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 بيمصلا بلولا بلطف ا بلحوتلت *صحفلا تابلطتم

 خد خدب  . التحقق من الهوية1

 صلييتتا/صليوتتا

صلياألف ئا ريتت صا إصد دا  إتف  ار صلدلتد صلايييوإص ل صااتل  فئتظ صليترما

 .يصلايارت خا يخظو ت ئظا تدلتد

 صلياألف ئا اات ريتت صا إصد

. الحق القانوني للعمل في 2

 دولة التعيين

 خد خدب 

 صلييتتا/صليوتتا

صلياألف ئا صارتتت صلألرظيظتت لل إصد لتوئد  ل صل يارارم  صم صلاتت  فئتظ صليترما

دا  إتف صلاايد دتت صليبرمف صااتتت صلئظروخت صليل يادإرر صلاتيئت 

  .يصلايارت خظو ت ئظظر تدلتد

  .صلياألف ئا صارتتت صلألرظيظتت لل إصد لتوئد  ل صل يارارم  صم صلاتت

  خد خدب . التحقق من العنوان3

 صلييتتا/صليوتتا

صلياألف ئا ر رئت صا إصد  ل ئورتا برخيت  ل صلي م صلارلل دا  إتف  فئتظ صليترما

صلاايد دتت يبرمف ئظروخت يادتبت ئيفظت رلت صا إصد يائد دظريتا 

  .ئظرملظخ يصلايارت خظو ت ئظظر

صلياألف ئا اات صلوظريتا صلاوتتت لل إصد ابخرم اات  ايارم صلياألف 

 .تتئا صلظي

. التحقق من صحة المهنة 4

 والشركة

 ورختظ ئا  8الد 

 خدب صلييتتا/صليوتتا

فئتظ صليترما 

خرويبظرب صليترما )

صلئيوتألت خرلاترظت 

صلئاتتت لتئإص ف 

يصلئخرظل/اترظت 

ئرتتظرم صلاإصا 

 (صللل

 :صلياألف ئا اات ئر تتل

 .يرإتب صلييتتا  ل صلبل  وظيصم صا تإت -

لتي تد ئا  تي يرإتب صلييتتا ئا  صلاايارم صلئإفوتت -

 .صلايصد  يرئترظتت صلياألف ئا صلافيصم صلئظظتت

ياراتد صليارد صلئإفوتت ااارح صلوئد صلورخألتا ياألتأليظر  -

 .دا  إتف يورمد ئويألتت

تفح صلياألف ئا األتألت  اارح صلوئد صلورخألتا وتإ صلئوإي تا دا  إتف 

 (.يورمد ئويألتت (ئبد  ار وفد صللإترم

 :د ئئر تتلصلي ت

 .ئده ئلبئت صلاإد يظمصريا -

خا  صلافيصم صلئظظتت صليل ييفريم صلبلبت  لظإ ييألتتئظر  -

 .لقئرا د ت فئتظ ئوتيئرم صلييتتا صلورخألت

 .صلي تد  ا صلئإصفظ األتألتت -

 باركليز بهذا األمر. *في حالة عدم تمكن المورد من إجراء الفحوصات ألسباب قانونية محلية، يتم إعفاؤه تلقائًيا من القيام بذلك ويحتاج فقط إلى إبالغ بنك 
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 بيمصلا بلولا بلطف ا بلحوتلت صحفلا تابلطتم

 . فحوصات العقوبات5
 

 خد خدب 
 صلييتتا/صليوتتا

 

 فئتظ صليترما
 

صلئيبرد رلت  يصظتا صلوأليخرم صلئوئيد خظر خرلياألف ئا ددخ ردإصال  ربخرم
صوخ صلاإد يام    ئا صلوأليخرم صلإوئتت  ي ئااي رم صاظل ت 

 .صلئاتيإت
 

ر ص ترا صوخ صلاإد تظدإال يام  رمئت دأليخرم صلاتيئت  ي  تت دأليخرم 
  إهس  د تلد   لل رلت يلتتد ئ ر إ يظتتئتت  ي رلارف صلقإإ خوئوت 

 .ظل خرإتتتمخ
 

 ورختظ ئا  8الد  . فحوصات االئتمان/اإلفالس6
 خدب صلييتتا/صليوتتا

رفإصب  ايارم صلميئرا/صا لب لل إصد دخإ رتمرم ي ختف صلألرظيا  ي  فئتظ صليترما
  .صلظتمرم صلألرظيظتت صا إه يصلايارت خظو ت ئا يألإتإ صلميئرا  ل ئتا

 د يتلا ر ع صلاايارم دا     إد تلتد ئ ر إ ييوتف خيقرإح 
  .صلئارلل  ل ارلت يوإا صلئإلل لقري  ئرلتت  رإال ختمت صلوئد

 ورختظ ئا  8 لد  . فحوصات السجل الجنائي7
 خدب صلييتتا/صليوتتا

رفإصب  ار صادصظرم صلفظرمتت دخإ صلظتمرم صلألرظيظتت يصلايارت خ دلت دتت  فئتظ صليترما
  .ر ع صلاايارم

 ايارم صلياألف ئا اوا  تف صلاإد يددخ صا ار  وتإ صلئظروح دا 
 .صلئوتيئرم ئا  خد صا إصد صل تا ياإتظخ ديص ظ رفإصئتت  ي ظيصتر وتمت

. فحوصات اإلدارة ووسائل 8
 اإلعالم 

ختظ ئا  ور 8 لد 
 خدب صلييتتا/صليوتتا

   يترما ييئيظ 
خىئترظتت صليايد رلت 
صلئوتيئرم صلوإتتل 
ييتل صليل يي تح 
ئيص ألت صلفظرم 

 .صلإ رختت

 :رفإصب ئر تتل
 ايارم ئويألتت ا  ردصإصم ئظوألدت لتيوإا دتت صليقرإح  -

  .صلئايئد  ل صلئارلل ي/ ي ارلم ددخ صلي رد
 ايارم صلير تت صادلئتت ليادتد ئر ر ص ترا صلاإد ئيقظ  -

  .صريئرخ وتخل ئا يورمد صادلخ

صلي تد ئا ددخ يفيد يقرإح  ل ئارلل صا إصد صل تا تلرتيا صليترما 
 .صلئوظتت ي/ ي صا إصد صل تا  د تلتتيا   إ رلارف صلقإإ خوئوت صلخظل

 خد خدب  . فحوصات المنظم9
 صلييتتا/صليوتتا

صليترما صليل يي تح 
 صلئيص ألت صليظتتئتت  أل 

تئتا ربخرم رفإصب صلاايارم لل إصد صل تا تلرتيا    يترما يي تح 
 .صلئيص ألت صليظتتئتت  ل  رددت صلخترظرم/صلوفد    صلاتت

رفإصب صلاايارم صليل يي تح اايد صا إصد دتت ئيص ألت صلئظتخ يصليل 
 .ر إ صليظتتئتتيوخإ داكصلتاربت يصلئلبئتك لئظظ صلئ 

 نونية.عنها في التعرض ألضرار مالية جسيمة وإلحاق الضرر بسمعة البنك أو خسارة المزايا التنافسية أو العقوبات التنظيمية أو اإلجراءات القا به يتسبب اإلفصاح غير المرخص التي هي المعلومات -*المعلومات السرية 
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 بيمصلا بلولا بلطف ا بلحوتلت صحفلا تابلطتم

. الفحوصات الناقصة أو 11
 النتائج السلبية

 

 دظد صل يقرب
 

تيوتا دتت صلئيإد  ا تتيا لدتا ظظج لتيورئد ئظ صلاايارم صلظر ات  ي  فئتظ صليترما
صلوتختتو يتيوتا دتتا خرليرلل رفإصب ئمتد ئا صلئظر لرم ئظ صلاإد  ي رتئرد 
ر خترا صلي رمظ  ي يألتتخ صلئ ر إ ليادتد ئر ر ص  .ترا صلييتتا ل تمصد ئئتظا

ر  ل خظل خرإتتتم  ل ارلت ددخ رئترظتت  صلياألف ئا ددخ يوتتا صلئيإدتا يتألرمتا
 .فئظ صادلت صلئ تيخت لتاار  ي يو إ صلاار

 

. تغيير الظروف الشخصية 11
 وتعذر اإلفصاح عن المعلومات

 :تيوتا دتت صلئيإد ئر تتل فئتظ صليترما دظد صل يقرب
لدتا ظظج لتختا صا إصد دا يرتتإصم صلتإيا  صم   ا تتيا -

 .(صلاتت (ئبد صا لب يصادصظرم صللاألت
قئرا صلياألتف  ل صلتيلر رم صللاألت لتئوتيئرم صلوتختت  -

يصي ر  صافإصبصم صللمئت ر ص ص يقت صائإ (ئبد صليظخ 
 .(صلفظرمتت صليل لخ تيخ صلتلا دظظر  لد صلاار

تا يإتيص يترماظخ لده صلئيإد ييئم ادردت  ار صا إصد صل  -
ردردت ييتتاظخ خود بلبت  لظإ (تفح صلاايد دتت دلتد 

 .(صلاف صلألرظيظل  ل صلوئد  ل تر ت صلارلم

 :صلياألف ئا اات ئر تتل
مراجعة تغييرات الظروف التي تم اإلفصاح عنها والتي قد تغير قرار  -

 الفحص المبدئي.
في اإلفصاح عن المعلومات عدم تعيين األفراد الذين أخفقوا  -

 الجوهرية.
إعادة الفحص المناسب للموظفين السابقين الذين تم إعادة توظيفهم لدى  -

 المورد.

. األحكام اإلضافية للواليات 12
 المتحدة األمريكية

 

 خد خدب 
 صلييتتا/صليوتتا

 

فئتظ صليترما صليل 
يألدخ صل دئرم رلت 
صليلترم صلئيادت 

رل  صائإتتتت  ي  تظر
ر ص يخ صليارف دتت 
 لا  لل ئظ خظل 

 .خرإتتتم
 

 :تيوتا دتت صلئيإد ئر تتل
 .رفإصب ص يخرإصم صلئ دإصم دتت صا إصد -
يألدتخ ظئر ال خائرم  ارخظ صلورئتتا  ل ئيص ظ خظل خرإتتتم  ي  -

صل تا لدتظخ رئترظتت صليايد رلت  ظتئت صلخظل خظرب دتت  تح 
 .صلخظل

لت دئرم صليل يأليخ لإتت خرإتتتم  رفإصب  ايارم رقر تت -
ترختيرد خىفإصمظر يصليل يظ خف دتت ئيإد  صا إصد صلئإيخ تا 

خرللإتت ييوت  يتتد خظل خرإتتتمو ات  تيفد ئي تخرم 
رقر تت لتياألف ئا اات صلئظظت ي ار صليرإتب صلفظرمل ي ألار 

لتيصمل رتمت يظتتخ صلاظردت صلئرلتت. ي ل ارلت ي ختف ر ع 
تئتظل صلياد  رلت ئاردإ صليارد صليل ويا  صلئي تخرمس
يلإل  إتف صلئيبرد  ل خظل خرإتتتم  ل صليلترم صلئيادت 

 .صائإتتتت لل لد دتت ئمتد ئا صلئوتيئرم

صلي تد ئا ئلبئت صا إصد يظمصريظخ يقئرا صلئيبرد لئي تخرم صليلترم 
  .صلئيادت صائإتتتت يليصمل رتمت يظتتخ صلاظردت صلئرلتت

 

 


