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سياسح االشذتاه ةعهلياخ غسل األنوال وجرائو دهويل اإلرىاب 

 لجهعيح دهكين القياداخ للذذريث والذأىيل

 

 اعذهاد نجلس االدارج  

في  ةجهعيح دهكين القياداخ للذذريث والذأىيل لسوق العهل اإلرىابسياسح االشذتاه ةعهلياخ غسل األنوال وجرائو دهويل دو اعذهاد 

 م02/6/0201و الهوافق  02/11/1440( ةذاريخ 6االجذهاع رقو )
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 نقذنح

اميبمٌخ ذػس سٌبسخ ىؤشطاد االشرثبِ تػينٌبد غسه األىىال وجطائً ذيىًه اإلضهبة أحس امطكبئز األسبسٌخ امرٍ اذذصذهب امجيػٌخ فٍ ىجبل امطكبتخ 

هـ.  ، والئحره امرَفٌصًخ وجيٌؼ 3433/  55/  33( تربضًر 33األىىال امسػىزي امصبزض تبميطسىو امينكٍ ضكً )و/وفلًب مَظبو ىكبفحخ غسه 

  .امرػسًالد امالحلخ مٌرىافم ىؼ هصِ امسٌبسخ

 امَعبق

 .ذحسز هصِ امسٌبسخ اميسؤومٌبد امػبىخ غنى كبفخ امػبىنٌُ وىُ مهً غالكبد ذػبكسًخ وذعىغٌخ فٍ امجيػٌخ

 امثٌبٌ

 ؤشطاد كس ذسل اضذثبظب تػينٌبد غسه األىىال أو جطائً ذيىًه اإلضهبة:ى

إتساء امػيٌه اهريبىًب غٌط غبزي تشأٌ االمرزاو ميرعنثبد ىكبفحخ غسه األىىال أو جطائً ذيىًه اإلضهبة، وتذبصخ اميرػنلخ تهىًره وٍىع  .3

 .غينه

 .األدطيضفض امػيٌه ذلسًً تٌبٍبد غَه أو ذىضٌح ىصسض أىىامه وأصىمه  .2

ضغثخ امػيٌه فٍ اميشبضكخ فٍ صفلبد غٌط واضحخ ىُ حٌث غطضهب املبٍىٍٍ أو االكرصبزي أو غسو اٍسجبىهب ىؼ اسرطاذٌجٌخ االسرثيبض  .3

 .اميػنَخ

 .ىحبومخ امػيٌه ذزوًس امجيػٌخ تيػنىىبد غٌط صحٌحخ أو ىضننخ ذرػنم تهىًره و/أو ىصسض أىىامه .4

 .غسه أىىال أو جطائً ذيىًه إضهبة، أو أي ىذبمفبد جَبئٌخ أو ذَظٌيٌخغنً امجيػٌخ ترىضط امػيٌه فٍ أٍشعخ  .5

 .إتساء امػيٌه غسو االهريبو تبميذبظط وامػيىالد أو أي ىصبضًف أدطي .6

اشرثبِ امجيػٌخ فٍ أٌ امػيٌه وكٌه منػيه ٌٍبتخ غُ ىىكه ىجهىل، وذطززِ واىرَبغه تسوٌ أسثبة ىَعلٌخ، فٍ إغعبء ىػنىىبد غُ  .7

  .امجهخ شمك امشذص أو

 صػىتخ ذلسًً امػيٌه وصف معثٌػخ غينه أو غسو ىػطفره تأٍشعره تشكه غبو. .8

 .كٌبو امػيٌه تبسرثيبض ظىًه األجه ًرثػه تػس ىسح وجٌزح ظنج ذصفٌخ امىضؼ االسرثيبضي وذحىًه امػبئس ىُ امحسبة .9

 .وجىز ادرالف كثٌط تٌُ أٍشعخ امػيٌه وامييبضسبد امػبزًخ .35

 .ذحىًه األىىال اميسرحلخ مه معطف آدط وىحبومخ غسو ذزوًس امجيػٌخ تأي ىػنىىبد غُ امجهخ واميحىل إمٌهبظنج امػيٌه ىُ امجيػٌخ  .33

 .ىحبومخ امػيٌه ذغٌٌط صفلخ أو إمغبءهب تػس ذثنٌغه تيرعنثبد ذسكٌم اميػنىىبد أو حفظ امسجالد ىُ امجيػٌخ .32
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 يسرَساد.ظنج امػيٌه إٍهبء إجطاءاد صفلخ ًسرذسو فٌهب أكه كسض ىيكُ ىُ ام .33

 .غنً امجيػٌخ أٌ األىىال أو امييرنكبد إًطاز ىُ ىصبزض غٌط ىشطوغخ .34

 .غسو ذَبسج كٌيخ أو ذكطاض امرثطغبد وامػينٌبد ىؼ اميػنىىبد اميرىفطح غُ اميشرثه ته وٍشبظه وزدنه وٍيغ حٌبذه وسنىكه .35

 .اٍريبء امػيٌه ميَظيخ غٌط ىػطوفخ أو ىػطوفخ تَشبط ىحظىض .36

وامطفبهٌخ غنى امػيٌه وغبئنره تشكه ىثبمغ فٌه وتيب ال ًرَبسج ىؼ وضػه االكرصبزي )دبصخ إشا كبٌ تشكه ظهىض غالىبد امثصخ  .37

 ىفبجئ(.

 اميسؤومٌبد

ذعثم هصِ امسٌبسخ ضيُ أٍشعخ امجيػٌخ وغنى جيٌؼ امػبىنٌُ امصًُ ًػينىٌ ذحز إزاضح واشطاف امجيػٌخ االظالع غنى األٍظيخ اميرػنلخ 

وغنى هصِ امسٌبسخ واإلميبو تهب وامرىكٌؼ غنٌهب، واالمرزاو تيب وضز فٌهب ىُ أحكبو غَس أزاء واجثبذهً وىسؤومٌبذهً تيكبفحخ غسه األىىال 

 .امىظٌفٌخ. وغنى اإلزاضح اميبمٌخ ٍشط امىغٍ فٍ شمك امذصىص وذزوًس جيٌؼ اإلزاضاد واألكسبو تَسذخ ىَهب

 .إذثبغهً وامرزاىهً تلىاغس ىكبفحخ غسه األىىال و جطائً ذيىًه اإلضهبة وذحطص امجيػٌخ حبل امرػبكس ىؼ ىرػبوٌٍُ غنى امرأكس ىُ

 

 

 


