
 

 

 

 

 طٔاطات ّاجشاٛات مهافح٘ متْٓل اإلسٍاب ّغظٔل األمْال

 

 املكذم٘

تعذ طٔاط٘ الْقآ٘ مً عنلٔات غظل األمْال ّجشاٜه متْٓل اإلسٍاب أحذ الشناٜض األطاطٔ٘ اليت اختزتَا 

 13سقه و/ادتنعٔ٘ يف زتال الشقاب٘ املالٔ٘ ّفكًا ليعاو مهافح٘ غظل األمْال الظعْدٖ الصادس باملشطْو امللهٕ 

 .ٍـ، ّالٜحتُ التيفٔزٓ٘ ّمجٔع التعذٓالت الالحك٘ لٔتْافل مع ٍزِ الظٔاط33/5/3311٘بتاسٓخ 

 اليطام

 .حتذد ٍزِ الظٔاط٘ املظؤّلٔات العام٘ علٙ ناف٘ العاملني ّمً هله عالقات تعاقذٓ٘ ّتطْعٔ٘ يف ادتنعٔ٘

 البٔاٌ

 لٔات غظل األمْال ّجشاٜه متْٓل اإلسٍابطشم الْقأٜ٘ اليت اختزتَا ادتنعٔ٘ يف طبٔل مهافح٘ عن

 .حتذٓذ ّفَه ّتكٔٔه ملخاطش غظل األمْال ّمتْٓل اإلسٍاب اليت تتعشض هلا ادتنعٔ٘ * 

 .اختار قشاسات مربسٗ يف شأٌ اذتذ مً شتاطش غظل األمْال ّمتْٓل اإلسٍاب ارتاص٘ بامليتجات ّارتذمات  *

فاٛٗ العاملني مبا ٓتالٛو مع ىْعٔ٘ األعنال يف ادتنعٔ٘ يف تعضٓض بشامج بياٛ الكذسات ّالتذسٓب سفع ن  *

 .زتال املهافح٘

 .سفع نفاٛٗ الكيْات املظتخذم٘ للنهافح٘ ّحتظني جْدٗ التعشف علٙ العنالٛ ّإجشاٛات العيآ٘ الْاجب٘  *

 .تْفري األدّات الالصم٘ اليت تظاعذ علٙ سفع جْدٗ ّفاعلٔ٘ األعنال يف ادتنعٔ٘ *

ج تْعْٓ٘ لشفع مظتْٚ الْعٕ لذٚ العاملني يف ادتنعٔ٘ ملهافح٘ غظل األمْال ّجشاٜه متْٓل إقام٘ بشام *

 .اإلسٍاب

االعتناد علٙ الكيْات املالٔ٘ غري اليكذٓ٘ ّاالطتفادٗ مً ممٔضاتَا للتكلٔل مً اطتخذاو اليكذ يف  *

 .املصشّفات

 .ٓ٘ يف التبادل املالٕالتعشف علٙ املظتفٔذ اذتكٔكٕ رّ الصف٘ الطبٔعٔ٘ أّ االعتباس *

الظعٕ يف إجياد عنلٔات سبط الهرتّىٕ مع ادتَات رات العالق٘ للنظاٍن٘ يف التأنذ مً ٍْٓ٘ األشخاص  *

 .ّاملبالؼ املشتبُ بَا

 



 

 

 

 

 :  املظؤّلٔات

تطبل ٍزِ الظٔاط٘ ضنً أىشط٘ ادتنعٔ٘ ّعلٙ مجٔع العاملني الزًٓ ٓعنلٌْ حتت إداسٗ ّاششاف ادتنعٔ٘ 

علٙ األىعن٘ املتعلك٘ مبهافح٘ غظل األمْال ّعلٙ ٍزِ الظٔاط٘ ّاإلملاو بَا ّالتْقٔع علَٔا، ّااللتضاو  االطالع

مبا ّسد فَٔا مً أحهاو عيذ أداٛ ّاجباتَه ّمظؤّلٔاتَه الْظٔفٔ٘. ّعلٙ اإلداسٗ املالٔ٘ ىشش الْعٕ يف رلو 

 .ارتصْص ّتضّٓذ مجٔع اإلداسات ّاألقظاو بيظخ٘ ميَا

نعٔ٘ حال التعاقذ مع متعاّىني علٙ التأنذ مً إتباعَه ّالتضامَه بكْاعذ مهافح٘ غظل األمْال ّحتشص ادت

 .ّمتْٓل اإلسٍاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 حتذٓذ ّ فَه شتاطش اإلسٍاب

 املكذم٘

إٌ تعذ طٔاط٘ مؤششات االشتباِ بعنلٔات غظل األمْال ّجشاٜه متْٓل اإلسٍاب أحذ الشناٜض األطاطٔ٘ اليت 

اختزتَا ادتنعٔ٘ يف زتال الشقاب٘ املالٔ٘ ّفكًا ليعاو مهافح٘ غظل األمْال الظعْدٖ الصادس باملشطْو امللهٕ 

 .ٍـ، ّالٜحتُ التيفٔزٓ٘ ّمجٔع التعذٓالت الالحك٘ لٔتْافل مع ٍزِ الظٔاط33/5/3311٘بتاسٓخ  13سقه و/

 اليطام

 .ّمً هله عالقات تعاقذٓ٘ ّتطْعٔ٘ يف ادتنعٔ٘ حتذد ٍزِ الظٔاط٘ املظؤّلٔات العام٘ علٙ ناف٘ العاملني

 البٔاٌ

 :مؤششات قذ تذل استباطا بعنلٔات غظل األمْال أّ جشاٜه متْٓل اإلسٍاب

إبذاٛ العنٔل اٍتنامًا غري عادٖ بشأٌ االلتضاو ملتطلبات مهافح٘ غظل األمْال أّ جشاٜه متْٓل اإلسٍاب،  ـــ 1

 .ّخباص٘ املتعلك٘ بَْٓتُ ّىْع عنلُ

 .سفض العنٔل تكذٓه بٔاىات عيُ أّ تْضٔح مصذس أمْالُ ّأصْلُ األخشٚ ـــ 2

سغب٘ العنٔل يف املشاسن٘ يف صفكات غري ّاضح٘ مً حٔث غشضَا الكاىْىٕ أّ االقتصادٖ أّ عذو  ـــ 3

 .اىظجامَا مع اطرتاتٔجٔ٘ االطتثناس املعلي٘

 .ّ مطلل٘ تتعلل بَْٓتُ ّ/أّ مصذس أمْالُستاّل٘ العنٔل تضّٓذ ادتنعٔ٘ مبعلْمات غري صحٔح٘ أ ـــ 4

عله ادتنعٔ٘ بتْسط العنٔل يف أىشط٘ غظل أمْال أّ جشاٜه متْٓل إسٍاب، أّ أٖ شتالفات جيأٜ٘ أّ  ـــ 5

 .تيعٔنٔ٘

 .إبذاٛ العنٔل عذو االٍتناو باملخاطش ّالعنْالت أّ أٖ مصاسٓف أخشٚ ـــ 6

نل ىٔاب٘ عً مْنل زتَْل، ّتشددِ ّامتياعُ بذٌّ أطباب اشتباِ ادتنعٔ٘ يف أٌ العنٔل ّنٔل للع ـــ 7

 .ميطكٔ٘، يف إعطاٛ معلْمات عً رلو الشخص أّ ادتَ٘

 .صعْب٘ تكذٓه العنٔل ّصف لطبٔع٘ عنلُ أّ عذو معشفتُ بأىشطتُ بشهل عاو ـــ 8

ّحتْٓل العاٜذ  قٔاو العنٔل باطتثناس طْٓل األجل ٓتبعُ بعذ مذٗ ّجٔضٗ طلب تصفٔ٘ الْضع االطتثناسٖ ـــ 9

 .مً اذتظاب

 .ّجْد اختالف نبري بني أىشط٘ العنٔل ّاملناسطات العادٓ٘ ـــ 10



 

 

 

 

طلب العنٔل مً ادتنعٔ٘ حتْٓل األمْال املظتحك٘ لُ لطشف آخش ّستاّل٘ عذو تضّٓذ ادتنعٔ٘ بأٖ  ـــ 11

 .معلْمات عً ادتَ٘ ّاحملْل إلَٔا

إلػاٍٛا بعذ تبلٔػُ مبتطلبات تذقٔل املعلْمات أّ حفغ الظجالت مً ستاّل٘ العنٔل تػٔري صفك٘ أّ  ـــ 12

 .ادتنعٔ٘

 .طلب العنٔل إىَاٛ إجشاٛات صفك٘ ٓظتخذو فَٔا أقل قذس ممهً مً املظتيذات ـــ 13

 .عله ادتنعٔ٘ أٌ األمْال أّ املنتلهات إٓشاد مً مصادس غري مششّع٘ ـــ 14

ّالعنلٔات مع املعلْمات املتْفشٗ عً املشتبُ بُ ّىشاطُ ّدخلُ ّمنط  عذو تياطب قٔن٘ أّ تهشاس التربعات ـــ 15

 .حٔاتُ ّطلْنُ

 .اىتناٛ العنٔل مليعن٘ غري معشّف٘ أّ معشّف٘ بيشاط ستعْس ـــ 16

ظَْس عالمات البزخ ّالشفأٍ٘ علٙ العنٔل ّعاٜلتُ بشهل مبالؼ فُٔ ّمبا ال ٓتياطب مع ّضعُ  ـــ 17

 ( .  بشهل مفاجئ االقتصادٖ )خاص٘ إرا ناٌ

 :  املظؤّلٔات

تطبل ٍزِ الظٔاط٘ ضنً أىشط٘ ادتنعٔ٘ ّعلٙ مجٔع العاملني الزًٓ ٓعنلٌْ حتت إداسٗ ّاششاف ادتنعٔ٘ 

االطالع علٙ األىعن٘ املتعلك٘ مبهافح٘ غظل األمْال ّعلٙ ٍزِ الظٔاط٘ ّاإلملاو بَا ّالتْقٔع علَٔا، ّااللتضاو 

اٛ ّاجباتَه ّمظؤّلٔاتَه الْظٔفٔ٘. ّعلٙ اإلداسٗ املالٔ٘ ىشش الْعٕ يف رلو مبا ّسد فَٔا مً أحهاو عيذ أد

 .ارتصْص ّتضّٓذ مجٔع اإلداسات ّاألقظاو بيظخ٘ ميَا

ّحتشص ادتنعٔ٘ حال التعاقذ مع متعاّىني علٙ التأنذ مً إتباعَه ّالتضامَه بكْاعذ مهافح٘ غظل األمْال 

 .ّ جشاٜه متْٓل اإلسٍاب

 

  


