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  :ةمدقم

 يتمرجب طبترت يتلاو ةلمتحملا رطاخملا عيمج ةسارد ىلع تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج يف لمعن
 Risk رطاخملا ىلع ينبملا جهنلا جمانرب لالخ نم ةيئاقولا ريبادت ذاختال باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ

Based Approach باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةميرج عوقو لامتحا رطاخم ةسارد ىلع موقي يذلاو 
  :لماوع ةدع لالخ نم كلذو )ةضفخنم وا ةطسوتم وا ةيلاع رطاخم تائف( رطاخملا ةجردو ىوتسم ديدحتو

  :رطاخملا ةيجهنمب طبترت يتلا تاحلطصملا نم ةعومجم يلي اميفو

  :رطخلا

 مييقت دعيو كلذ يلع ةبترتملا جئاتنلاو روصقلا هجوأو ديدهتلا يهو ةيسيئر لماوع ثالث ةلصحم وه
 ددع لبق نم اهيلع قافتالا متو ةيجهنم ىلع ةمئاق ةيلمع ةباثمب باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ رطاخم
 دعي كلذ نا ثيح باهرإلا ليومتو لاومألا رطاخم مهفو ليلحتو ديدحت فدهب كلذو ،ةينعملا فارطألا نم
 و تاديدهتلا ديدحت نمضتي رطاخملا مييقت نإف يلاثم لكشبو رطاخملا كلت ةجلاعمل ىلوألا ةوطخلا ةباثمب
 وا لاومألا لسفل طاشن ثودح ةيلامتحاب هادمو رطخلا مجح ساقيو كلذ ىلع ةبترتملا جئاتنلاو روصقلا هجوأ
 وا لاومألا لسغل طاشن ثودح ةيلامتحاب هادمو مجح ساقيو بترتي يتلا جئاتنلاب ًافعاضم باهرإلا ليومت
 دق روصق هجوأ دوجو لظ يف لماعتلا لوبق نإف ةيلعو ,اهيلع بترتي يتلا جئاتنلاب ًافعاضم باهرإلا ليومت
 ."ةيلاع ةروطخ تاذ " ربتعت نا نكمي ررض نطاوم وا ةريبك رطاخم اهنع جتني

  :ديدهتلا

 وا عمتجملا وا ةلودلا ىلع ًارطخ لكشي نا نكمي نيعم طاشن وا صاخشألا نم ةعومجم وا صخش وه
 ،ةيمارجالا رصانعلا نمضتي كلذ باهرإلا ناف باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ ةحفاكم قايس يفو .داصتقالا
 لاومألا لسغ وا باهرإلا ليومت ةطشنأ وا مهليومت رداصم وا مهيرداصم وا ،ةيباهرإلا تاعامجلا وا
 ةطقن وهو رطاخملاب ةطبترملا رصانعلا دحأ وه هيلإ راشملا ديدهتلا دعيو ةيلبقتسملا وا ةيلاحلا وا ةقباسلا
  .باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ مهفتل ةيادبلا

  :روصقلا هجوأ

 يتلاو ريبادتلاو طباوضلاو فعضلا نطاوم كلذ يف امب ام لكيه وا ماظن يف ةدوجوملا صئاصخلا يه
 هجوأ نأ ثيح .باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ يف ةطروتم ةيمارجإ رصانع دي يلع لالغتسالل ةضرع هلعجت
  .باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ تايلمعل ةبذاج اهلعجت ةموظنم يأ يف روصقلا

 :جئاتنلا

 وا يمارجالا طاشنلا رثا نمضتيو باهرإلا ليومت وا لاومألا ليسغ هببسي يذلا ررضلا وا رثألا ةباثمب يه
 ليومتو لاومألا لسغ جئاتن نا امك ،ماع لكشب عمتجملا ىلعو ماعلا عفنلا تاذ تايعمجلا ىلع يباهرإلا
 وا هنيعم تايلاجب وا لكك عمتجملاب ةطبترم نوكت دقو ىدملا ةليوط وا ىدملا ةريصق نوكت دق باهرإلا
 .ةيلودلا وا ةيميلقإلا حلاصلاب وا لمعلا ةئيبب
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  :رطاخملا مييقت نم فدهلا

 هذه ةرادإ ةيلمع ريوطت يف باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ رطاخم مييقت نم ساسألا فدهلا لثمتي
 باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ لاجم يف اههجاوت يتلا ةصاخلاو ةماعلا رطاخملا ديدحت قيرط نع رطاخملا
 .رطاخملا هذه نم رحلا مث نمو

 

  :اهنم بابسأ ةدعل رطاخملا مييقت جئاتن مادختسا نكمي

 ليومتو لاومألا ليسغ تايلمعو تاءارجإو تاسايس نيسحتل صرفلا وا تارغثلا ديدحت .1
  .باهرإلا

 ةبقارملل ةبسانم ةمظنأ عضوو رطاخملا لوبق يف ةبغرلا دنع ةسوردم تارارق ذاختا .2
 .كلذل ةيرورضلا ايجولونكتلاو ةيفاكلا دراوملا صيصختو

 لالخ نم مازتلالا ةدوجو ةيعمجلاب هتلكيهو لمعلا ةموظنم مهف ىلع ةرادإلا ةدعاسم .3
 .رطاخملا مجح عم اهبسانت ىدمو باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكم ريبادت

 ضفخ يلاتلابو ةيلخادلا طباوضلا كلذ يف امب رطاخملا نم دحلل تاءارجإو تاسايس دادعا .4
 .رطاخملل ةيعمجلا ضيرعت ةجرد

 طباوضلاو تاميلعتلا يف تارغثلاو ةيساسألا رطاخملا ايلعلا ةرادإلا يعت نا ىلع صرحلا .5
 .روصقلا هجوأ ةجلاعمل مزلي ام ذاختاو ةيلخادلا

 .رطاخملا تايولوأ ديدحتو دراوملل لثمألا مادختسالا نم دكأتلا يف ةرادإلا ةدعاسم .6

 

  :رطاخملا ديدحت

 قفو ةلصأتملا رطاخملاب ىمست ام يهو ةيسيئر عاونأ ةسمخ ىلا ةيعمجلا يف رطاخملا مسقنت
  :ةيلاتلا رصانعلا

 ءالمعلا وا نيحناملا .1

 متي نا بجي ،ةلمتحملا رطاخملا عوقو نم دحللو باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ رطاخم مييقت يعاودل
 ديدحت لجا نم ةيلاتلا لماوعلاب ةناعتسالا نكميو لمعلا تاقالعو ءالمعلا وا نيحناملا ةدعاق مييقت
  :رطاخملا

  :ىلإ ةيعمجلا ءالمع فينصت )1
a( دارفالا 

 ةنهملاو ةيسنجلا بسح دارفالا ءالمعلا وا نيحناملا فينصت متي :نييعيبطلا صاخشألا مه دارفالا
  لودلا ءالمع وا نيحناملاو (PEP) ًايسايس نيفورعملا نيحناملا وا ءالمعلا ربتعي ثيح ةيساسأ تافينصتك
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 يلاع نيحنام وا ءالمعك يلاملا لمعلا ةعومجم تافينصت بسح رطاخملا يلاع لودك ةفنصملا
  :يهو تارشؤم ةدع لالخ نم رطاخملا يلاعك ءالمعلا وا نيحناملا فينصت متي اضيأو رطاخملا

 روصب عربت تايلمعب حناملا مايقك هلمع ةعيبط وا ماعلا رهظملا نم غلابملا بسانت مدع •
 ةيداعلا تاسرامملاو يلاملا هعضو سكعت ال ةمخض

 .ةحيحص ريغلا وا ةللضم تامولعمب ةيعمجلا ديوزتب حناملا وا ليمعلا ةلواحم •
b( تاكرشلاو تاسسؤملا )يرابتعالا صخشلا(:  

 لمعلا ةعومجم فينصت بسح رطاخملا يلاع نييحن ام وا ءالمعك تاكرشلاو تاسسؤملا عيمج فينصت متي
  :يهو تارشؤم ةدع لالخ نم رطاخملا يلاعك تاكرشلاو ةحناملا تاهجلا فينصت متي اضيأو ،يلاملا

  .حضاو يناسنا فده اهيدل سيل يتلا ةحناملا تاهجلا •
 ةيلاملا تاسسؤملا •
 ةدودحم ةيفافشب لمعت يتلا تاهجلا •
  ةلجسم ريغ ةيلود ةحنام تاهج •

 نم فيفختل ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا متي ءالمعلا وا نيحناملل رطاخملا ةجرد فينصتو ديدحت دعب
  :يهو باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ رطاخم

 يف نودملا صخشلل لماكلا مسالا ىلع لوصحلا بجي :نييعيبطلا ءالمعلا وا نيحناملا )1
 ةدالولا ناكمو خيراتو ينطولا ناونعلا ىلا ةفاضإلاب ةدمتعملا ةيمسرلا تاتابثالا
  .تامولعملا كلت نم ققحتلاو يقيقحلا ديفتسملا ديدحتو لخدلا ردصمو ةيسنجلاو

 سيسأتلا تابثاو ينوناقلا ةلكشو صخشلا مسا ىلع لوصحلا بجي :نييرابتعالا ءالمعلا )2
 رابكو ينوناقلا بيترتلا وأ يرابتعالا صخشلا لمع مكحتو مظنت يتلا تايحالصلاو
 هذه نم ققحتلاو يرابتعالا صخشلا رقمو ينطولا ناونعلاو ةيدل نييرادإلا
 .تامولعملا

  :نيفظوملا .2

 اهيف امب باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةميرج عوقو لامتحا رطاخم ةفاك ةسارد ىلإ ةيعمجلا فدهت
 ريبادتلاو ةيلخادلا طباوضلا ذاختا  باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ ةحفاكم نم ًاءزج حبصاو ,ةيلخادلا رطاخملا
 ةجرد فينصت ديدحتو فظوملا ةيفلخ ةسارد لالخ نم (KYE) كفظوم فرعأ يهو اهنم دحلل ةيئاقولا
 .تارشؤم ةدع لالخ نم كلذو )ةضفخنم  وا ةطسوتم وا ةيلاع رطاخم تائف ( رطاخملا
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  :لالخ نم فظوملا ةيفلخ ةسارد

 .نييعتلل حشرملا نم ةمدقملا تامولعملا ةحص نم دكأتلا )1
 .ةيئانج قباوس دوجو مدع نم دكأتلل صحفلا )2
 .ةفيظولل ةبولطملا ةيميداكالا تاداهشلا نم دكأتلا )3
 .ةينهملا تالهؤملاو تاربخلاو عجارملا نم ققحتلا لمشت دق ةفيظولا ةيساسح ةجرد )4
 )حاصفإلا ةسايس( حلاصملا براضت )5
 .ةيلخادلا طباوضلاو تاءارجإلاو تاسايسلا رفاوت )6
 .يفيظولا فصولا )7
 .ينهملا كولسلا ةحئال )8
  تايحالصلا تايوتسم )9

 

 فينصت ةجرد
 رطاخملا

  فينصتلا بسح هابتشالا تارشؤم

 ليومتو لاومألا ليسغ ةحفاكم صخي اميف ةيوعوتلا جماربلل فظوملا لوصح مدع • رطاخملا ةضفخنم
 .باهرإلا

 .تازاجإلاب عتمتلا فظوملا بنجت • رطاخملا ةطسوتم
 .اهيف روظنم ريغ ةرركتم تاءانثتسا •

  تايحالصلا لالغتسا – ةيدايقلا بصانملا • رطاخملا ةيلاع
  تاونس رشع ةدمل تايلمعلا ءاهتنا دعب تالجسلا ظفح مدع •
  يصخش باسح لالخ نم تاعربتلا عمج •
 .ةيصخشلا ةحلصملل ةيعمجلا تاباسحو دراوم فظوملا مدختسي نا •
 .نيرخا فارطأ عم ةيمهو دوقع دوجو •
 .ةديقملا بتاورلا نم ةبسن ىلع لوصحلا وا ةيمهو بتاور ىلع لوصحلا •
 تاذ ةمظنألاو ةيذيفنتلا اهحئاولو ةيباقرلا تاهجلا ةمظنأ فظوملا لهاجتو زواجت •

 .ةقالعلا
 لسغ ةحفاكمب ةصاخلا حئاوللاو ةمظنألا يف ةيماظنلا تارغثلا فظوملا لالغتسا •

 .ةذختملا تاءارجإلا ةيلعافو رطاخملا أدبم ةاعارم نود باهرإلا ليومتو لاومألا
 عم بسانتي ال امبو هيف غلابم لكشب فظوملا ىلع ةيهافرلاو خذبلا تامالع روهظ •

 .)ئجافم لكشب ناك اذا ةصاخ( يداصتقالا ةعضو
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  تامدخلا وا تاجتنملا .3

 ةيلاملا ةمادتسالا ىلع لوصحلل تاعربتلا لوبق ةيلاو تامدخلاو تاجتنملا نم عاونأ ةدع ةيعمجلا مدقت
 .ماعلا عفنلا ضارغأل

 لسغ رطاخمل اهضرعت ىدم ىلع ًءانب اهعم لماعتلا هيلاو تامدخلاو تاجتنملا رطاخم ىوتسم ديدحت متي
 تارشؤم ةدع لالخ نم رطاخملا ةيلاع اهنا ىلع تامدخلاو تاجتنملا فيصنت متيو باهرإلا ليومتو لاومألا
  :يهو

 .ةيجراخ تاهج هم ةدودحم ريغ تالماعمب حمست يتلا تامدخلاو تاجتنملا )1
 .ةدقعم تامدخو تاجتنم ذيفنتو بلط )2

 

  ةيفارغجلا قطانملا .4

 نمالا بابتتسال رطاخملا ةضفخنم ةيفارغج قطانمك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قطانم عيمج فينصت متي
 ادعام تايلمعلاو ةطشنألا ىلع ةباقرلا صخي اميف ةددشم ةيموكح ةمظنأ دوجولو قطانملا هذه يف
 .ةيدودحلا ةقطنملا ىلع تايدعت دوجول ًايبسن رطاخملا ةيلاع ربتعت ةيبونجلا ةقطنملا

 ةنجللا فينصت بسح كلذو يرود لكشب اهثيدحتو رطاخملا ةجرد بسحب لودلا فينصت متي :ىرخألا لودلا
 ةبسانم ةمظنأ اهيدل سيل يتلا لودلاو (FAFT) يلاملا لمعلا ةعومجمو لاومألا ليسغ ةحفاكمل ةمئادلا
 .داسفلا نم ةيلاع ةبسن ىلع يوطنت يتلا لودلاو باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكمل

  تايلمعلا .5

 ةدع قيرط نع تايلمعلا ةبقارمل يلآ ماظن لالخ نم ةيلاملا تايلمعلا عيمج ةعباتمب ةيعمجلا موقت
 دنعو ةيعمجلاب صاخلا يبساحملا ماظنلا ربع تلخدأ يتلا تالماعتلا عيمج ةبقارم لالخ نم متيو ،تارشؤم
 رارقلا ذاختاو ةيلاملا ةيلمعلا ىلع قيقدتلاو ققحتلا متي ،تارشؤملا عم ةيلام ةيلمع يأ تايطعم قباطت
  .غالبإلا بجوتست ةيلام ةهبش دوجو لاح يف

  :لالخ نم رطاخملا ةيلاع تارشؤمك ةيلاملا تايلمعلا ضعب فينصت كمتي

 .ةيبنجألا تاباسحلا نم ةلخادلا تاقفدتلا )1
 .ةددحم تابوقعل عضخت وا رطاخملا ةيلاع لود نم ةيبنجا تالاوح رادصا وا يقلت )2
 .غلبملا نم يقبتملا دادرتساب ةبلاطملاو ةيعمجلا باسحل لوحملا غلبملا يف أطخ )3
 .ةمظتنم ةفصبو ةريبك غلابمب تاليوحت )4
 .ًادقن عربتلاب حناملا مايق )5
 .اهلجأل ةحوتفملا ضارغألا ريغل تاباسحلا مدختسا )6
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 Due Diligence ةبجاولا ةيانعلا تاءارجإ قيبطت

 يلوهجم صاخشا عم لماعتلا زوجي ال( حناملا ،فظوملا ،ليمعلا ةيوه ىلع فرعتلا •
 )ةيوهلا

 .ةيفارشالاو ةيباقرلا تاهجلا نم ةرداصلا طباوضلاو تاعيرشتلاو نيناوقلاب مازتلالا •
 .ةعفترملا رطاخملا تاذ ةبقارمو ةعجارمو رطاخملا ةجرد فينصت •
 .اهب ةهبتشملا تايمعلا نع يروفلا غالبإلا •
 .هابتشالا دنع تايحالصلا ءاغلإو هابتشالا تالاح يف يرحتلا •
 رشع نع لقت ال ةدمل ةيلمعلا ءاهتنا دعب كلذو تالماعتلا عيمجل تانايبلاو تالجسلا ظفح •

 .تاونس
  .لاجملا اذه يف ةروطتملا ةثيدحلا مظنلا لاخدإ ةيناكمإ •

 

  :اهب ةهبتشملا تايلمعلا نع غالبإلا

 رفوت دنع وا هابتشالا دنع رشابم لكشبو اروف ةيلاملا تايرحتلل ةماعلا ةرادإلا غالبا متي •
 ليسغب طابترا هل حناملا وا ليمعلا كولس نا يف هابتشالل ةلوقعم سسأو تارشؤم
 .باهرإلا ليومتو لاومألا

 غالبلا ةخسن اهيف امب اهميدقت مت ينلا هابتشالا تاغالبلا عيمج نع تالجسب ظافتحالا متي •
 .ةيلاملا تايرحتلل ةماعلا ةرادإلل مدقملا

 يف اهذخاو ةيسكعلا ةيذغتلا تايلمعو تاغالبلاو هابتشالا تالاح ةعجارمو ةسارد متي •
 .باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ طامنأو تارشؤملا ثيدحتو عضو ةيلمع ءانثا رابتعالا

 

 

 

 

 

 

 


