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 الموضوع: ارشادات الفحص األمني
 
 

الخاص  منياالفحص لأن يخضع ل الدولية وفرض تطبيق القانون مراقبة المخدرات مكتب شؤونعلى أي مشروع يتم تمويله من قبل 
الحكومة المضيفة  بناء على االتفاق منظمات االرهاب األجنبية اما من ضمن شروط العقد عبر آلية الشراء او عن طريق تعاقد ب

 االيطاري.
 
 
 :منظمات االرهاب األجنبيةالخاص ب منياالفحص ال
 

أو أي منتمين لهذه المنظمة  ألي منظمة ينص على انه من الممنوع تقديم اي أموال او مساعدات ماديةمنظمات االرهاب األجنبية قانون 
 االرهاب األجنبية. اذا وجدت في قائمة الحكومة االمريكية لمنظمات

قبل الحكومة االمريكية  اما عن طريق عقود او منح او اتفاقيات تعاونية على اي تمويل من  اأي مرافق أو مشاريع يتم تمويلهلن تحصل 
 او اعتراف بأنها ممولة من قبل الحكومة االمريكية اذا تبين انها تشارك في اي نشاطات ارهابية.

 
 :اآللية

 
مكتب منسقة الفحص األمني للذي على المنظمة الطالبة تعبئته وتسليمه والحاق نسخة من الهوية وجواز السفر لجدول اكسل ا مرفق
  . الدولية وفرض تطبيق القانون مراقبة المخدرات شؤون

 
 يجب اضافة اسماء األفراد األساسيين في جدول االكسل الخاص بالفحص االمني:

 
 اسم او اسماء المالك او المالكين. .1
 سماء المشتركين في حال كانت شراكة.ا .2
 الحقوق تحديد بعدالشراكة هي عالقة مشابهة لشراكة قانونية وهي في العادة تنطوي على تعاون وثيق بين األطراف المختلفة  .3

 المشتركة. والمسؤوليات
 في حال كانت شركة. المالي المديرو التنفيذي الرئيساسماء  .4
 :لمصطلحات المستخدمةل تعريف
واجبات وهي جسم تم تشكيله وتشريعه حسب القانون لتتصرف كفرد رغم انها مكونة من فرد او افراد وتتمتع بحقوق و الشركة .أ

 مختلفة بما في ذلك القدرة على التعاقب االداري.
 في عملية صنع القرار في الشركة أو المؤسسة التجارية.الرئيسية  له السلطةهو مدير الشركة و التنفيذي الرئيس .ب
 مسؤول عن الشؤون المالية في الشركة أو المؤسسة. المالي المدير .ج

. الشركات مالي مديرو تنفيذي رئيسان ليست كل الشركات مدرجة وليس لكل الشركات يجب االخذ بعين االعتبار مالحظة: 
 .المهام هذه جميعها أداء الصغيرة يمكن لصاحب

بون دورا اساسيا في عملية صنع القرار في الشركة بما يتعلق بالشؤون االدارية توفير اسماء ومعلومات االفراد الذين يلعمن المهم 
 والمالية. 

 
مكتب مباشرة او اعالم مقاول تابع ل الدولية وفرض تطبيق القانون مراقبة المخدرات مكتب شؤوناعالم  المنظمة الطالبةعلى 

 .في الحال في "األفراد األساسيين" في المنظمة عن اي تغيير الدولية وفرض تطبيق القانون مراقبة المخدرات شؤون
 
 

 :آلية الفحص األمني



 

 
 على المعلومات ان تشمل البنود اآلتية كحد أدنى:

 
 :منظمات االرهاب األجنبيةقانون  بناء على الفحص االمني

 ترقيم قائمة االسماء .أ
 نجليزية(: العائلة، االسم األول، أول حرف من اسم األب )في اللغة االاالسم الكامل .ب
 : العائلة، االسم األول، اسم األب )في اللغة العربية(االسم الكامل .ج
 الدولةوالوالية و المحافظةو : المدينةمكان الوالدة .د
 سنة\يوم\: شهرتاريخ الميالد .ه
 رقم الهوية .و
 نوع الهوية .ز
 : ذكر أو انثىالجنس .ح
  " عند تعبئة الطلب(\تستخدم اشارة "في العادة ) المؤسسة األمنية .ط
" \ي او مدني( )في العادة تستخدم اشارة "موظف حكومفي حال كان )عسكري( او الدرجة )جهاز امن مدني( او اللقب ) بةالرت .ي

 عند تعبئة الطلب(
 الفعلي قامةمكان اال .ك
 : متزوج أو أعزبالحالة االجتماعية .ل
 حامل جنسية أمريكية .م
 الجنسية .ن

 رقم جواز السفر .س
 

 .02 9661324الهاتف  فحص األمني هي روان النبر. رقممنسقة ال

 اربعة اسابيع. من الرجاء اعالم روان اذا كانت هناك حاجة لتسريع عملية الفحص. حتى مني قد تستغرقعملية الفحص اال
 
 
 

 جدول االكسل الخاص بالفحص االمنيمرفق: 


