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الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
للشركات العاملة فى جمال األوراق املالية والشركات العاملة فى جمال تلقى
األموال الستثمارها وشركات التوريق

مقدمة
بتاريخ  27يناير من عام  2003أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القررار رمرم 4
والشررركا

لسررنة  2003فر شر ن ضرواب مكافحررة لسررل المروال للجهررا

العاملررة فر مجررال الوراق

المالية  ،وذلر إعمرا ا لحكرام مانررون مكافح ررة لسرل المروال الصرادر بالقرانون رمرم  80لسرنة 2002
وما ورد به مرن التراام علر الجهرا
بالتحقق من التاام تل الم سسا

الرمابيرة علر الم سسرا
 -ومنهرا الجهرا

الماليررة بإنشرا و تهيئرة الوسرائل الكةيلرة

العاملرة فر مجرال الوراق الماليرة  -بالنظمرة و

القواعد المقررة مانون ا لمكافحة لسل الموال.
ومد أر بعد صدور الضواب الرمابية المشرار إليهرا مسرتجدا
الموال  ،وامترن

عالميرة بشر ن مكافحرة لسرل

هذه المكافحة بمكافحة تمويل اإلرهاب  ،وتم تحديث التوصيا

الربعرين فر شر ن

مكافحررة لسررل الم روال الصررادرة عررن مجموعررة العمررل المررال  FATFف ر ي ررونيو سررنة  ، 2003كمررا
أصر رردر ذا
التوصرريا

المجموعر ررة التوصر رريا

التسر ررعة ف ر ر ش ر ر ن مكافحر ررة تموير ررل اإلرهر رراب  ،واعتبر ررر هر ررذه

الربعررين والتسررعة بم ابررة معررايير دوليررة ف ر مجررال مكافحررة هرراتين الظرراهرتين يتعررين عل ر

الدول ا لتاام بها.

والشررركا

ومررد اسررتلام ذل ر إصرردار ض رواب رمابيررة جديرردة للشررركا

العاملررة ف ر مجررال الوراق الماليررة

العاملررة ف ر مجررال تلق ر الم روال سررت مارها وشررركا

التوريررق ف ر ش ر ن هررذه المكافح رة ،

ي ارع فيها الخذ ف ا عتبار تل المستجدا  ،وترسيخ ما هو مائم بالةعل ف الممارسرة العمليرة فر
مجال تداول الوراق الماليرة واجر ار ا

المكافحرة  ،مر ت روير وتةعيرل جهرود المكافحرة بمرا يتروا م مر

المتغير ار العالميررة ف ر هررذا المجررال  ،وبحيررث يررتم ا لتراام بهررذه الض رواب بكررل دمررة مررن مبررل الجهررا
المشار اليها.
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كمررا تسررر هررذه الض رواب أيض را عل ر كافررة الةررروج ف ر الخررار التابعررة للشررركا
مجال الوراق المالية والشركا

العاملة ف مجرال تلقر المروال سرت مارها وشرركا

ف ر مصررر م ر م ارعرراة أنرره ف ر حالررة اخررت
بالدولة المضيةة  ،يتم ت بيرق ا لت اامرا

ا لت اامررا
الشرد بمرا

العاملررة ف ر

التوريرق المنشر ة

ال رواردة بهررذه الض رواب عررن تل ر المةروضررة
يتعرارا مر التشرريعا

أو التعليمرا

الرمابيرة

الم بقررة بالدولررة المضرريةة  ،م ر م ارعرراة إب ر ا الهيئررة العامررة لسرروق المررال ف ر حالررة عرردم القرردرة عل ر
ت بيق تدابير سليمة لمكافحة لسل الموال وتمويل اإلرهاب نتيجة لتل التشريعا
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أو التعليما .

أوالً :املصطلحات
والعبا ار التالية المعن المبين مرين كل منها:

يقصد  -لدى ت بيق أحكام هذه الضواب  -بالكلما

الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

الوحدة:
وحدة مكافحة لسل الموال.

الشركة:
 الشررركا

العاملررة وفررق أحكررام مررانون سرروق رأس المررال الصررادر بالقررانون رمررم  95لسررنة 1992

ومانون اإليداج والقيد المركاى لألوراق المالية الصادر بالقرانون رمرم  93لسرنة  2000وهر التر
تباشر نشا ا أو أك ر من النش ة التالية:
 ترويج وتغ ية ا كتتاب ف الوراق المالية .
 ا شت ار ف ت سيس الشركا
 رأس المال المخا ر.

 المقاصة والتسوية ف معام

الت تصدر أوراما مالية أو ف ايادة ر وس أموالها.
الوراق المالية .

 تكوين وادارة محافظ الوراق المالية وصناديق ا ست مار.
 السمسرة ف الوراق المالية .
 المال المسجل .
 أمنا الحةظ.

 بنو اإليداج.
 الشركا

العاملة ف مجال تلق المروال سرت مارها  ،المنظمرة بالقرانون رمرم  146لسرنة 1988

ف ر ش ر ن الشررركا

العاملررة ف ر مجررال تلق ر الم روال سررت مارها  ،وه ر شررركا

المسرراهمة الت ر

ت رح أسهمها ل كتتاب العام والمقيدة ف السجل المعد لذل بالهيئة العامة لسوق المرال والمنرو
بها تلق الموال من الجمهور ب ية عملة أو ب ية وسيلة وتح
أو المشاركة بها سوا كان هذا الغرا صريح ا أو مستت ار.
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أى مسم لتوظيةها أو اسرت مارها

 شركا

التوريق الت يصدر لهرا موافقرة مرن مجلرس إدارة الهيئرة العامرة لسروق المرال وفقر ا لحكرام

مانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رمم  95لسنة  1992والق ار ار الصادرة تنةيذا له.

األوراق المالية:
السهم و السندا

بكافة أنواعها وصكو التمويل وو ائق ا ست مار.

المستفيد الحقيقي:
الشخص ال بيع أو ا عتبار الذ تتم العمليا

لمصلحته أو نيابة عنه ،أو الرذى لره سري رة كاملرة

أو فعالة عل شخصية اعتبارية  ،أو يمل الحق ف تصر مانون باعتباره وصي ا أو وكي ا أو لير
ذل .

ثانياً :قواعد التعرف على اهلوية
يتعررين عل ر الشررركة ا لت راام بقواعررد التعررر عل ر الهويررة والوضرراج القانونيررة للعم ر

الت ر

تصرردر عررن وحرردة مكافحررة لسررل الم روال  -إعمررا ا لحكررم البنررد ( )13مررن المررادة ( )3مررن ال ئحررة
التنةيذية لقانرون مكافحررة لسل الموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوا ار رمم ( )951لسنة 2003م
 وذلر ر ل رردى مي ررام ك ررل ش ررركة بوضر ر مواع رردها الداخلي ررة للتع ررر علر ر الهوي ررة والوض رراج القانوني ررةللعم

.
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ثالثاً :املدير املسئول عن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يتم تحديد أحد المسئولين بالشركة ليكون المسئول عن مكافحة لسل الموال وتمويل اإلرهاب
بهررا  ،ويررتم تحديررد مررن يحررل محلرره أ نررا ليابرره  ،م ر إخ ررار كررل مررن الهيئررة ووحرردة مكافحررة لسررل
المروال فر حالررة تغييرر أى منهمررا ،ويتعررين لرردى تحديرد المرردير المسررئول ومررن يحرل محلرره عنررد ليابرره
مراعاة الحكام اآلتية:

 -1معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعررين عل ر الشررركة ا لت راام بالشرررو والمعررايير ال رواردة بش ر ن تل ر الوظيةررة ف ر م ررار رئرريس
الهيئة رمم  24لسرنة  2007بشر ن ضرواب التررخيص للعراملين بالشرركا

العاملرة فر مجرال السمسررة

ف الوراق المالية لدى تحديد المدير المسئول عن المكافحة ومن يحل محله أ نا ليابه ،مر م ارعراة
ما يل :
أ -أن يكون ذا مستوى وظية عال.
ب -أن تتوافر لديه الم ه

العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية.

 -2ضمانات و صالحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعين أن يتمت المدير المسرئول عرن مكافحرة لسرل المروال وتمويرل اإلرهراب باإلسرتق ل فر
أدا مهامره وأن تهير لرره الوسررائل الكةيلرة للقيررام بهررذه المهررام علر نحرو يحقررق الغرررا منهررا  ،ويسررتلام
ذل ما ي ت :
مدير مسئو ا عن المكافحة.
 عدم إسناد أية أعمال إليه تتعارا م مهامه باعتباره
ا
 أن يك ررون ل رره الح ررق فر ر الحص ررول علر ر كاف ررة المعلوم ررا
المسررتندا

وا

ر ر ج علر ر كاف ررة الس ررج

التر ي ارهررا امررة لمباشررة مهامرره فر فحررص تقررارير العمليررا

ليررر العاديررة وتقررارير

ا شتباه الت تقدم إليه  ،وا تصال بمن يلام من العاملين بالشركة لتنةيذ تل المهام.
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أو

 أن يكررون لرره الحررق ف ر تقررديم تقررارير إل ر اإلدارة العليررا ف ر الشررركة أو إل ر مجلررس اإلدارة وأي رة
لجنررة تابعررة لهم را بمررا يسرراعد عل ر ايررادة كةررا ة وفاعليررة نظررم مكافحررة لسررل الم روال وتمويررل
اإلرهاب والتاام العاملين بها.
 أن تكةررل الس ررية التامررة لجمي ر إج ر ار ا

تلقيرره تقررارير العمليررا

ليررر العاديررة وتقررارير ا شررتباه

المشار إليها  ،وما يتم ف ش نها من فحص واخ ار لوحدة مكافحة لسل الموال.

 -3مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تتحدد مهام المدير المسرئول عرن مكافحرة لسرل المروال وتمويرل اإلرهراب فر كرل شرركة وفقر ا
لحجررم عمليررا

التررداول الت ر تقرروم الشررركة بتنةيررذها ،ومواردهررا ،والررنظم الم بقررة فيهررا ،وبصررةة عامررة

يتعين أن يوكل إليه المهام اآلتية:

أ -فحررص العملي ررا
العمليرا

ليررر العادي ررة الت ر تترري نظررم الشررركة الداخليررة توفيرهررا لرره وفحررص

المشتبه فيها الت ترد إليه من العاملين بالشرركة مشةوعررة بالسرباب المبرررة

لها  ،أو الت ترد إليره من أيرة جهرة أخررى.
ب -القيررام بإخ ررار وحرردة مكافح ررة لسررل المر روال بالعمليررا

الت ر تتضررمن شرربهة لسررل

أموال أو تمويل ارهاب  ،وذل عل النماذ المعمول بها ف هذا الش ن.
الت ر يتبررين لرره ع ردم وجررود أيررة شرربهة بش ر نها،

ار بش ر ن حةررظ العمليررا
 -اتخرراذ الق رر ا

ويجب أن يتضمن القرار السباب الت إستند إليها ف الحةظ.
د -امت رراح مررا ي رراه ام ر ا مررن ت رروير وتحررديث لسياسررة الشررركة ف ر مجررال مكافحررة لسررل
المروال وتمويررل اإلرهرراب  ،والررنظم واإلج ر ار ا
بهد
ه-اإلشر ار

المتبعررة بهررا ف ر هررذا المجررال  ،وذل ر

ايادة فاعليتها وكةا تها  ،ومواكبتها المستجدا

المحلية والعالمية .

العررام مكتبير ا وميررداني ا علر التراام المركررا الرئيسر للشررركة وفروعهررا بت بيررق

أحكررام القروانين والضرواب الرمابيررة والررنظم الداخليررة المتبعررة بالشررركة فر شر ن مكافحررة
لسل الموال وتمويل اإلرهاب.
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و -التعرراون والتنسرريق م ر اإلدارة المختصررة بالشررركة ف ر ش ر ن وض ر خ ر الترردريب ف ر
مجال مكافحة لسل الموال وتمويل ا رهاب للعاملين بها  ،وامتراح البررامج التدريبيرة
 ،ومتابعة التنةيذ.

ال امة لتنةيذ هذه الخ

ا -إعررداد تقريررر دورى ر مررة عل ر المررل كررل سررنة ر عررن نشررا مكافحررة لسررل الم روال
وتمويل ا رهاب بالشركة ،وعرضه عل مجلس اإلدارة إلبردا مرا يرراه مرن م حظرا
 ،واتخرراذ مررا يقرررره مررن إج ر ار ا

ف ر ش ر نه ،وارس رال هررذا التقريررر ال ر وحرردة مكافحررة

لسل الموال مشةوعا بم حظا

وم ار ار مجلس إدارة الشركة المشار إليها ،ويراع

أن يتضمن هذا التقرير – كحد أدن  -ما ي ت :
 الجهود الت

تم

العادية والعمليا

يتناولها التقرير بش ن العمليا

خ ل الةترة الت

لير

المشتبه فيها  ،وما اتخذ ف ش نها.

 ما تسةر عنه المراجعة الدورية لنظم واج ار ا

مكافحة لسل الموال

وتمويل ا رهاب المتبعة بالشركة من نقا ضع

ت فيها  ،بما

ومقترحا

يشمل مراجعة أسس إعداد التقارير الت تتيحها النظم الداخلية للشركة عن
العمليا

لير العادية .
عل السياسا

 ما تم إج ار ه من تعدي

أو النظم الداخلية أو اإلج ار ا

بالشركة ف ش ن مكافحة لسل الموال وتمويل ا رهاب خ ل الةترة الت
يتناولها التقرير.
 بيان مدى ا لتاام بتنةيذ الخ
العام مكتبي ا وميداني ا عل مختل
أحكام القوانين والضواب

الموضوعة خ ل فترة التقرير لإلش ار
فروج الشركة للتحقق من التاامها بت بيق

الرمابية والنظم الداخلية ف

ش ن مكافحة لسل

الموال وتمويل ا رهاب.
 عرا الخ ة الموضوعة لإلش ار

العام مكتبي ا وميداني ا عل فروج الشركة

خ ل الةترة التالية للتقرير.
 بيان تةصيل

بالبرامج التدريبية الت

تم عقدها ف

مجال مكافحة لسل

الموال وتمويل ا رهاب للعاملين بالشركة خ ل الةترة المشار إليها.
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رابعاً :إجراءات اإلخطار عن العمليات التى يشتتبه فتى أنهتا تتضتمن غستل
أموال أو متويل اإلرهاب
 -1يتعين عل الشركة اإلخ ار عن جمي العمليا
تمويل اإلرهاب ،بما ف ذل محاو

المشتبه ف أنها تتضمن لسل أموال أو

إج ار تل العمليا  ،وذل بغا النظر عن حجم

العملية.
 -2يتعين أن يتضمن اإلخ ار تةصي ا لألسباب والدواع الت استند

إليها الشركة ف تقرير

أن العملية مشتبه فيها.
 -3يتعين أن يتم اإلخ ار عل

النموذ

المعد من مبل وحدة مكافحة لسل الموال لهذا

الغرا والذ تم إرساله إل الشركة مرفق ا به تعليما
وصور المستندا

استيةائه ،وأن ترفق به كافة البيانا

المتعلقة بالعملية المشتبه فيها  ،م مراعاة ا لتاام بتعليما

استيةا

النموذ المشار اليها.
 -4يتعين عل

الشركة لدى اإلخ رار عن العمليا

أدن ر صور المستندا

المشتبه فيها أن ترفق باإلخ ار ر كحد

اآلتية:

 عقد فت الحساب.
 مستندا
 المستندا

تحقيق الشخصية.
الم يدة للعملية المشتبه فيها.

 -5يحظر اإلفصاح للعميل أو المستةيد أو لغير السل ا
مانون مكافحة لسل الموال وتعدي ته عن أ
ش ن العمليا

والجها

إج ار من إج ار ا

المختصة بت بيق أحكام
اإلخ ار الت تتخذ ف

المشتبه ف أنها تتضمن لسل أموال أو تمويل اإلرهاب  ،أو عن البيانا

المتعلقة بها .
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خامساً :االحتفاظ بالسجالت واملستندات
 -1أنواع السجالت و المستندات التى يتعين االحتفاظ بها
يتعين عل الشركة ا حتةاظ بما ي ت :
أ -سر ررج

ومسر ررتندا

الحسر ررابا

العم ر ر

وصرررور مسرررتندا

والمسر ررتةيدين الحقيقير ررين  ،عل ر ر أن تتضر ررمن عقر ررود فر ررت
تحقير ررق الشخص ررية الخاص ررة به ررم س ر روا كر ررانوا أشخاص ر را

بيعيين أو أشخاصا اعتبارية  ،وكذا صور المراس
ب -الس ررج
بيانا

المتعلق ررة بالعملي ررا

والمس ررتندا

الت تتم معهم.

التر ر ت ررتم مر ر العمر ر

 ،علر ر أن تتض ررمن

كافية للتعر عل تةاصريل كرل عمليرة علر حردة  ،وعلر الخرص أوامرر شر ار

وبي الوراق المالية.
 تقارير العملياد -السررج
العملي ررا

لير العادية  ،وما يةيد مراجعة هذه التقارير.

الخاصررة بالعمليررا

المشررتبه فيهررا  ،علر أن تتضررمن صررور اإلخ ررا ار عررن

التر ر ت ررم ارس ررالها إلر ر وح رردة مكافح ررة لس ررل المر روال والبيان ررا

والمس ررتندا

المتعلقة بها.
ه -سج

ومسرتندا

التقرارير التر ترم اتخراذ مررار بحةظهرا مرن مبرل المردير المسرئول عرن

مكافحة لسل الموال وتمويل اإلرهاب.
و -السررج

الخاصررة بررالبرامج التدريبيررة  ،علر أن تشررتمل علر بيانررا

كافررة البررامج فر

مجررال مكافحررة لسررل المروال وتمويررل اإلرهرراب التر يحصررل عليهررا العرراملون بالشررركة،
بمررا يشررمل أسررما المترردربين ،والمسررام ر اإلدا ار الت ر يعملررون بهررا ،ومحترروى البرنررامج
التدريب  ،ومدته  ،والجهة الت مام

بالتدريب سوا بالداخل أو بالخار .

 -2الشروط الواجب إتباعها لدى االحتفاظ
يتع ر ررين علر ر ر الش ر ررركة م ارع ر رراة الش ر رررو اآلتي ر ررة ل ر رردى ا حتة ر رراظ بالس ر ررج
المنصوص عليها ف البند السابق:
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والمس ر ررتندا

والمستندا

أ -ا حتةاظ بكافة السج

والتقارير ب ريقة آمنة  ،وا حتةاظ بنسرخ احتيا يرة

منها ف مكان آخر.
ب -أن تتسررم ريقررة الحةررظ بسررهولة وسرررعة اسررترجاج السررج
أو معلوما

وبحيث يتم توفير أية بيانا

والمسررتندا

يتم لبها بشكل وا

المحررتةظ بهررا ،

ودون ت خير.

 -3مدة االحتفاظ
يكررون ا حتةرراظ بالسررج

والمسررتندا

لمرردة خمررس سررنوا

عل ر المررل ،ويختل ر

ترراريخ

حساب بد فترة ا حتةاظ بها حسب أنواعها وفقا لما ي ت :

أ  -سجالت ومستندات العمالء والمستفيدين الحقيقيين
تقل عن خمس سنوا

يتم ا حتةاظ بها لمدة

من تاريخ امةال الحساب.

ب  -السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العمالء
تقل عن خمس سنوا

يتم ا حتةاظ بها لمدة

من تاريخ إمةال الحساب.

ج  -السجالت والمستندات األخرى
يتم ا حتةاظ لمدة خمس سنوا
 تقارير العمليا
 السج

عل المل بكل مما ي ت :

لير العادية ،وذل من تاريخ صدور التقرير.

الخاصة بالعمليا

المشتبه فيها الت تم إرسالها إل وحدة مكافحة لسل

الموال وذل من تاريخ إرسالها  ،أو إل حين صدور مرار أو حكم نهائ ف ش ن
العملية أيهما أ ول.
 سج

ومستندا

تقارير ا شتباه الت

تم اتخاذ مرار بحةظها من مبل المدير

المسئول عن مكافحة لسل الموال وتمويل اإلرهاب ،وذل

من تاريخ اتخاذ القرار

بحةظها.
 السج

الخاصة بالبرامج التدريبية  ،وذل من تاريخ انتها البرنامج التدريب .
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سادساً :نظم الضبط الداخلي
يتع ررين علر ر الش ررركة وضر ر ال ررنظم الداخلي ررة المناس رربة للت بي ررق الس ررليم للتشر رري والضر رواب
الرمابيررة بمررا يشررتمل عل ر السياسررا

واإلج ر ار ا

الواجررب توافرهررا لمكافحررة عمليررا

وتموي ررل اإلره رراب ،مر ر مراجع ررة ه ررذه ال ررنظم بص ررةة دوري ررة للوم ررو
واكتشا

موا ن الضع

أو القصور فيها واتخاذ اإلج ار ا

 -1وض سياسة واضحة لمكافحة عمليا

لسررل الم روال

علر ر م رردى ا لتر راام بت بيقه ررا

ال امة لت فيها ،م مراعاة ما ي ت :

لسل الموال وتمويل اإلرهاب معتمدة من مجلس

اإلدارة بغرا الت بيق السليم للتشري والضواب الرمابية الصادرة ف هذا الش ن ،م مراعاة
تحدي ها بصةة مستمرة.
 -2وض إج ار ا

تةصيلية مكتوبة لمكافحة عمليا

فيها التحديد الدميق للواجبا

والمس وليا

 -3مردرة النظم الداخلية والسياسا
أو تل الت تتم م عم

لسل الموال وتمويل اإلرهاب يراع

بما يتةق م السياسة المقررة ف هذا الش ن.
المتبعة عل اكتشا

واإلج ار ا

مشتبه فيهم ووضعها تح

العمليرا

لير العادية ،

نظر المدير المسئول عن مكافحة

لسل الموال وتمويل ا رهاب.
 -4وض آلية مناسبة للتحقق من ا لتاام بالنظم الداخلية الموضوعة لمكافحة عمليا

لسل

الموال وتمويل اإلرهاب.
 -5وض النظم الت تكةل ميام المسئول عن المراجعة الداخلية ،بالتنسيق م المدير المسئول
عن مكافحة لسل الموال وتمويل اإلرهاب ،بةحص النظم الموضوعة للت كد من كةا تها
وفعاليتها ف مكافحة عمليا

لسل الموال وتمويل اإلرهاب ،وامتراح ما يلام ستكمال ما

يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وت وير.

سابعاً :التدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يتعين عل الشركة وض خ
به ررد

وبررامج مسرتمرة لتردريب العراملين فيهرا – سرنوي ا علر المرل-

اي ررادة كة ررا تهم فر ر ا لتر راام ال رردميق بالقواع ررد وال ررنظم المق ررررة لمكافح ررة لس ررل المر روال وتموي ررل
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اإلرهرراب ،وضررمان ا

عهررم علر الت ررو ار الجديرردة المتعلقررة بالسرراليب وا تجاهررا

لسررل الم روال وتمويررل اإلرهرراب ونظررم مكافحتهررا ،والمسررتجدا

العامررة لعمليررا

المحليررة واإلمليميررة والعالميررة ف ر هررذا

الش ن ،ويكون وض هذه البرامج وتنةيذها بالتنسيق بين الشركة والهيئرة ووحردة مكافحرة لسرل المروال
 ،م مراعاة ما ي ت :
 .1أن يكون التدريب شام لكافة فروج الشركة وكافة العاملين بها.
 .2ا سرتعانة فر تنةيرذ البررامج التدريبيرة بالمعاهررد المتخصصررة التر تنشر لهرذا الغرررا أو يكررون
التدريب ف

مجال مكافحة لسل الموال وتمويل اإلرهاب مرن برين أل ارضرها  ،محليرة كانر

أو خارجية  ،مر ا سرتةادة برالخب ار المحليرة والدوليرة فر هرذا الخصروص  ،ويكررون ذلر فر
إ ار السياسة العامة للت هيل والتدريب الت تضعها وحدة مكافحة لسل الموال .
 .3أن يتم التنسيق م المدير المسئول عن مكافحة لسل الموال وتمويل اإلرهراب بالشرركة فيمرا
يتعلق باختيار العاملين الذين يتم ترشيحهم لحضور برامج تدريبية ف هذا المجال.
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ثامناُ  :املؤشرات االسرتشادية للتعرف على العمليات اليت يشتبه يف أنها
تتضمن غسل أموال أو متويل اإلرهاب
 -1مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال
يعتمد التعر عل العمليا

الت يشتبه ف أنها تتضمن لسل أموال  ،عل المعرفرة الكافيرة

للعاملين ف الشركة ب حكام مانون مكافحة لسل الموال و ئحته التنةيذية ولهذه الضرواب الرمابيرة
فض ا عن الخبرة المكتسبة من الممارسة والمعلوما
أم لررة للعمليررا

الت تتوفر من التدريب  ،وفيما ي ت بعرا

الت ر تسررتلام المايررد مررن العنايررة والةحررص  ،للتعررر عل ر مرردى وجررود اشررتباه ف ر

لسل أموال:
 العم
كان
 العم
 العم

الذين يمتنعون عن توفير معلوما

كافية ،أو يقدمون معلوما

لير صحيحة ،سروا

شخصية أو عن النشا  ،أو عن المستةيدين الحقيقيين من التعامل عل الحساب.
الذين يقومون بتقديم و ائق هوية بها شبهة تاوير.
الذين يواجهون صعوبة ف وص

العامرة

بيعة نشا هم أو يةتقرون إل المعلوما

فيما يتعلق بذل النشا .
 العمر
العمليا

الرذين يهتمرون ر بصررورة ليرر عاديرة ر با ستةسرار عررن الرنظم الم بقرة للتعرر علر
لير العادية ،أو معايير ا شتباه ،أو إج ار ا

اإلخ ار الخاصرة بالعمليرا

المشرتبه

فيها.
 العم

الذين ينتمون ال منا ق تشتهر بانتشار مستوى عال من الةساد أو النش ة الخرى

لير المشروعة  ،م ل ا تجار ف المخد ار واراعتها وتهريب السلحة وليرها.
 العمليا

الت تتم بمبالغ كبيرة بما يتناسب م نشا العميل.

 عمليررا

تغذيررة الحسرراب بمبررالغ كبيرررة ررم سررحبها دون إتمررام أيررة عمليررا

ودون وجررود مبرررر

واض من العميل.
 العمليا

المتكررة الت

يتناسب مجموعها خ ل فترة امنية معينة م نشا العميل.
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 العم ر

الررذين يبرردون

أو ليرهررا مررن تكررالي

مبررا ة تجرراه المخررا ر أو العمررو

العمليررا

عل الوراق المالية.
 اتجرراه العميررل نحررو العمليررا

أو الصررةقا

الت ر تشررير ال ر افتقرراره للحررس ا سررت مار  ،وعل ر

سرربيل الم ررال عرردم ا هتمررام بالحصررول علر أفضررل سررعر للورمررة الماليررة المتعامررل عليهررا بيعر ا
وش ار ا.

 تكرار لبا

تحويل مبالغ من حساب العميل إل حسابا

أخرى بالشركة دون مبرر واض .

 عدم اهتمام العميل ف معظم الحيان بما تقدمه الشركة من نصائ است مارية.
 العمليا

الت يتم تمويلها عن ريق شيكا

مصرفية أو أية أدوا

مالية مابلة للتداول بصةة

متكررة ودون مبرر واض .
 تعمررد العميررل القيررام بعمليررا

متعررددة تقررل ميمتهررا عررن الحررد المقرررر مررن مبررل الهيئررة للسررماح

بالتعامل النقد وذل بقصد تجنب التعامل من خ ل البنو .
 التغير المةاجئ ف مستوى معيشة أحد موظة الشركة دون مبرر واض .

 -2مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل اإلرهاب
 العمليا

الت تتم من خ ل جها

محلية أو أجنبية

تهد

الررنم أوالحجررم م ر لرررا ونشررا الشررركة ،وخاصررة إذا كان ر

للرب بما
هررذه الجهررا

يتماش من حيث
ف ر دول تشررتهر

بتدعيم اإلرهاب.
 العمليا

الت تتم من خ ل عم

ينتمون ال دول يشتهر عنها تدعيم اإلرهاب.
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