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، وأداء طامغج سطى المساعغغظ رعابوتمعغض ا� طعاللمضاشتئ سمطغات غسض اف عءضف طضاإ

 .وتماغئ الظزام المالغ شغ جمععرغئ السراق طظ افظحطئ غغر المحروسئ والثولغ لمتطغا
 

                                                                             -رجالاظا:
تماغئ المآجسات المالغئ والمخرشغئ و افسمال والمعظ غغر المالغئ المتثدة والمةامع 
طظ طثاذر غسض افطعال وتمعغض ا�رعاب طظ خقل تعشغر المسطعطات القزطئ بسرسئ ودصئ 

 غص طع الةعات المسظغئ.سالغئ بالاظس
 

                          -:جاراتغةغئا�
 وتمعغض  طعالتطعغر وتفسغض الاحرغسات العذظغئ ذات السقصئ بمضاشتئ سمطغات غسض اف

 .رعابا�
 والةعات المسظغئ والتفاظ سطى جرغئ تطك مضاإ تسجغج آلغات تئادل المسطعطات بغظ ال

 المسطعطات.
 الاظفغثغئ القزطئ لطاظسغص طع الةعات الثاضسئ فتضام صاظعن  وضع وتعبغص ا�جراءات

 .2015) لسظئ 39رصط ( رعابوتمعغض ا� طعالطضاشتئ غسض اف
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  رعابوتمعغض ا� طعالضطمئ السغث طثغر سام طضاإ طضاشتئ غسض اف

ـــام  ـــان س ـــث ض ـــظ  2020لص ـــابصئ ط ـــعام الس ـــظ افس ـــثري س ـــضض ج ـــاً بح ـــاً طثاطف ساط
ـــث ـــا (ضعشغ ـــئ ضعروظ ـــئئاعا جائت ـــغ ج ـــثاث الا ـــقل افت ـــاً )، 19-خ ـــاً ططغؤ ـــان ساط وض

 بالاتثغات والخسعبات سطى الخسغث العذظغ وا�صطغمغ والثولغ.
ـــــثاسغات  ـــــظ ت ـــــه ط ـــــا خطف ـــــثغات وط ـــــثاث والات ـــــك افت ـــــامرار تط ـــــط اج ورغ

ــــادغئ واجا ــــغ اصاخ ــــثورِه ش ــــام ب ــــظ الصغ ــــإ ط ــــثا المضا ــــع ع ــــط غمظ ــــئ ل ماسغ
شــــغ جمععرغــــئ الســــراق  رعــــابوتمعغــــض ا� طــــعالطظزعطــــئ طضاشتــــئ غســــض اف

صـــاظعن طضاشتـــئ غســـض  والسمـــض سطـــى تظفغـــث طعاطـــِه المظخـــعص سطغعـــا شـــغ
إذ سمــــــض المضاــــــإ  2015) لســــــظئ 39رصــــــط ( رعــــــابوتمعغــــــض ا� طــــــعالاف

الةعــــات و رعــــابوتمعغــــض ا� طــــعالطةطــــج طضاشتــــئ غســــض اف وبالاظســــغص طــــع
ــــــئ  ــــــرى المثاخ ــــــات افخ ــــــئ والةع ــــــات افطظغ ــــــراشغئ والةع ــــــئ وا�ح الرصابغ

طةمعســـــئ طـــــظ ا�جـــــراءات العصائغـــــئ  إتثـــــاذسطـــــى الصـــــاظعن أســـــقه باطئغـــــص 
جــــه الصخــــعر المتــــثدة طــــظ صئــــض الةعــــات الرصابغــــئ أووالاخــــتغتغئ لمسالةــــئ 

طمســـــاغغر الثولغـــــئ سطـــــى جمععرغـــــئ الســـــراق، وضـــــثلك طـــــظ أجـــــض اقطابـــــال ل
ــــئ الخــــادرة ســــظ طةمعســــئ السمــــض المــــالغ، ــــط اخــــثار  والاعخــــغات الثولغ إذ ت

طـــــظ صئـــــض الةعـــــات  رعـــــابوتمعغـــــض ا� طـــــعالضـــــعابط طضاشتـــــئ غســـــض اف
ــــر  ــــظ غغ ــــال والمع ــــئ باقسم ــــإ والثاخ ــــثا المضا ــــع ع ــــغص ط ــــئ وبالاظس الرصابغ
ـــــئغظ  ـــــئ) و (المتاج ـــــادن الظفغس ـــــار المس ـــــاغئ وتة ــــــ (الخ ـــــبًق ب ـــــئ طام المالغ

وذلــــك اجــــاضماقً لقجــــراءات الســــابصئ والاــــغ ظــــاب سظعــــا خــــروج ظ)، والمــــثصصغ
ـــئ  ـــع الماابس ـــظ وض ـــراق ط ـــئ الس ـــىجمععرغ ـــع  إل ـــاطغظ ط ـــض س ـــثغث ض ـــع الات وض

جــــــط وحــــــمال إشرغصغــــــا وطةمعســــــئ السمــــــض المــــــالغ لمظطصــــــئ الحــــــرق اف
(MENAFATF) والثـــــــروج طـــــــظ صائمـــــــئ الـــــــثول الاـــــــغ تثدـــــــع لطرخـــــــث ،

، وإغماظـــــاً بأعمغـــــئ (FATF)والماابســـــئ طـــــظ صئـــــض طةمعســـــئ السمـــــض المـــــالغ 
ن المتطــــغ وتئــــادل المسطعطــــات ولمــــا لــــه طــــظ أبــــر ضئغــــر شــــغ جــــرسئ أوالاســــ

تئـــــادل المسطعطـــــات والتفـــــاظ سطـــــى أطـــــظ وجـــــرغئ تطـــــك المسطعطـــــات سمـــــض 
 ن طع الةعات المتطغئ.أواسالمضاإ سطى تعصغع المجغث طظ اتفاصغات ال

ـــئ  ـــئ ضاش ـــظ الةعـــات المسظغ ـــظ غســـاظثظا ط ـــع ط ـــضر لةمغ ـــثغر وح ـــئ تص ـــاً، تتغ خااط
الثـــــاص  2020وأظاعـــــج الفرخـــــئ �خـــــثار الاصرغـــــر الســـــظعي الثـــــاطج لســـــام 

 بعثا المضاإ.
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 المصثطئ :

شغ عثا السام بالصغام بأداء طعاطه  رعابوتمعغض ا� طعالاجامر طضاإ طضاشتئ غسض اف
 رعابوتمعغض ا� طعالودوره اقجاراتغةغ العادف لاتسغظ إجراءات طضاشتئ غسض اف

ات الاغ تطصاعا المضاإ خقل عثا السام وطا راشص ذلك طظ ا�بقغوالثي اظسضج شغ سثد 
 ظحاط شغ تتطغض تطك الئقغات والاساطض طسعا وشص الصاظعن.

سطى طحارضئ طعظفغه شغ براطب تثرغئغئ وورش سمض  2020خقل سام وصث ترص المضاإ 
والةرائط افخطغئ، وذلك إغماظًا  رعابوتمعغض ا� طعالطثاخئ شغ طةال طضاشتئ غسض اف

 رعابوتمعغض ا� طعالبأعمغئ ا�ذقع سطى آخر الاطعرات الماسطصئ بأجالغإ غسض اف
طثاطش الةعات طظ  إلىش السمض ، ضما صّثم المضاإ الاثرغإ و وروذرق طضاشتاعا

طآجسات طالغئ واسمال وطعظ غغر طالغئ لشرض اتاذاعط بالمساةثات وبما غضفض رشع 
، شدقً سظ الاسرف سطى السمطغات رعابوتمعغض ا� طعالصثراتعط شغ شعط طثاذر غسض اف

وبما  إرعابوتمعغض  أطعالالمالغئ غغر اقساغادغئ الاغ غحائه شغ اظعا تادمظ غسض 
 عثا المضاإ . إلىسظعا  ا�بقغغدمظ شسالغئ 

باظغًا) /9والثي جاء تطئغصًا لطمادة ( 2020اسرض شغ عثا الاصرغر أسمال المضاإ لسام سوظ
ل ظزرة ساطئ سظ المضاإ والمعام افجاجغئ الاغ غصعم بعا ، وتغث غصثم الفخض اف

الباظغ إظةازات المضاإ الماتصصئ ل الفخض أوضطئ إلغه، وغاظأوأغئ طعام أخرى  إلىإضاشئ 
وتفخغطعا تسإ المخثر والاعزغع  ا�حائاهتاقت لك السام ، وجاء الفخض البالث بشغ ذ

ا�جراءات الماثثة بتص  إلىالةشراشغ، وضثلك سثد افحثاص وذئغسئ الظحاط إضاشئ 
 . ا�حائاهتاقت 
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 ظئثة سظ المضاإ 

رصط  رعابوتمعغض ا� طعال) طظ صاظعن طضاشتئ غسض اف8قً) طظ المادة (أوظخئ الفصرة (
سطى ( غآجج شغ الئظك المرضجي السراصغ طضاإ غسمى طضاإ طضاشتئ  2015) لسظئ 39(

بمساعى دائرة ساطئ غاماع بالحثخغئ المسظعغئ  رعابوتمعغض ا� طعالغسض اف
 طظ غثعله ). أوواقجاصقل المالغ وا�داري، وغمبطه طثغر سام 

ضما غاعلى المضاإ المعام ا�تغئ وبخعرة طرضجغئ شغ الثولئ، تسإ طا ظخئ سطغه المادة 
  -) طظ الصاظعن أسقه: 9(

 لمضاإاطعام 
  -معام افتغئ: غاعلى المضاإ بخعرة طرضجغئ شغ الثولئ ال .1

 الاطصغ -أ
 أوبأظعا تادمظ طاتخقت جرغمئ أخطغئ  غحائه بما طاسطصئ المضاإ طسطعطات غاطصى
 ا�بقغالمطجطئ ب الةعات 2015) لسظئ 39الصاظعن رصط ( ، وتثدإرعابتمعغض  أو أطعالغسض 

  .ا�حائاهسظ طساطقت 
 الططإ -ب

سظ أغئ طسطعطات إضاشغئ  ا�بقغغةعز لطمضاإ شغ جئغض أداء طعاطه أن غتخض طظ جعات 
غسثعا طفغثة فجراء الاـتـطـغـض خــقل الـمـثة الـاـغ غـتـثدعـا الـمـضـاـإ، ولـه أن 

) 9قً) المادة (أوغـتـخـض سـطـى ذلـك طـظ أي جـعــئ أخـــرى وشــص أتضام الـفــصـرة (ب/
) طظ الصاظعن سطى تجوغث المضاإ 12أسقه، ضما ظخئ الفصرة (جادجًا) المادة (طظ الصاظعن 

بالمسطعطات والمساظثات الاغ غططئعا وسطى وجه السرسئ، وصث تثد الصاظعن سصعبئ طظ 
) جئسئ أغام وشصاً 7المضاإ بسث إظثاره لاصثغمعا خقل ( إلىاطاظع سظ تصثغط المسطعطات 

 ن. ) طظ الصاظع41فتضام المادة (
 الاتطغض -ج

سظ طساططئ  ا�بقغترد إلغه وشصاً لظمعذج  أوالاغ غاطصاعا  المسطعطات غصعم المضاإ باتطغض
 إلىلطعخعل  ضاشئ المسطعطات وربط صغمئ طداشئ، ذات طسطعطات إلىلطعخعل  ا�حائاه

، ا�حائاه طساطقت ذئغسئ بحأن شرضغئ وبظاء ا�بقغ احائاه شغ طآحرات وجعد تعل ظاغةئ
 طثغر سام المضاإ . إلىالمظاجئئ  الاعخغئ ورشع رأي إلىالاعخض  طظ المتطض غمضظ طما
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 ا�تالئ -د

ات الاغ تصعم سطى أجج ا�بقغ) طظ الصاظعن سطى إتالئ 9ق) المادة (أوظخئ الفصرة (د/
رئاجئ  إلىجرائط أخطغئ  أو إرعابتمعغض  أو أطعالطسصعلئ لقحائاه شغ سمطغئ غسض 

 .ا�جراءات الصاظعظغئ شغ حأظعا وإحسار الةعات ذات السقصئ بثلك تثاذاقدساء السام �

المةطج سظ ظحاذات المضاإ وافظحطئ  إلىإسثاد وتصثغط تصرغر جظعي غصثم  .2
 ا�بقغ، وإتخاءات سظ تصارغر رعابوتمعغض ا� طعالالماسطصئ بسمطغات غسض اف

وآلغاتعا وأجالغئعا وتاقتعا، وغاط  رعابوتمعغض ا� طعالواتةاعات طضاشتئ غسض اف
 ظحر الاصرغر بالخغشئ الاغ غسامثعا المةطج.

طع الةعات ذات  رعابوتمعغض ا� طعالتئادل المسطعطات ذات الخطئ بمضاشتئ غسض اف .3
 السقصــــئ شغ دوائر الثولئ، والصطاع السام، والاظسغص طسعا شغ عثا الحأن.

جمععرغئ السراق شغ المظزمات الثولغئ والمآتمرات ذات السقصئ اقحاراك شغ تمبغض  .4
  .رعابوتمعغض ا� طعالشغ طضاشتئ غسض اف

إظحاء صاسثة بغاظات لما غاعاشر لطمضاإ طظ طسطعطات تسامث ضمرضج وذظغ لةمع  .5
 إرعابوتمعغض  أطعالالمسطعطات سما غتامض وصعسه طظ غسض  وتتطغض وإسمـام تطك

طئ لاسعغـــض طعمئ السططات الصدائغئ وغغرعا طظ الةعات ووضع العجائض الضفغ
 المثاخئ باطئغص أتضام عثا الصاظعن.

  جمع وتتطغض إتخاءات حاططئ سظ افطعر الثاخطئ شغ طعام المضاإ. .6
إسثاد دورات تثرغئغئ لطمعظفغظ المسظغغظ �تاذاعط بالمساةثات شغ طةال جرغمئ  .7

 .رعابوتمعغض ا� طعالغسض اف
أسمال  أوالةعات المثاخئ افخرى بإخقل أي طآجسئ طالغئ  أوات الرصابغئ إحسار الةع .8

 طالغئ طتثدة بأتضام عثا الصاظعن. وطعظ غغــر 
اقتفاصات والمساعثات ذات الخطئ بشسض  إلىتصثغط المحعرة الفظغئ شغ حأن اقظدمام  .9

  .رعابوتمعغض ا� طعالاف
الظزغرة تسإ طا ظخئ سطغه  العتثات طع سظث الططإ أوالمسطعطات تطصائغُا  تئادل .10

 ) طظ الصاظعن.29ق) المادة (أوالفصرة (
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 العغضض الاظزغمغ لطمضاإ

 رعابوتمعغض ا� طعالتمئ المخـــادصئ سطى العغضض الاظزغمغ لمضاإ طضاشتئ غســـض اف
والخــــادر  24/8/2020) المآرخ شغ 1214بمعجإ الفصرة (باظغاً) طظ اقطر ا�داري المرصط (

سثد ( بال ظك المرضجي المرصط  جاء بصرار طةطج إدارة الئ طا  ظاًء سطى  ظئ 129ب  2020) لســــ
وبما غاقئط طع ،  11/8/2020) والمظسصثة باأرغت 1596الُماّثث بةطســــاه المرصمئ بالسثد (

  :أدظاه )1المثطط ( وضما عع طئغظ شغطاططئات السمض 
 

المدیر العام

يشعبة التدقیق الداخل

معأون المدیر العام

قسم التحلیل المالي

شعبة اإلشتباه في غسل 
االموال

شعبة اإلشتباه في تمویل 
االرھاب

شعبة االحصائیات

قسم الشؤون القانونیة
شعبة الدعأوى

شعبة االستشارات

قسم تقنیة المعلومات 
والدعم الفني

شعبة التحقق

شعبة الدعم الفني

قسم التعأون الوطني 
والدولي 

شعبة التعأون الوطني

شعبة العالقات الخارجیة

قسم البحوث 
والدراسات

شعبة التدریب والتطویر

شعبة االحصاءات و 
البیانات

القسم المالي و 
اإلداري 

شعبة األفراد

شعبة المحاسبة

شعبة اإلدارة والخدمات

مكتب المدیر العام 

وحدة ضمان وتوكید 
الجودة

 ) العغضض الاظزغمغ1المثطط (
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  رعابوتمعغض ا� طعالطضاإ طضاشتئ غسض افظحاذات 

بممارجئ افسمال المعضطه له بمعجإ  رعابوتمعغض ا� طعالغصعم طضاإ طضاشتئ غسض اف
ات سظ ا�بقغباطصغ  2015) لسظئ 39رصط ( رعابوتمعغض ا� طعالصاظعن طضاشتئ غسض اف

ن طع أوا�جراءات المظاجئئ بحأظعا ، ضما غصعم المضاإ بالاس إتثاذو ا�حائاهطساطقت 
 رعابوتمعغض ا� طعالالةعات المتطغئ ضاشئ بالسمض سطى جسض ظزام طضاشتئ غسض اف

ظزاطاً طاضاطقً شغ جمععرغئ السراق، وبما غظسةط طع الصاظعن السراصغ والماططئات الثولغئ 
والمامبطئ بصرارات طةطج افطظ الثولغ الاابع لفطط الماتثة والاعخغات افربسغظ 

 ).FATFالخادرة سظ طةمعسئ السمض المالغ (

 : إجراءات المضاإ إزائعاو ا�حائاهسظ تاقت  ا�بقغتصارغر  -قً أو
) 881( 2020صام باتطغطعا خقل سام تطصاعا المضاإ والاغ  ا�حائاهبطس سثد طساطقت 

) ضمظ الفخض البالث طظ الاصرغر، 1) والحضض الئغاظغ (6طساططئ وضما طعضح شغ الةثول (
المضاإ طظ طثاطش الةعات  إلى) طساططئ طخثرعا بقغات وإخطارات وردت 684طظعا (

 .2019) طساططئ طثورة طظث سام 197، و(2020خقل سام 
 ا�حائاها�جراءات القزطئ بحأن المساطقت المثورة طظ خقل إسثاد تصارغر  إتثاذوصث تط 

رئاجئ اقدساء السام قجغما بسث اجاضمال سمطغئ جمع المسطعطات الاغ تثثم  إلىوإتالاعا 
تفزعا لسثم وجعد  أوُأجج طسصعلئ لقحائاه ،  إلىالغ والاعخض سمطغئ الاتطغض الم

) غعضتان ا�جراءات 5) والحضض الئغاظغ رصط (10رات الضاشغئ لقحائاه، والةثول (المآح
 أسقه. ا�حائاهبحأن طساطقت  2020عا خقل سام إتثاذالاغ تط 

طع  2020وطظ خقل طصارظئ سثد الئقغات وا�خطارات الاغ تطصاعا المضاإ خقل سام 
% ، وتسجى عثه الجغادة 145.16ظقتر أن عظاك زغادة بظسئئ  2019طبغطاعا خقل سام 

ا�جراءات الاغ اتثثعا المضاإ خقل عثا السام وافسعام السابصئ بما  إلىبحضض أجاجغ 
وتمعغض  طعالن طع الةعات المتطغئ المسظغئ بمضاشتئ غسض افوأاخر الاسأوشغ ذلك زغادة 

ن البظائغئ وتئادل المسطعطات ذات السقصئ بحضض أوطظ خقل إبرام اتفاصات الاس رعابا�
سظ تطك المساطقت بما  ا�بقغشسال ، شدًق سظ تضبغش سمطغئ ظحر العسغ وبغان أعمغئ 

جعاء أضاظئ طآجسات طالغئ أم  ا�بقغئ بغثسط وغآبر إغةابًا سطى جمسئ الةعئ المطجط
 أسماقً وطعظاً غغر طالغئ.
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) 24( 2020ا�دساء السام خقل سام  إلىالاغ أتالعا المضاإ  ا�حائاهوصث بطس سثد تصارغر 

تصرغر احائاه وذلك بسث اجاضمال المضاإ لةمع المسطعطات الدرورغئ وتتطغطعا والاعخض 
ثم وجعد ظاائب وتعخغات بحأظعا ، شغ تغظ بطس سثد المساطقت المتفعظئ بسئإ س إلى

طقت طةمعع المسا% طظ 55.6ظسئئ ) طساططئ وعع طا غمبض 490طآحرات ضاشغئ لقحائاه (
) طساططئ صغث ا�ظةاز تغث قغجال المضاإ شغ ذعر اجاضمال 367الاغ تط تتطغطعا، وقتجال (

الصرار  إتثاذالمئطشئ والةعات افخرى المسظغئ ذات السقصئ ، وجمع المسطعطات طظ الةعات 
تفزعا وبتسإ طا غاط الاعخض إلغه طظ  أواقدساء السام  إلىالقزم بحأظعا أطا بإتالاعا 

 ظاائب .

 : والثولغ وا�صطغمغ العذظغ المساعى سطى والاظسغص نأوالاس -باظغاً 
 رعابوتمعغض ا� طعالطع الةعات المسظغئ بمضاشتئ غسض اف والاظسغص نأوالاس ترخاً سطى

المسظغئ بمضاشتئ  العذظغئ الطةان خقل واخض المضاإ جععده طظ المساعغات، جمغع سطى
 ا�صطغمغئ والفسالغات ا�جاماسات شغ طحارضاته وضثلك ،رعابوتمعغض ا� طعالغسض اف
 -وضما طعضح شغ أدظاه: والثولغئ

 
 : العذظغ المساعى سطى والاظسغص نأوالاس .1

 :لاحرغسات واجاضمال ا ،رعابوتمعغض ا� طعالطةطج طضاشتئ غسض اف -أ
الثي أجج إجاظادًا  رعابتمعغض ا� طعالن عثا المضاإ طع طةطج طضاشتئ غسض افأوغاس
) 39رصط ( رعابوتمعغض ا� طعالقً) طظ صاظعن طضاشتئ غسض افأو -5اتضام المادة ( إلى

وذلك إدراضًا فعمغئ الاظسغص طابغظ الةعات ذات الخطئ بمضاشتئ غسض  ،2015لسظئ 
وسطى غرار لةان الاظسغص المتطغئ طابغظ افجعجة التضعطغئ شأَن  رعابوتمعغض ا� طعالاف

المةطج أسقه غآدي دورًا عاطًا شغ طعاجعئ الاتثغات ذات الخطئ وتسجغج الاظسغص بغظ 
 طعالسئ تطعر المساغغر الثولغئ لمضاشتئ غسض افافجعجة السراصغئ المسظغئ شغ طااب

تسطغمات  أوأظزمئ  أوواصاراح ضغفغئ إسامادعا سئر تدمظغعا شغ صعاظغظ  رعابوتمعغض ا�
رأجُه طتاشر الئظك المرضجي السراصغ غطظ خقل إتئاع اشدض الممارجات، ضما ان المةطج 

طغظ سظ طثاطش الةعات وغظعب سظُه طثغرسام المضاإ وغدط المةطج شغ سدعغاِه طمب
السراصغ، وزارة الثاخطغئ،  جعاز المثابرات العذظغ ضض طظ (افطاظئ الساطئ لمةطج العزراء،

راق المالغئ، جعاز ووزارة الثارجغئ، وزارة المالغئ، وزارة السثل، وزارة الاةارة، عغؤئ اف
 )داء افسطى، صاضغ ق غصض خظفُه سظ الخظش البالث ُغرحتُه طةطج الصرعابضاشتئ ا�ط

  ثاخئ بمضاشتئال ئضعابط السظاغئ العاجئصابئ المتاجئغظ والمثصصغظ بأخثار صاطئ ظسطغه 
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وتط  2020) لطسظئ 1المتاجئغظ والمثصصغظ رصط (ب المسظغئ رعابوتمعغض ا� طعالغسض اف

وزارة ضما صاطئ  ،27/7/2020ظحرعا سطى المعصع اقلضاروظغ الرجمغ لطمضاإ باأرغت 
خثار ضعابط السـظاغـئ العاجئـئ إالةعاز المرضجي لطاصغغج والسغطرة الظعسغئ ب الاثطغط/

) لسظئ 1الثاخئ بالخاغئ وتةار افتةار رصط ( رعابوتمعغض ا� طعالبمضاشتئ غسض اف
 .16/8/2020، وتط ظحرعا سطى المعصع الضاروظغ الرجمغ لطمضاإ باأرغت 2020

 
 :عذظغئال نأواسالاتفاصغات  -ب

ن البظائغ طع طثاطش الةعات سطى أوسطى اجاضمال تعصغسُه قتفاصات الاسسمض المضاإ 
صاَم ) طظ الصاظعن، إذ 9الخسغث المتطغ، بشغئ تظفغث طا ظخئ سطغه الفصرة (بالبا) المادة (

، وتعصغع 2020 طظ سامغارحعر أجعاز افطظ العذظغ شغ ن طع أواتفاق الاسالمضاإ باعصغع 
خقل ذات  لواظعن افحعر ضوزارة المالغئ/ العغؤئ الساطئ لطدرائإ شغ ن اخر طع أوإتفاق تس

 السام.

 

 ا�صطغمغ والثولغ المساعى سطى والاظسغص نأوالاس -2
 تدعر سطى المضاإ ترَص  ا�صطغمغ، المساعى سطى والاظسغص نأوالاس طئثأ طظ ظطقصاً إ

جط وحمال والحرق اف طةمعسئ السمض المالغ لمظطصئ عاازمظ الاغ الثورغئ ا�جاماسات
 العتثات طع نأولطاس وآلغات صظعات إغةاد سطى سمضوضثلك ال ،MENAFATF) اشرغصغا (
 أوالاساطض بالمبض  طئثأ المضاإ غسامث وسمطغاً  والثئرات، المسطعطات تئادل بعثف الظزغرة
تفاعط طع وتثة  طثضرة باعصغع المضاإ البظائغئ، وصث صام ا�تفاصغاتاتضام  إلىاجاظادًا 

 وتئادل الثولغ نأوالاس إذار وذلك ضمظ 4/3/2020باأرغت اقجاثئارات المالغئ الفرظسغئ 
  .رعابوتمعغض ا� طعالجرائط غسض اف بمضاشتئ الثاخئ المسطعطات
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 : والمآتمرات الثولغئ ا�جاماسات -بالباً 
 طعال) طظ صاظعن طضاشتئ غسض اف9طا ظخئ سطغه أتضام الفصرة (رابسًا) المادة ( إلىاجاظادا 

بامبغض جمععرغئ  2020، صام المضاإ خقل سام 2015) لسظئ 39رصط ( رعابوتمعغض ا�
السراق شغ المظزمات الثولغئ وا�صطغمغئ والمآتمرات ذات الخطئ شغ طضاشتئ غسض 

سظ ذرغص حئضئ تدعرغًا و ا�جاماساتحارضئ شغ تغث تمئ الم رعابوتمعغض ا� طعالاف
 -) ادظاه والاعارغت المآحرة إزاء ضض طظعا :1طعضح شغ الةثول (اقظارظئ، وضما 

 
 وتمبغض جمععرغئ السراق إصطغمغاً ودولغاً  المحارضئ شغعاالاغ صام المضاإ ب ا�جاماسات) 1جثول (

 
 : العذظغ والثولغغظ الاثرغإ وورش السمض سطى الخسغث -رابساً 

إغماظا بأن السظخر الئحري عع المغجة افجاجغئ لثى المةامسات وأتث أعط رضائج تتصغص 
الاظمغئ، لثا غعلغ المضاإ طعضعع الاثرغإ المسامر اعاماطًا خاخًا بعثف تطعغر صثرات 

 رعابوتمعغض ا� طعالواذقسعط سطى المساةثات شغ طةال طضاشتئ غسض افالمعظفغظ 
) طظ الصاظعن، لثا صام المضاإ باحراك 9) المادة (7واجاظادا لما ظخئ سطغه أتضام الفصرة (

طعظفغه شغ براطب تثرغئغئ وورش سمض داخطغئ وخارجغئ لطظععض بمساعى أدائعط 
طثاطش الةعات طظ طآجسات طالغئ  إلىضما صام باظزغط الثورات وورش السمض المعظغ، 

واسمال وطعظ غغر طالغئ لمعاضئئ المساةثات وتطعغر طساعى اداؤعط بما غسعط شغ 
 -:  ادظاه ما طعضح شغضو ا�حائاهسظ تاقت  ا�بقغشسالغئ 

 تأرغت سصث اقجاماع المعضعع ت

1 
 اجط السراق طظ الصائمئ طظاصحئ طعضعع رشع

 الثاخئ بالثول سالغئ المثاذر ربغئواف
2-4/3/2020  

2 
اقجاماع السام لمةمعسئ السمض المالغ لمظطصئ 

 .)MENAFATFجط وحمال أشرغصغا (والحرق اف
11-16/4 /2020 

3 

ربغ تعل إدراج واجاماسات طع طةطج اقتتاد اف
جه أوالسراق شغ طسعدة صائمئ الثول ذات 

شغ طةال طضاشتئ غسض  جاراتغةغئالصخعر ا�
 رعابوتمعغض ا� طعالاف

9/9/2020 
2/11/2020  

 
 

4 
اقجاماع اقطمغ رشغع المساعى برساغئ 

)UNODC( 
23-24/11/2020  

5 
ن والاظمغئ أواقجاماع السظعي لحئضئ طظزمئ الاس

اقصاخادغئ لطظجاعئ شغ اقسمال لمظطصئ الحرق 
 )MOBINاشرغصغا (جط وحمال واف

15/12/2020 
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طثاطش الةعات  إلى رعابوتمعغض ا� طعالصثم طظ طضاإ طضاشتئ غسض افالاثرغإ المُ  -1

 2020خقل سام 
طظ خقل  رعابوتمعغض ا� طعالظحر العسغ شغ طضاشتئ غسض افتعلى المضاإ طعمئ 

إسثاد وإصاطئ دورات وبراطب تثرغئغئ لطمعظفغظ المسظغغظ الساططغظ شغ طثاطش الةعات 
ولحرح طاططئات  رعابوتمعغض ا� طعال�تاذاعط بالمساةثات شغ طةال جرغمئ غسض اف

تدمظئ الثورات والعرش الاغ اجاعثشئ الةعات المسظغئ المعاضغع اقتغئ الصاظعن، و
 -:) ادظاه 2الُمئغظئ شغ الةثول (

 

 2020) الثورات وورش السمض المصثطئ طظ المضاإ لةعات طثاطفئ خقل سام/ 2جثول (

 تأرغثعا الةعئ المساعثشئ المعضعع ت

 الثولغئاقلاجام بصعائط التزر  1
المآجسات المالغئ المخرشغئ 

 وغغر المخرشغئ
2/3/2020 

2 
وتمعغض  طعالأظزمئ طضاشتئ غسض اف

 رعابا�
 29/9/2020 دائرة طراصئئ الخغرشئ

10/10/2020 

3 
عا طظ صئض إتثاذا�جراءات العاجإ 

 سظث تتصص الحئعئ ا�بقغطسآولغ 
 4/10/2020 ا�خثار والثجائظ

4 

سظث  طعالسظ افحرح ضعابط الاخرغح 
إخراجعا سئر التثود  أوإدخالعا 

والمسثلئ  2017) لسظئ 1السراصغئ رصط (
 2019شغ سام 

طعظفغ العغؤئ الساطئ 
 لطضمارك

19/11/2020 
27/12/2020 

 

5 
إجراءات الاتصص الثاخطغ لمسآولغ 

 ا�بقغ
طظ حرضات الثشع ) 11(سثد 

 ا�لضاروظغ
8/11/2020 

6 
إجراءات الاتصص الثاخطغ لمسآولغ 

 ا�بقغ
) طظ المخارف 44سثد (

 المةازة
الظخش الباظغ طظ 

 2020سام 
 

  رعابوتمعغض ا� طعالطضاإ طضاشتئ غسض اف الثي حارك شغِه طعظفعالاثرغإ  -2
  ،طظ طثاطش الةعاتالغِه والُمصثم  اً طظ خقل اقظارظئ وتدعرغ 2020خقل سام 

شغ سثد طظ الثورات و ورش السمض داخض  2020المضاإ خقل سام إذ حارك طعظفغ 
السراق وخارجٍه والمصثطئ الغه طظ صئض المظزمات الثولغئ طبض (شاتش ، طغظاشاتش، 

طضاإ افطط الماتثة المسظغ بالمثثرات، المضاإ اقصطغمغ  خظثوق الظصث الثولغ،
ن أولمرضجي السراصغ بالاسلمضاشتئ الفساد) وضثلك الاثرغإ المصثم طظ ِصئض الئظك ا

   :) ادظاه4) و(3وضما ُطئغظ شغ الةثولغظ (طع الحرضات الُمثاخئ شغ طةاقت الاثرغإ، 
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 ) الثورات والعرش الاغ حارك شغعا طعظفغ المضاإ طظ خقل حئضئ اقظارظئ3جثول ( 

 

 

 ت
العرحئ أوسظعان الثورة   

سثد 
 المحارضغظ

 الةعئ الُمظزمئ تأرغثعا

1 
 المساغغر الثولغئ لطاصارغر المالغئ

10 7-14/4/2020 ن طع حرضئ أوحرضئ جقلط بالاس 
لقجاحارات اقصاخادغئ سراصظا 

 وا�دارغئ والاثرغإ
2 

 إدارة التعادث وافزطات
10 7-14/4/2020 ن طع حرضئ أوحرضئ جقلط بالاس 

سراصظا لقجاحارات اقصاخادغئ 
 وا�دارغئ والاثرغإ

3 
 طئادئ اقطابال

10 7-14/4/2020 ن طع حرضئ أوحرضئ جقلط بالاس 
سراصظا لقجاحارات اقصاخادغئ 

 وا�دارغئ والاثرغإ
4 

وتمعغض  طعالطضاشتئ غسض اف
رعابا�  

10 7-14/4/2020 ن طع حرضئ أوحرضئ جقلط بالاس 
سراصظا لقجاحارات اقصاخادغئ 

 وا�دارغئ والاثرغإ
5 

 أجاجغات السصعبات والتزر
10 7-14/4/2020 ن طع حرضئ أوحرضئ جقلط بالاس 

سراصظا لقجاحارات اقصاخادغئ 
والاثرغإوا�دارغئ   

6 
 إدارة طثاذر الاحشغض

10 10-14/4/2020 ن طع حرضئ أوحرضئ جقلط بالاس 
سراصظا لقجاحارات اقصاخادغئ 

 وا�دارغئ والاثرغإ
 المغظاشاتش 21/5/2020 2 سئر الاةارة الثولغئ طعالغسض اف 7
8 

 صعائط التزر الثولغئ
6 21/7/2020 حرضئ سراصظا لقجاحارات اقصاخادغئ  

 وا�دارغئ والاثرغإ
27/7/2020 2 اقتةار غغر المحروع بالتغاة الئرغئ 9  الفاتش 
شغ ضعء  طعالالضحش سظ غسض اف 10

تشغغر ططفات تسرغش السمقء وضمان 
 المروظئ الاحشغطغئ لطضغاظات المئطشئ

3 25/9/2020  المغظاشاتش 

وتمعغض  طعالطضاشتئ غسض اف 11
رعابا�  

2 27-28/10/2020 ن  أوالئظك المرضجي السراصغ بالاس   
(KPMG) طع 

12 
WORLD CHEAK برظاطب  

2 1-2/11/2020 نأوئظك المرضجي السراصغ بالاسال   
(KPMG) طع 

2/12/2020-1/11 1 تأجغج صعاظغظ الئظعك المرضجغئ 13  خظثوق الظصث الثولغ 
25/11/2020 1 تطعغر الاتصغصات المالغئ المعازغئ 14  المغظاشاتش 
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 2020) الثورات الاغ حارك شغعا طعظفع المضاإ تدعرغاً خقل سام 4جثول (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سثد  المعضعع ت
 المحارضغظ

 الةعئ الُمظزمئ الاارغت

ضغش ظسمض سطى تتسغظ دور الصطاع  1
 ا�بقغالسام شغ اضاحاف الفساد و

جط وسظه شغ بطثان طظطصئ الحرق اف
 وحمال إشرغصغا

 خظثوق الظصث الثولغ 6-9/1/2020 1

ورحئ سمض الاتطغض واقجاراتغةغ شغ  2
 رعابوتمعغض ا� طعالصداغا غسض اف

المضاإ ا�صطغمغ لمضاشتئ  15-17/2/2020 6
 الفساد 

خغاغئ ذطئات اقدراج شغ لعائح  3
الةجاءات الاابسئ لمةطج اقطظ 

 الثولغ

طضاإ افطط الماتثة المسظغ  25-27/11/2020 5
 )UNODCبالمثثرات (

4 
 

دورة تأجغسغئ تعل طضاشتئ تمعغض 
 رعابا�

طضاإ افطط الماتثة المسظغ  11-14/12/2020 7
 )UNODCبالمثثرات (
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 : شغ جمععرغئ السراق رعابوتمعغض ا� طعالالاصغغط العذظغ لمثاذر غسض اف -اً خاطس
 

إظه غظئشغ سطى الثول  إلىلى طظ تعخغات طةمعسئ السمض المالغ وتحغر الاعخغئ اف
الاغ تعاجععا بعثف ضمان  رعابوتمعغض ا� طعالتتثغث وتصغغط وشعط طثاذر غسض اف

خطعة  رعابوتمعغض ا� طعالخفخ المثاذر سطى ظتع شسال، إذ غسث تصغغط طثاذر غسض اف
صث تط ُطسئصاً تحضغض ، ورعابوتمعغض ا� طعالطعمئ لعضع ظزام شسال لمضاشتئ غسض اف

اقحراف سطى سمطغئ الاصغغط العذظغ ئ غاعلى ُطعم غاألش طظ طعظفغ المضاإ شرغص سمض
ُمضطفئ بإظةازسمطغئ الاصغغط الةعات ال عوالاظسغص ط رعابوتمعغض ا� طعاللمثاذر غسض اف

سئر الثائرة  ظك الثولغ شغما غاسطص بعرش السمض المصثطئ طظ صئطهِ الئ، وطع العذظغ
لزروف الاغ طَر بعا السراق المامبطئ (الازاعرات اوسطى الرغط طظ  الاطفجغعظغئ المشطصئ

، شصث تمضظ اقصاخادغئ برت بحضض جطئغ سطى طثاطش الصطاساتوالاغ أوجائتئ ضعروظا) 
حرح المفاعغط افجاجغئ بالظسئئ اقظاعاء طظ الاسرغفغئ والفرغص أسقه طظ اجاغاز المرتطئ 

المراتض افخغرة طظ سمطغئ جمع اقتخائغات والئغاظات  إلىالاعخض ولسمطغئ الاصغغط 
لغئ الماسطصئ بسمض اغطإ الةعات المامبطئ بـ (جعات إظفاذ الصاظعن، صطاع اقسمال واف

لغئ، صطاع الحمعل المالغ، صطاع والمعظ غغر المالغئ المتثدة، صطاع المآجسات الما
) طاطفجة ورش سمضسثة (سصث بالاظسغص ل وصاَم المضاإراق المالغئ، صطاع الااطغظ)، واف
خقل سام  مثاذرالصغغط افرغص الاظسغصغ لسداء الالئظك الثولغ قُمصثطئ طظ ِصئض لوا

طع الةعات المسظغئ شغ طصر المضاإ  ا�جاماسات ظسصث السثغث ط إلىبا�ضاشئ ، 2020
لمآجسات سطى اجعات رصابغئ ( الاغ عغَ و المحار الغعا اسقهبالاصغغط العذظغ لطمثاذر 

جعات إظفاذ الصاظعن  إلىافسمال والمعظ غغر المالغئ المتثدة إضاشئ صطاع المالغئ و
طظاصحئ طساغغر الاصغغط وا�جابئ سطى  ا�جاماساتتطك وصث تط خقل )، وجعات طسظغئ أخرى

افجؤطئ العاردة شغ طظعةغئ الئظك الثولغ لاصغغط المثاذر الثاخئ بضض صطاع سطى تثة، 
الظماذج الثاخئ بالاصغغط لشرض الاعخض  أوغصعم الفرغص الاظسغصغ بةمع ا�جابات وطط

طظ الصطاسات المحمعلئ بسمطغئ  ظصاط الدسش والاعثغثات الثاخئ بضض صطاع إلى
 .الاصغغط العذظغ لطمثاذر

 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 
المرتئطئ باظاحار  رعابوتمعغض ا� طعالورصئ إرحادغئ بحأن طثاذر غسض اف -اً دججا

 شاغروس ضعروظا:
إن اظاحار جائتئ ضعروظا جئإ خثطئ اصاخادغئ واجاماسغئ أبرت سطى جمغع الئطثان وضثلك 
تتثغات سالمغئ غغر طسئعصئ وصث وشرت الاثابغر المفروضئ شرخًا جثغثة لطمةرطغظ 

وتمعغض  طعالغاغاتعط غغر المحروسئ، شغ إذار طاابسئ ورخث طثاذر غسض افلاتصغص 
الظاحؤئ سظ إجاءة اجاشقل الاثابغر اقتارازغئ لمعاجعئ اظاحار شاغروس ضعروظا  رعابا�

المخارف والثي تدمظ ورصئ  إلى 2020) لسظئ 12صام المضاإ بإخثار إسماطه رصط (
شغ ظض اظاحار شاغروس ضعروظا، وصث  رعابغض ا�وتمع طعالإرحادغئ بحأن طثاذر غسض اف

الظاحؤئ  رعابوتمعغض ا� طعالتدمظئ العرصئ ا�رحادغئ تعضغتًا سظ تعثغثات غسض اف
سظ اظاحار الفاغروس طع اجاسراض بسخ ظصاط الدسش شغ المآجسات المالغئ الاغ 

ات غمضظ أن تساشض وبسخ المآحرات ا�رحادغئ لطسمطغات المحائه بعا والاعخغ
شغ عثه الزروف  رعابوتمعغض ا� طعالوا�جراءات والمصارتات لطتث طظ طثاذر غسض اف

 اقجابظائغئ.
 

 المضاإ طظ جعات طتطغئ : إلىذطئات المسطعطات واقجافسارات العاردة  -جابساً 
صام المضاإ با�جابئ سطى اقجافسارات وذطئات المسطعطات الاغ وردت إلغه طظ جعات 
طتطغئ طثاطفئ وأغطئعا جعات تضعطغئ تادمظ اجافسارات سظ أحثاص بأغراض طثاطفئ 

وضاظئ اقجابئ دائما تراسغ اتضام طعضتئ شغ طدمعن عثه الططئات واقجافسارات، 
بما شغ ذلك طراساة  2015) لسظئ 39رصط ( رعابوتمعغض ا� طعالصاظعن طضاشتئ غسض اف

    -:أدظاه  )5الةثول ( وضما شغالسرغئ المخرشغئ وبتسإ ضض تالئ 

 ) سثد ذطئات المسطعطات واقجافسارات العاردة طظ الةعات المتطغئ5جثول (

 اقجافسارات أوسثد الططئات  الةعئ

 554 جعات رصابغئ
 34 جعات إظفاذ الصاظعن

 13 طالغئطآجسات 

 7 جعات أخرى

 608 المةمعع
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وتمعغض  طعالاظدمام جمععرغئ السراق طمبطئ بمضاإ طضاشتئ غسض اف طاابسئ -اً باطظ

 :1 طةمعسئ إغةمعظئ إلى رعابا�
طةمعســئ إغةمعظـئ طــظ طراجســئ لطصــعاظغظ  إلــىتـط اجــاضمال إجــراءات ترتغـإ ا�ظدــمام 

لغئ لظمـعذج وطظ المراجسئ الصاظعظغئ افوا�جراءات ودلغض طعام وواجئات المضاإ واقظاعاء 
طساغغر السدعغئ طظ الثولاغظ الراسغاغظ (لئظان وطخر) وطا اظاعئ إلغه طةمعسئ السدـعغئ 

غثاظغـئ، وتسـثر إجـراء الجغـارة والثسط واقلاجام طظ المعاشصئ سطى إجراء الرسـاة لطجغـارة الم
 بسئإ تثاسغات شاغروس ضعروظا. 

 
السمض لمةمعسئ ل ضض ساطغظ لةمععرغئ السراق وإسثاد وإظةاز تصرغر الاتثغث اف -تاجساً 

 -:)MENAFATFجط وحمال أشرغصغا (والمالغ لمظطصئ الحرق اف
جمععرغئ السراق غاعجإ سطى  2018بسث خروج السراق طظ وضع الماابسئ المسجزة شغ سام 
 إلىضض جظاغظ  رعابوتمعغض ا� طعالتصثغط تصرغر سظ جغاجات وإجراءات طضاشتئ غسض اف

جط وحمال اشرغصغا، وتط اسثاد عثا الاصرغر وطةمعسئ السمض المالغ لمظطصئ الحرق اف
، وصث تط سرض سرضه شغ اقجاماع السام لطمةمعسئجضرتارغئ المةمعسئ لغاط  إلىوارجاله 

لمةمعسئ السمض المالغ لمظطصئ الحرق  التادي والبقبعن اسقه خقل اقجاماع السام الاصرغر
ضان طظ ضمظ ، و16/4/2020-11) خقل الفارة طظ MENAFATFجط وحمال اشرغصغا (واف

ل لةمععرغئ السراق والصرارات الماثثة شغ اقجاماع اسقه عع (اساماد تصرغر الاتثغث اف
 .)2022الاتثغث الباظغ لقجاماع السام شغ حعر ظغسان طظ سام سطى ان غاط تصثغط تصرغر 

 
 
 
 
 
 

                                                            
 لتبادل المعلومات بین الدول األعضاء فیھا ذات الصلة بغسل  1995جمونت : ھي شبكة عالمیة أنشئت عام إیجموعة م 1

ً إالمعلومات المالیة وتم تسمیة المجموعة باسم ؤھا ھم وحدات عضاأو  اإلرھاب وتمویل األموال المكان  إلى یجمونت تبعا
والھدف من إنشائھا ھو توفیر منتدى لتبادل  1995یونیو عام  للمجموعة في بروكسل في لواأل الذي انعقد فیھ االجتماع

 المعلومات لوحدات المعلومات المالیة في جمیع أنحاء العالم. 
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ربغ شغ صائمئ الثول وإسثاد تصرغر بحأن إدراج السراق شغ طسعدة صائمئ اقتتاد اف -ساحراً 

 ذات المثاذر المرتفسئ :
لى تغث وربغئ خقتغات واجسئ شغ المةاقت الماسطصئ بالرضغجة افوتماطك المفعضغئ اف

غتص لعا تصثغط طصارتات الصعاظغظ وا�حراف سطى تظفغث الصعاظغظ المحارضئ بعخفعا 
المئرطئ، ضما تصعم بعضع المغجاظغئ الساطئ لقتتاد  ا�تفاصغاتالمسآولئ سظ تماغئ 

ضات أوضغئ بامبغض ا�تتاد شغ المفوا�حراف سطى تظفغثعا شدًق سظ اظعا تصعم المفع
طع دول خارج ا�تتاد ولعا خاتغات واجسئ شغ  ا�تفاصغاتدًا تعصغع الثولغئ ولعا التص اغ

 طسألئ صئعل أسداء جثد شغ اقتتاد.
ربغئ ووصث تَط إدراج جمععرغئ السراق شغ صائمئ الثول طرتفسئ المثاذر لثى المفعضغئ اف

 طعالوطظث تأرغت اقدراج غسمض المضاإ طع طظزعطئ طاضاططئ طثاخئ شغ طضاشتئ غسض اف
قجاغفاء الماططئات الاغ ُتسعط شغ رشع اجط السراق طظ تطك الصائمئ، إذ  رعابعغض ا�وتم

ربغ واجامسئ إدارة المضاإ طع الصسط المالغ المسظغ بمطش جمععرغئ السراق شغ اقتتاد اف
 ،لقجافسار سظ أجئاب اقدراج افخغر 2020سئر (الثائرة الاطفجغعظغئ المشطصئ ) خقل سام 

ثا المضاإ صث زوَد المفعضغئ ُطسئصًا بضاشئ الئغاظات والمسطعطات المططعبئ جغما وأَن ع
وابثى اجاسثادُه شغ أضبر طظ طظاجئئ لقجابئ سظ أي اجافسار غاسطص بعثا المطش، وضاظئ 
ظاغةئ ذلك اقجاماع اقتفاق شغ ان ُغاابع المضاإ المعضعع طظ الظاتغئ الفظغئ واقجابئ 

، ضما بادرت وزارة الثارجغئ باعجغه الثاص بةمععرغئ السراق لغوسطى طسعدة الاصغغط اف
ربغ وتث وتعجغه بسبات جمععرغئ السراق ووزراء الثارجغئ شغ اقتتاد اف إلىرجائض اتاةاج 

وزراء  إلىربا باضبغش جععدعا الثبطعطاجغئ  ضما بادرت وزارة المالغئ باعجغه رجائض أوشغ 
دسط جغاجغ لرشع اجط  إلىربغ لثات الشرض وتأضغث التاجئ والمالغئ شغ اقتتاد اف

 جمععرغئ السراق طظ الصائمئ أسقه.
المثغرغئ الساطئ لقجاصرار المالغ  إلى اً تصرغرًا تفخغطغ 2020وصثَم المضاإ خقل سام 

غادمظ ا�جراءات الُماثثة طظ ِصئض جمععرغئ السراق  طعالوالثثطات المالغئ ورؤوس اف
غتاعي جمغع المسطعطات والئغاظات   رعابوتمعغض ا� طعالغسض اف بحأن طضاشتئ

واقتخائغات الاغ ُتعضح طثى إطابال جمععرغئ السراق باطئغص الماططئات الثولغئ المسظغئ 
ربغئ المضطفئ ووصث اجامر الاعاخض طع الطةظئ اف ،رعابوتمعغض ا� طعالبمضاشتئ غسض اف

بماابسئ عثا المطش، وصث وردت رجالئ طظ عثه الطةظئ تحغث شغعا بالةععد التبغبئ الاغ 
غئثلعا المضاإ المامبطئ با�جابئ وتصثغط ضض طاعع طططعب لاعضغح الخعرة الماضاططئ 

أن الاصرغر ضان طفخًق وحاطًق لةمغع  إلىسظ سمض عثه المظزعطئ، وتةثر ا�حارة 
ماثثة طظ صئض الةعات السراصغئ المسظغئ بالمعضعع، تغث صثم المضاإ العبائص ا�جراءات ال

 ضاشئ الاغ تبئئ تئظغ الةعات المسظغئ لطاسطغمات ورخثعا لطمثالفات وإخثار السصعبات 
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 ذات الخطئ، وضثلك أسربئ المفعضغئ سظ تبمغظعا لقجاةابئ السرغسئ طآضثًة رغئاعا

غئ السراق طظ عثه الصائمئ، وأبثت سظ جسغعا شغ بالاعاخض المسامر لرشع اجط جمععر
ن والاظسغص طع المضاإ طظ اجض أوجه المساسثات الفظغئ سئر الاسأوتصثغط الثسط وتتثغث 

ز أي خطض طظ الممضظ ان غحعب سمض المظزعطئ أوتتصغص الاصثم شغ عثا المةال وتة
 إلىت الاغ تتااج السراصغئ، وصث تط بالفسض الاعاخض طع عثه الطةظئ وتط تتثغث الةعا

 الثسط اقجابظائغ.
 
 -طظةجات أخرى لطمضاإ : -سحرتث إ

إظحاء ظزام الئتث واقجاسقم لصسط تصظغئ المسطعطات والثسط الفظغ إذ تط إدارج صعاسث  -1
الئغاظات الماعاشرة ضاشئ شغ المضاإ وضثلك المسطعطات الاغ ترد طظ الئظك المرضجي 

 .12/1/2020وذلك باأرغت  وجعات إظفاذ الصاظعن
ظزام اقرحفئ اقلضاروظغئ لطضاإ العاردة والخادرة وطاابسئ المساطقت المظةجة وغغر  -2

 .15/1/2020وذلك باأرغت  المظةجة الثاخئ بعثا المضاإ
إظحاء طظخئ إلضاروظغئ غاط طظ خقلعا تئادل المسطعطات بغظ أصسام المضاإ سئر برغث  -3

 .7/6/2020 وذلك باأرغت إلضاروظغ داخطغ
إظحاء أظزمئ إلضاروظغئ خاخئ بأتمائ العبائص العاردة وظزط بتث وإجاسقم ذات ذابع  -4

وذلك  شائص السرغئ خاخئ بافصسام وإدارات المضاإ والاغ جاعمئ بسرسئ إظةاز السمض
 . 20/6/2020باأرغت 

ق طظ واسماطعا سطى المخارف المةازة شغ السرا إسثاد اجامارة تصغغط المخارف الفخطغئ -5
 .5/10/2020) المآرخ شغ 9/2/283ِصئض دائرة طراصئئ الخغرشئ بمعجإ ضاابعا الُمرصط (

تحثغص وتتثغث ظصاط الدسش الثاخئ بحرضات الثشع ا�لضاروظغ (الَمتاشر ا�لضاروظغئ،  -6
 .13/10/2020وذلك باأرغت  الئطاصات ا�لضاروظغئ)

 الثشع اقلضاروظغ رعابوتمعغض ا� طعالإسثاد السغظارغععات الثاخئ بأظزمئ غسض اف -7
والثي تط اسماطُه طظ صئض دائرة طراصئئ الخغرشئ بمعجإ ضاابعا المرصط بالسثد 

 .20/10/2020) المآرخ شغ 9/5/295(
الخراشئ لحرضات  رعابوتمعغض ا� طعالإسثاد السغظارغععات الثاخئ بأظزمئ غسض اف -8

طراصئئ الخغرشئ بمعجإ ضاابعا المرصط  والثي تط اسماطُه طظ صئض دائرة Aالمظثطةئ شؤئ 
 .5/11/2020) المآرخ شغ 9/5/16044بالسثد (
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ظزام خاص بحآون المعظفغظ لطصسط المالغ وا�داري غادمظ أرحفئ ا�ضئارة  -9

 .13/12/2020وذلك باأرغت  اطر ا�دارغئ لمعظفغ المضاإ ضاشئوالحثخغئ واف
جاسقم سظ أجماء سمقء المخارف) ا�ل ظزام صاسثة سمقء المخارف ( الحروع �جاتخا -10

 السراصغ. ن طع الئظك المرضجيأوصغث ا�ظةاز بالاسوعع 
  .رعابوتمعغض ا� طعالوضع إذار سمض تظزمغ لمضاإ طضاشتئ غسض اف -11
 رعابوتمعغض ا� طعالإسثاد وخش وظغفغ لةمغع تحضغقت طضاإ طضاشتئ غسض اف  -12

 بعثف إغةاد آلغئ واضتئ ودصغصئ لاصغغط افداء الفردي لمعظفغ المضاإ.
 رتصاء بمساعغات افداء العظغفغ لضعادر عثاطظ بظاء طخفعشئ الضفاءة بعثف ا� اقظاعاء  -13

  .المضاإ
 .إسثاد دلغض السغاجات وا�جراءات غعضح آلغئ تظفغث المعام المعضطئ لفصسام ضاشئ  -14
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 طخثرعا: بتسإ ا�حائاه قً / تاقتأو

 )6جثول رصط (

 الظسئئ طظ المةمعع السثد الةعئ المئطشئ
 12.49 110 المخارف

 16.23 143 جعات إظفاذ الصاظعن
 3.75 33 الةعات الرصابغئ
 1.59 14 جعات تضعطغئ
 1.93 17 وتثات ظزغرة

 54.03 476 المآجسات المالغئ غغر المخرشغئ
 8.29 73 الضمارك
 0.45 4 الصداء

 0.91 8 أحثاص
 0 1 حرضات تةارغئ

 0.23 2 حرضئ وجاذئ طالغئ
%100 881 المةمعع  

 

 تسإ طخثرعا ا�حائاهتاقت 

 )1رصط ( الئغاظغ حضضال

 
) إن أضئر سثد طظ الئقغات ورد طظ 1) والحضض الئغاظغ رصط (6غائغظ طظ الةثول رصط (

 المآجسات المالغئ غغر المخرشغئ وأغطئعا طظ حرضات وطصثطغ خثطات الاتعغض المالغ 
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عغ  ا�حائاهأن أضبر افدوات المالغئ اجاسماًق شغ طساطقت  إلىتغث تحغر الئغاظات 
 التعاقت وعع طاغفسر عثا السثد الماجاغث طظ الئقغات العاردة طظ عثا الصطاع. 

وغقتر أغدًا إن عظالك سثدًا ضئغرًا طظ الئقغات وا�خطارات العاردة طظ جعات إظفاذ 
ن وتئادل المسطعطات طع الةعات المتطغئ المثاخئ أوزغادة الاس إلىالصاظعن وغسجى ذلك 

ن البظائغئ طع عثه الةعات والاغ تآذر وتظزط تئادل أوفاصغات الاسإبرام ات إلىإضاشئ 
ن البظائغ، وغقتر اغداً ان عظالك سثدًا ضئغرًا طظ الئقغات العاردة طظ أوالمسطعطات والاس

شغ  رعابوتمعغض ا� طعالالمخارف وغسعد ذلك لعجعد صسط لقبقغ سظ حئعات غسض اف
 ، ا�حائاهسظ طساطقت  ا�بقغالمساطقت وضض طخرف غأخث سطى ساتصه طعمئ تثصغص 

وجعد جعئ رصابغئ تامبض بثائرة طراصئئ الخغرشئ شغ الئظك المرضجي السراصغ  إلىإضاشئ 
 .رعابوتمعغض ا� طعالتصعم بمراصئئ الاجام المخارف بماططئات طضاشتئ غسض اف

 

 الةشراشغ الاعزغع بتسإ ا�حائاه باظغًا/ تاقت

 )7جثول (

 الظسئئ طظ المةمعع السثد المظطصئ الاسطسض
 54.5 480 بشثاد 1

 10.4 92 أربغض 2

 1.8 16 ظغظعى 3

 9.6 85 الئخرة 4

 4.7 41 الظةش 5

 2.4 21 ضرضعك 6

 1.4 12 ضربقء 7

 2.3 20 بابض 8

 0.8 7 إلىدغ 9

 1.0 9 اقظئار 10

 0.7 6 خقح الثغظ 11

 2.8 25 السطغماظغئ 12

 0.3 3 طغسان 13

 1.7 15 ذي صار 14

 1.4 12 الثغعاظغئ 15

 0.6 5 المبظى 16

 3.2 28 دععك 17

 0.5 4 واجط 18

 %100 881 المةمعع
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 تسإ الاعزغع الةشراشغ ا�حائاه) تاقت 2ئغاظغ رصط (الحضض ال

 
 المحئععئ الاساطقت طظ سثد أضئر نإ) 2) والحضض الئغاظغ رصط (7غقتر طظ الةثول رصط (

أن أضبر  إلىشغ طظاذص طافرصئ داخض وخارج السراق وغسعد ذلك  تمئ صث المضاحفئ
ط بغظ طظطصاغظ عغ التعاقت والاغ تا ا�حائاهافدوات المساسمطئ شغ المساطقت 

ضاظئ شغ طتاشزئ  ا�حائاه، ضما بغظ الحضض اسقه ان اغطإ تاقت  أضبر أوجشراشغاغظ 
 ) بقغ .881ضطغ الئالس () طظ المةمعع ال54.5بشثاد  إذ بطشئ ظسئئ (

 

 بعط المحائه افحثاص لسثد وشصاً  ا�حائاه بالبًا/ تاقت

  )8جثول (

 الظسئئ طظ المةمعع السثد ظعع افحثاص المحائه بعط
 78 % 689 ذئغسغعن
 22 % 192 طسظعغعن
 100% 881 المةمعع
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 وشصاً لسثد افحثاص المحائه بعط ا�حائاهتاقت ) سثد 3الحضض الئغاظغ رصط (

 
 

 الظحاط ذئغسئ بتسإ ا�حائاه رابساً/ تاقت

 ) 9جثول (

 الظسئئ طظ المةمعع السثد الظحاط
%70.49 621 تعاقت  

%4.31 38 شاح تسابات  
%1.48 13 خضعك  

%2.50 12 تعاقت غغر رجمغئ  
%4.99 44 ظصث  

%16.23 143 أدوات طثاطفئ  
 100.00% 881 المةمعع
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) سثد الئقغات وشصاً لطئغسئ الظحاط المساثثم4ئغاظغ رصط (الحضض ال  

 
) أسقه إن أضبر افدوات المالغئ اجاثثاطاً شغ 4) والحضض الئغاظغ رصط (9غائغظ طظ الةثول (

طظ طةمعع افدوات المساسمطئ شغ  %70.49عغ التعاقت بظسئئ  ا�حائاهطساطقت 
 المضاإ. إلىالعاردة  ا�حائاهطساطقت 

 

 الماثثة لقجراءات وشصاً  شغعا المحضعك أو ا�حائاه خاطسًا/ تاقت

 ) 10جثول (

 الظسئئ طظ المةمعع السثد ا�جراء الماثث

 2.7 24 رئاجئ اقدساء السام إلىا�تالئ 
 55.6 490 تفر

 41.7 367 صغث ا�ظةاز
 100.00% 881 المةمعع
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 وشصاً لقجراءات الماثثة ا�حائاه) تاقت 5رصط ( الحضض الئغاظغ

 
صام المضاإ بإتالئ  2020) إظه وخقل سام 5) والحضض الئغاظغ رصط (10غقتر طظ الةثول (

%) طظ المساطقت لسثم 55.6رئاجئ اقدساء السام. شغ تغظ تط تفر ( إلى) تصرغر احائاه 24(
%) طساططئ 41.7، بغظما قتجال (إرعابتمعغض  أو أطعالوجعد طآحرات احائاه ضاشغئ بشسض 

احائاه قتجال صغث ا�ظةاز قجامرار المثاذئات طع الةعات المسظغئ بشرض جمع المسطعطات 
الصرار أطا با�تالئ  إتثاذوعع طا غاططإ بسخ العصئ لتغظ اجاضمال جمسعا وتتطغطعا و

 التفر. أواقدساء السام  إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلحالة إلى رئاسة 
االدعاء العام

3%

حفظ
55%

قید اإلنجاز
42%
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 الظزغرة العتثات طع والعاردة الخادرة جافساراتجادجًا/ ا�

 المضاإ  إلى) الططئات العاردة والخادرة طظ و 11جثول رصط (

طظ  سثد الططئات الخادرة العتثة الظزغرة
 المضاإ

 المضاإ إلىسثد الططئات العاردة 

 0 10 ترضغا
 3 15 افردن
 0 3 لئظان

 0 2 ا�طارات
 0 2 طخر
 0 1 صطر

 0 3 أطرغضا
 0 1 ضظثا

 0 1 ضازاخساان
 1 0 إغطالغا
 0 1 الماظغا

 1 1 السسعدغئ
 0 1 ُسمان
 0 1 طالغجغا
 0 1 المشرب
 0 2 الضعغئ
 1 0 باضساان
 1 0 الئترغظ
 1 0 السعدان
 18 54 المةمعع

) أسقه وجعد ذطئات طسطعطات خادرة وواردة طع العتثات 11غقتر طظ الةثول رصط (
ن الثولغ وا�صطغمغ بغظ المضاإ والعتثات أوشسالغئ الاس إلىالظزغرة وعع طا غحغر 

رغط الزروف اقجابظائغئ الاغ راشصئ اظاحار جائتئ ضعروظا والاغ تسئئئ باسطغض  الظزغرة
 .الثوام الرجمغ شغ أغطإ الثول
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