةينورتكلالا تاجتنملاو تامدخلا  تشد مركأ 2   91/23//3/2 91/23//3/2 

 لاومالا لسغ ةحفاكم مظن 

  كليمع فرعا ةسايسو
صصختم بردم 2  91/231/3/1 91/231/342 
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