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املؤسسات املاليةعمالء بإجراءات العناية الواجبة   
 اخلاضعة لرقابة اهليئة العامة للرقابة املالية

 

  :تقديم
 

( وفي البند )وتعديالته  2002لسلللنة  80حدد قانون مكافحة غسلللل األموال الصلللادر بالقانون رقم 
بة منها المؤسللسللات المالية التي تخرلل  لرقاو  ،( المؤسللسللات المالية التي تسللرا عليها  حكامه1من المادة )

 التزامات محددة  ولها (9و 8)وفرض على هذه المؤسلللللللللللللسلللللللللللللات في المادتين  ،الهيئة العامة للرقابة المالية
لصللللللة جراءات العناية الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد واإلجراءات ذات اإورللللل  النكم الكفيلة بتطبيق 

 .اإلرهاببمكافحة غسل األموال وتمويل 
 

ر الصلللللللادرة بقرا المشلللللللار إليه سللللللللفا( من الالئحة التنفيذية للقانون 3( من المادة )13ونص البند )
جراءات العناية إورللللللللللل  وحدة العلى  ن "تتولى  اوتعديالته 2003لسلللللللللللنة  951رئيس مجلس الوزراء رقم 

بمكافحة غسللللللللل األموال وتمويل الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد والرللللللللوابط واإلجراءات ذات الصلللللللللة 
ال االرهاب، والتحقق بالتنسللليق م  السللللطات الرقابية من التزام المؤسلللسلللات المالية و صلللحاب المهن واألعم

 ."غير المالية بها
 

ل ة غسللللة في مجال مكافحللللالمعايير الدوليبشأن والتطورات ة للللالعالمي لما تفرره المستجداتنكرًا و 
يئة الخارعة لرقابة اله ةللللللللالمؤسسات المالية من جانب للللللللة العمليللللللللوكذا الممارس ابللللللللاألموال وتمويل اإلره
 رلللللللللللللي لمخاطو خذًا في االعتبار النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التقييم الوطنالعامة للرقابة المالية 

ل ة غسللللللللمكافح نكموتعزيز  وتعزيزًا التباع المنهج القائم على المخاطر اب،للللللللوال وتمويل اإلرهللللللللغسل األم
ة لللسخلللالناب للللللوال وتمويل اإلرهللللللة غسل األمللللللوحدة مكافح مناء مجلس اعتمد فقد  ،األموال وتمويل اإلرهاب

لرقابة المؤسسات المالية الخارعة لرقابة الهيئة العامة لة بعمالء لللللللللللة الواجبلللللللللللإجراءات العناية من لللللللللللالمعدل
 (.2020األول من مارس بتاريخ ) التي انعقدتبجلسته المالية 

 

كافة يتعين على  ،وتطبيقًا ألحكام قانون مكافحة غسللللللللللللللل األموال والئحته التنفيذية سللللللللللللللالفة البيان
ها وتنفيذها ومراعاتاإلجراءات هذه بااللتزام  المؤسللسللات المالية الخارللعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

 اإلرهابغسلللللللللل األموال وتمويل تحقيقًا لألهداف المتوخاة في مجال مكافحة  ،)كل فيما يخصللللللللله( بكل دقة
 كافة هذه المؤسلللللللللسلللللللللاتمن هذه االجراءات ، حيث يغطي القسلللللللللم األول مخاطر هاتين الكاهرتينل اً وتالفي
 . في مجال التأمينالعاملة المؤسسات المالية  فيقتصر على،  ما القسم الثاني المالية
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  :فيما خيص كافة املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة اهليئة العامة للرقابة املاليةالقسم األول: 

   
 

  :املصطلحات -1
 

 :ءاتاإلجراهذه سياق تنفيذ  فييكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه 
 

 الوحدة:
المركزا المصللرا بموجب قانون مكافحة وحدة مكافحة غسللل األموال وتمويل اإلرهاب المنشللأة بالبن  

 غسل األموال وتعديالته.
 

 املؤسسة املالية:
غسل  قانون مكافحةالخارعة ألحكام  المؤسسات المالية الخارعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

 .األموال والئحته التنفيذية وتعديالتهما
 

 املستفيد احلقيقي:
فعليًا ملكية العميل  و السللليطرة عليه  و الشلللخص الطبيعي الذا يتم الشلللخص الطبيعي الذا تؤول له 

ء عنه بما في ذل  األشللخاص الذين يمارسللون بالفعل سلليطرة فعالة على العميل سللوا تنفيذ عملية نيابةً 
 .كان العميل شخًصا اعتباريًا  و ترتيًبا قانونياً 

 

 اجلهات اليت ال تهدف للربح:
قانوني او مؤسللسللة تقوم  و تشللتر  بشللكل  سللاسللي في تجمي   و إنفاق  ا شللخص اعتبارا  و ترتيب 

عمال األموال ألغراض خيرية  و دينية  و ثقافية  و تعليمية  و اجتماعية او غيرها من األنشلطة او اال
 دون  ن تستهدف بصفة  ساسية تحقيق ربح  و اقتسامه  و تحقيق منفعة خاصة.

 
 :(Correspondence Relationshipعالقة املراسلة )

( Correspondent Financial Institution) ةالمراسلللللللللللل المؤسلللللللللللسلللللللللللة المالية طرفين، لها عالقة
 المؤسللللللسللللللة قومت حيث ،(Respondent Financial Institutionالمسللللللتجيبة ) والمؤسللللللسللللللة المالية

 .المستجيبة المالية لمؤسسةل  كثر  و خدمة بتقديم المراسلة المالية
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 :Shell Financial Institution ةالوهمياملؤسسة املالية 
على ترخيص  تفيها وحصللللللل توجود مادا في الدولة التي تأسللللللسلللللل اليس له المؤسللللللسللللللة المالية التي
تب  مجموعة مالية ت و ال  –معنى عدم وجود إدارة فعلية لها  هداف محددة ب -بمزاولة النشلللللللللللللللاط بها 
من مسلللتو   ا و موكفين لهللمؤسلللسلللة المالية وال يعتبر مجرد وجود وكيل محلي  ،تخرللل  لرقابة فعالة

 .اإدارا منخفض وجودا ماديًا له
 

  :القانونية الرتتيبات
القة  و  ية ترتيبات قانونية مماثلة، وتعد الصلللللناديق االسلللللتئمانية ع( Trusts)الصلللللناديق االسلللللتئمانية 

إلى وصللللللللي بودارة  موال مملوكة للموصللللللللي لمصلللللللللحة قانونية تنشللللللللأ من قبل موصن يعهد من خاللها 
مسلللتفيد  و  كثر ويمكن  ن تترلللمن هذه العالقة القانونية تحديد رقيب مسلللتقل على الصلللندوق وتحديد 

 . هاختصاصات
 

 :(PEPs)العامة  األشخاص ذوو املخاطر حبكم مناصبهم
 جنبية،  و الذين سبق  ن  سندت هم األشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محليًا  و في دولة 

ي الحكومة مسللللئولوكبار  ،وكبار السللللياسلللليين ،إليهم هذه المناصللللب، مثل رؤسللللاء الدول  و الحكومات
ين التنفيذيين بالشللللللركات مسللللللئول، وكبار الين في الجهات القرللللللائيةمسللللللئولن والين العسللللللكرييمسللللللئولوال

 السياسية.ين البارزين باألحزاب مسئولوال ،المملوكة للدولة
 

،  و الذين سلللبق  ن  سلللندت إليهم رفيعة من قبل منكمة دولية مناصلللبإليهم  المسلللنداألشلللخاص وكذا 
ويقصللللللد بذل   عرللللللاء اإلدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين و عرللللللاء مجلس  ،هذه المناصللللللب

  .اإلدارة  و المناصب التي تعادلها
 

لفئات ل بالنسلللللللبةمناصلللللللب متوسلللللللطة  و  قل  ليهمإالمسلللللللند  األشلللللللخاصوال ينطبق هذا التعريف على  
 المذكورة.

 
 السلبية:القوائم 

، وتعديالته 2015لسلللللللللنة  8الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المنكمة بموجب القانون رقم  متشلللللللللمل قوائ
شللار والقوائم الصللادرة عن مجلس األمن التاب  لألمم المتحدة ذات الصلللة باإلرهاب وتمويله وتمويل انت

 ها.ر  ررورة الرجوع إليت و المؤسسة المالية عدها ت  خر الدمار الشامل، و ية قوائم   سلحة
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  :حتقيق كفاءة ونزاهة العاملني -2
 

 اإجراءات ترللللمن جم  معلومات كافية عن العاملين لديهترلللل   ن  المؤسللللسللللة الماليةينبغي على 
  ما يلي: كحد  دنىتل  اإلجراءات ترمن حيث تب، لرمان مستويات مرتفعة من الكفاءة والنزاهة لديهم

  مخلة بالشللللللللللرف  و األمانة ما لم يكن قد رد  اتعقوب و  جنائية اتعقوبل عدم تعررللللللللللهمالتحقق من
 .م عند التعييناعتباره مإليه

  إن وجد( خالل فترة عملهم السللللللابقسللللللالمة سلللللللوكهم المهني اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على( ،
جراءات اإل،  و غيرها من ةتوصللللي اتخطابشللللهادات  و ،  و طلب االسللللتفسللللار من جهة العملمثل 
 .مناسبة في هذا الشأن المؤسسة الماليةراها ت التي

 فة دوري هممتابعة تعامالت خطار الوحدة لد  الالزمة الداخليةاإلجراءات  اتخاذو ة، بصلللللللللللللل قيامهم  وا 
 مشتبه فيها . بعمليات 

  على القوائم السلبية. يا منهم  عدم إدراجالتأكد من 

 

  :سياسة قبول العمالء -3
 

جراءات وارللحة لقبول عمالئهورلل  سلليا المؤسللسللة الماليةيتعين على  ، على  ن تترللمن اسللات وا 
 المؤسللسللة الماليةالعمالء الذين يمكن  ن يشللكلوا خطرًا  كبر على  لفئاتتل  السللياسللات واإلجراءات وصللفًا 

ويجللب  ن يراعى بللالنسللللللللللللللبللة للعمالء ذوا  ،اإلجراءاتمن هللذه  (8) خللذًا في االعتبللار مللا ورد في البنللد 
، بالعمالءاية الواجبة العنإجراءات تطبيق عناية خاصللللة لد   المؤسللللسللللة الماليةولي تالمخاطر المرتفعة  ن 

إنشللللاء فيها  المؤسللللسللللة الماليةقبل تكما يجب  ن تترللللمن سللللياسللللة قبول العميل تحديد الكروف التي قد ال 
لمسللللللللللللللتويات غير مقبولة من  اتعررلللللللللللللله نتيجة عالقة عمل جديدة  و قد تتطلب إنهاء عالقة عمل قائمة

إرسللال إخطار اشللتباه إلى الوحدة وفقًا ألسللباب انهاء  فيتمويل اإلرهاب، والنكر  و مخاطر غسللل األموال 
  .عالقة العمل
 

  :أحكام عامة -4
صللورية  و تبدو   سللماءمجهولة  و بأسللماء  التعامل م  عمالء عدم المؤسللسللة الماليةيتعين على  1.4

 .وهمية

على العميل، سلللللواًء كان شلللللخصلللللًا إجراءات العناية الواجبة تطبيق  المؤسلللللسلللللة الماليةيتعين على  2.4
 طبيعيًا  و اعتباريًا  و ترتيبا قانونيا، في األحوال اآلتية:

 م  العميل.عمل عالقة إنشاء   . 
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 و  ااألصللللللللية المرتبطة به م و الجرائ وجود اشلللللللتباه في ارتكاب جريمة غسلللللللل  موال. ب
 المؤسللللللللللللللسللللللللللللللة الماليةتوافر لد  تإلرهاب، م  مراعاة  نه في األحوال التي اتمويل 

من شأنه العناية الواجبة على االعتقاد بأن تطبيق إجراءات  امؤشرات معقولة تحمله
هذه  عدم تطبيقمؤسلللسلللة المالية لتعين على ايعن هذا االشلللتباه،  لعميل ن يفصلللح ل
 .الوحدة، م  ررورة إرسال إخطار اشتباه إلى اإلجراءات

عليها سللللابقًا لد   تفي دقة البيانات التي حصلللللالمؤسللللسللللة المالية وجود شلللل  لد  . ج 
التعرف على هويلللة العميلللل،  و تقلللدير علللدم كفلللايلللة هلللذه البيلللانلللات والحلللاجلللة إلى 

 استيفائها.
 

في حالة طلب شخص طبيعي التصرف نيابة عن العميل )سواء كان العميل شخصًا طبيعيًا  و  3.4
 يناقص لألشخاص اً قانوني ممثال،  و وكيالهذا الشخص ( سواء كان ترتيبًا قانونياً اعتباريًا  و 

 وكيال،  و  و الترتيب القانوني الشخص االعتبارا عن بالتوقي  (،  و مفوراً القصر مثل) األهلية
،  و بأا صفة  خر ، يتعين على المؤسسة (التأسيس تحت الشركة تكون  ن حالة في) لمؤسسينل

 ما يلي:المالية 

o . التحقق من  ن هذا الشخص مصرح له بذل 

o طبق على هذا الشخص ذات إجراءات التعرف على هوية العمالء من األشخاص  ن ت
 (.1-5واردة بهذه اإلجراءات )البند الطبيعيين والتحقق منها ال

 للتحققالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة المؤسسة المالية يتعين على  4.4
بما ومسللللللتقلة موثوق بها   خر  من مصللللللادر  و وثائق من هويته باسللللللتخدام معلومات  و بيانات

 .على ذل  المستفيد الحقيقي تقد تعرف اإلى قناعة بأنهالمؤسسة المالية يرمن وصول 

 ن تشلللمل إجراءات التعرف على هوية المسلللتفيد الحقيقي والتحقق منها بالنسلللبة للصلللناديق يراعى  5.4
والرقيب ، ((Trustee، والوصللللي ((Settlorسللللتئماني منشللللص الصللللندوق االاالسللللتئمانية كل من 

Protector)) والمسللللللللتفيدين ،Beneficiaries)) ،و ا شللللللللخص طبيعي يخر له سلللللللليطرة فعالة 
بالنسلللللبة األشلللللخاص الذين يحتلون مواق  مسلللللاوية  و شلللللبيهة  وكذا ،االسلللللتئمانيعلى الصلللللندوق 

 .للنوعيات األخر  من الترتيبات القانونية

تحديد ما إذا كان العميل ينوب عن شلللللخص يخر، والقيام في هذه المؤسلللللسلللللة المالية يتعين على  6.4
 .العميلالحالة باتخاذ خطوات معقولة لجم  معلومات كافية للتحقق من هوية من ينوب عنه 

الحصللللللول على  ية  هالويمكن فهم الغرض من التعامل وطبيعته، المؤسللللللسللللللة المالية يتعين على  7.4
 ر  ررورة الحصول عليها لتحقيق هذا الغرض.تمعلومات  خر  
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نموذج  و فتح الحسلللللللاب نموذج طلب اسلللللللتيفاء بيانات  يتعين على المؤسلللللللسلللللللة المالية التأكد من 8.4
لد  كافة  ةذج موحدا)نمبالكامل  و نموذج طلب التعاقد التعرف على العميل لبدء تقديم الخدمة 

 لألشخاصالشخص المصرح له بذل  كالممثل القانوني والتوقي  عليه من قبل العميل  و  الفروع(
الشللللللللللللللخص االعتبارا  و الترتيب  عن بالتوقي (،  و المفوض القصللللللللللللللر مثل) األهلية ناقصللللللللللللللي

وذل   مام الموكف ، (التأسللليس تحت الشلللركة تكون  ن حالة في) لمؤسلللسلللينالقانوني،  و وكيل ا
 .المختص

تي مسللتندات البالو بالنماذج المشللار إليها في البند السللابق االحتفاك المؤسللسللة المالية يتعين على  9.4
 خر  و ية مسللتندات  و سللجالت  و ملفات جراءات، اإل هذه تم الحصللول عليها من خالل تطبيق

 ونتائجالعمالء، وكذا بيانات العمليات التي تتم معهم  صور المراسالت م مرتبطة بهذا الشأن، و 
 الشروط التي حددتها األحكام والنصوص ذات العالقة.ب، وذل  للمدة و  ا تحليل تم إجراؤه

ل، م  الحصلللللول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بنشلللللاط العمي المؤسلللللسلللللة الماليةيتعين على  10.4
 عدم قبول التعبيرات الغامرة التي ال يترح منها نشاط كاهر له.

 في) للمودع الشخصية لتحقيق الرسمي المستند صل  على االطالع يتعين على المؤسسة المالية 11.4
 التي المكاهر كافة من وخالي المفعول، سللللللللللللللارا ه ن من التأكد، و (العميل غير من اإليداع حالة
 يهاعل المختص الموكف وتوقي  منه، وارللحة رللوئية ةصللور  على والحصللول، به بالعبث توحي
 .األصل طبق صورة بأنها

 :العناية الواجبة بهمتعين مراعاة ما يأتي عند القيام بوجراءات ت، األجانبلعمالء بالنسبة ل 12.4

 ( و إقامة) االطالع على تأشللللللللللللليرة الدخول إلى البالد: حالة األشلللللللللللللخاص الطبيعيين يف ( 
 والحصول على صورة طبق األصل منها.سارية المفعول 

 :في حالة األشخاص االعتبارية  و الترتيبات القانونية (ب

  الحصول على صورة من مستند إنشاء الشخص االعتبارا  و الترتيب القانوني
 مصدقًا عليه من السفارة الموجودة في الدولة األم.

  الترتيب الحصول على صورة مستند رسمي يفيد تسجيل الشخص االعتبارا  و
 القانوني مصدقًا عليه من الجهة المختصة بالدولة األم.

  الحصول على موافقة الجهة الرقابية التي يخر  لها الشخص االعتبارا  و
د ذل  ، في حالة وجو المؤسسة الماليةالترتيب القانوني في الدولة األم بالتعامل م  

 لقانوني.القيد في النكام األساسي للشخص االعتبارا  و الترتيب ا

واجبة العناية المراعاة ما يأتي عند القيام بوجراءات تعين ت، للربح تهدف ال التي لجهاتبالنسبة ل 13.4
 بها:

 سجالت الجهة اإلدارية المختصة. ياستيفاء رقم وتاريخ وجهة القيد ف ( 
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الحصلللللول على مسلللللتخرج رسلللللمي من محرلللللر اجتماع الجمعية العمومية الذا يترلللللمن  (ب
 اإلدارة موثقًا من الجهة اإلدارية المختصة.تعيين  عراء مجلس 

الحصلللللول على مسلللللتند رسلللللمي صلللللادر من الجهة اإلدارية المختصلللللة يفيد بالموافقة على  (ج
 .المؤسسة الماليةلد   التعامل

الحصلللول على مسلللتخرج رسلللمي من محرلللر اجتماع مجلس اإلدارة الذا يترلللمن تعيين  (د
 ختصة.من له حق التوقي  موثقًا من الجهة اإلدارية الم

يل الحصللللول من العم ،راه الزماً توفقًا لما  ،جراءاتهذه اإل اتنفيذهلد   للمؤسللللسللللة الماليةيجوز  14.4
 . ذه اإلجراءاتعلى  ية معلومات  و مستندات إرافية غير واردة به

من بيانات  و مسلللتندات  الهصلللحة ما يقدم  في، عند االشلللتباه المؤسلللسلللة الماليةوم قت ن يتعين  15.4
، صللللحة هذه البيانات  و المسللللتندات بكافة الطرق، بالتحقق من هوية العميللد  التعرف على 

بما فيها االتصلللللللللال بالجهات المختصلللللللللة بتسلللللللللجيل هذه البيانات  و إصلللللللللدار تل  المسلللللللللتندات 
، والهيئة العامة لالسلللللتثمار والمناطق الحرة ومصللللللحة الشلللللركات، التجاراكمصللللللحة التسلللللجيل 

 وغيرها.والتوثيق  العقاراشهر ومصلحة األحوال المدنية، ومصلحة ال

فتح الحسللاب عدم عليها يتعين  تطبيق هذه االجراءاتعلى المؤسللسللة المالية في حال عدم قدرة  16.4
ه، والنكر صللللللللالحفي  ا عالقة عمل م  العميل  و تنفيذ  ا عمليات ل االسللللللللتمرارالبدء  و  و 

 .استيفاء تل  اإلجراءاتفي إرسال إخطار اشتباه بشأنه إلى الوحدة وفقًا ألسباب عدم 

يتم تسللللللللللجيل كافة المعلومات، وحفك كافة المسللللللللللتندات المتعلقة بوجراءات التعرف على الهوية  17.4
 .بطريقة مالئمة والتحقق منها

يشللللمل يتعين على المؤسللللسللللة المالية تطبيق برامج لمكافحة غسللللل األموال وتمويل اإلرهاب بما  18.4
إجراءات العنللايللة الواجبللة، على  ن تللأخللذ هللذه البرامج بعين االعتبللار مخللاطر غسلللللللللللللللل األموال 

السللللللللياسللللللللات واإلجراءات والرللللللللوابط الداخلية تترللللللللمن بحيث وتمويل اإلرهاب وحجم األعمال 
 التالية:

o  (.إدارا عاليمستو  ذو ترتيبات إلدارة االلتزام )من رمنها تعيين مسئول االلتزام 

o ص لرمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين العاملين.إجراءات للفح 

o  لتدريب العاملين. ةمستمر برامج 

o .وحدة تدقيق مستقلة الختبار النكام 

ورلللل   اعليه، فيتعين مصللللر فيمنشللللأة  أخذ شللللكل مجموعة ماليةت المؤسللللسللللة المالية تإذا كان 19.4
طبق يبالداخل  و الخارج على مسللتو  المجموعة  نكام لمكافحة غسللل األموال وتمويل اإلرهاب

 :ما يلي ترمني التابعة اهوشركات امن قبل كل فروعه
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جراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة (  دارة مخاطر غسلللللللللللل  سلللللللللللياسلللللللللللات وا  وا 
 األموال وتمويل اإلرهاب.

والشللللركات  الفروع من والعمليات والحسللللابات بالعمالء المتعلقة المعلومات السللللماح بتوفير (ب
على  و/ و مكللافحللة غسللللللللللللللللل األموال وتمويللل اإلرهللاب االلتزام والتللدقيقالتللابعللة لوكللائف 

مسللللللتو  المجموعة، عندما يكون ذل  رللللللروريًا ألغراض مكافحة غسللللللل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وينبغي  ن يترمن ذل  المعلومات وتحليل التقارير  و األنشطة التي تبدو غير 

الفروع والشللللللللركات التابعة  تلقىتراء ذل  التحليل( وكذل  ينبغي  ن عادية )في حال تم إج
مثل هذه المعلومات من تل  الوكائف على مسللللتو  المجموعة وبما يتالءم ويتناسللللب م  

 إدارة المخاطر

ورلللللل  رللللللمانات كافية للحفاك على سللللللرية المعلومات المتبادلة وكيفية اسللللللتخدامها، بما  (ج
 التنبيه. لعدم رمانات يشمل

قوم ت ن  اله يمكن ،منشللأة بالخارججزءًا من مجموعة مالية  المؤسللسللة الماليةكون تحالة  ن  يف 20.4
ب( بالبند السلللللللللابق على مسلللللللللتو  المجموعة ككل  المشلللللللللار اليها بالبندين ) ،المعلومات  بتقديم
 حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكور.  فيوذل  

لبية من  ن فروعها الخارجية وشركاتها التابعة التي تمتل   غيتعين على المؤسسة المالية التأكد  21.4
 العناية الواجبة، إجراءات، بما يشللللمل فيها تطبق تدابير مكافحة غسللللل األموال وتمويل اإلرهاب

 بما يتفق م  المتطلبات المفرورلللة في الدولة األم، عندما تكون متطلبات الحد األدنى لمكافحة
 منها، بالقدر الذا تسمح به قوانينشدة في الدولة المريفة  قل غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ذا كانت الدولة المرللللللليفة ال تسلللللللمح بالتنفيذ المالئم لتدابير مكاف حة ولوائح الدولة المرللللللليفة، وا 
غسلللللللل األموال وتمويل اإلرهاب بشلللللللكل يتوافق م  متطلبات الدولة األم، يتعين على المجموعة 

بال  المالية تطبيق إجراءات إرللللافي ة مناسللللبة إلدارة مخاطر غسللللل األموال وتمويل اإلرهاب، وا 
 السلطات الرقابية في الدولة األم بذل .

ورلللللل  السللللللياسللللللات والنكم واإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة المؤسللللللسللللللة المالية يتعين على  22.4
الكشللف قيام المؤسللسللة المالية بباألشللخاص والجهات المدرجين على القوائم السلللبية، بما يشللمل 

على القوائم السللللللللللللبية قبل )حسلللللللللللب األحوال(  و المسلللللللللللتفيد الحقيقي و/إدراج العميل مد  عن 
واتخاذ ما يلزم من  ،تحديث على تل  القوائم  االتعامل، م  مراعاة إعادة الكشللللللللف لد  إجراء 

 .وفقا ألحكام القوانين واللوائح واالجراءات واآلليات ذات الصلة هذا الصدد فيإجراءات 
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  :التعرف على اهلوية -5
 

 :إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص الطبيعيين -5.1
  :أ ـ الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية

 الحصول على المعلومات والمستندات الواردة في الجدول التالي:المؤسسة المالية يتعين على 
 

  :ب ـ إجراءات التحقق
 العمل، عالقة بدء قبل العميل عن المتوفرة المعلومات صحة من التأكد المؤسسة المالية على يتعين

موثوق بها ومستقلة، بما في ذل  المستندات    خر من مصادر  و وثائق   و بيانات معلوماتباستخدام  وذل 
 :يلي ما مراعاة م  ،المبينة في الجدول السابق

 على المستندات األصلية المستخدمة في التأكد من صحة البيانات والمعلومات  االطالع
منها، وتوقي  الموكف المختص على كل منها بأنها  وارحةوالحصول على صور روئية 

 صورة طبق األصل.

  من كافة المكاهر التي توحي وخالي سارا المفعول، مستند تحقيق الشخصية  ن التأكد من
 .بهبالعبث 

 المستندات المطلوبة المعلومات
  .االسم بالكامل وفقًا لمستند تحقيق الشخصية 
 .الجنسية ) و الجنسيات( التي يتمت  بها  
 .)النوع )ذكر/ نثى 
 .محل اإلقامة الدائم الحالي 
 .)محل اإلقامة في الخارج )إن وجد 
 .)رقام الهواتف )و رقام المحمول إن وجدت  
 .)البريد االلكتروني )إن وجد 
 .المهنة  و الوكيفة 
 .جهة وعنوان العمل 
 هرقم المستند الرسمي لتحقيق الشخصية ونوع. 
  التعاملالغرض من. 
 .توقي  العميل 
  م  التعاملتعهد العميل بأنه المستفيد الحقيقي من ،

 ذكر اسم المستفيد الحقيقي إن وجد.
  تعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث  ية تغيرات بها

 لذل .المؤسسة المالية  و عند طلب 

جواز  -المستند الرسمي لتحقيق الشخصية )بطاقة الرقم القومي  •
قوات لل البطاقة العسكرية -ائق السفر لالجئين وث -السفر 

 المسلحة(.
مستند يحدد محل اإلقامة مثل إحد  فواتلير المرافق العامللة  •

كنة لهاتف(  و  ية وسيلة  خر  مما -غازال –المياه  -)الكهرباء 
عن  التعاملالعنوان المذكور في طلب  اختالفوذل  في حالة 

 الموجود في مستند تحقيق الشخصية.
مستند يحدد الجهة التي يعمل بها الموكف في حالة اختالف  •

 الوكيفة عما هو مورح في مستند تحقيق الشخصية. 
رخصة مزاولة المهنة  و البطاقة الرريبية بالنسبة ألصحاب  •

وذل  في حالة اختالف الوكيفة عما هو مورح المهن الحرة 
 في مستند تحقيق الشخصية.

نماذج التوقي  للعميل واألشخاص المصرح لهم بالتعامل )إن  •
 وجدوا(.

الذين يصرح لهم العميل  شخاصالمستندات الالزمة لتفويض األ •
 بالتعامل )إن وجدوا(، وعلى األخص التوكيل.
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بالنسبة لألشخاص االعتبارية  إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين -5.2
 :والترتيبات القانونية

 

 :أ ـ الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على هوية المنشآت الفردية والشركات
  

 المستندات المطلوبة المعلومات
 االسم )السمة التجارية(. •
 القانوني.الشكل  •
 طبيعة النشاط. •
 .المقر الرئيسي عنوان •
فروع في الخارج )تذكر  ة  و الشلللللللللللللركةأللمنشللللللللللللللما إذا كان  •

 الدول(.
  رقام الهواتف. •
 .)إن وجد( رقم الفاكس •
 .إن وجدا()اإللكتروني البريد االلكتروني والموق   •
 السجل التجارا. يرقم وتاريخ وجهة القيد ف •
 .إصدارهارقم البطاقة الرريبية، وجهة  •

التي  (الجنسللياتالجنسللية ) و و اسللم وعنوان صللاحب المنشللأة  •
 حالة المنشآت الفردية(. ي)فيتمت  بها 

في  األشلللللخاص الذين يشلللللغلون وكائف اإلدارة العليا سلللللماء  •
 الشخص االعتبارا.

 :للمستفيد الحقيقيالمعلومات اآلتية بالنسبة  •
األشللللللللخاص الطبيعيون وجنسلللللللليات  سللللللللماء وعناوين  . 

مسلللليطرة على الشللللركة والتي  صيملكون حصللللالذين 
 )إن وجد(. الشركةر س مال فأكثر من  %25تمثل

 سلللللماء وعناوين وجنسللللليات األشلللللخاص الطبيعيون  .ب
الذين يسلليطرون على الشللركة من خالل  ية وسللائل 
 خر  )إن وجدت(، وذل  في حالة عدم امتال   ا 

في  شللللللخص طبيعي لحصللللللة الملكية المشللللللار إليها
 البند ) (.

اسلللللم وعنوان وجنسلللللية رئيس مجلس إدارة الشلللللركة  و  .ج
وذل  في حالة عدم  ،المنصب الذ  يعادلهمن يشغل 

 السجل التجارا.من سارا مستخرج  •
 البطاقة الرريبية.  •

 )إن وجد(. رخصة مزاولة النشاط •

الجريدة الرسمية المنشور  و  عقد التأسيس والنكام األساسي •
بها عقد التأسلللللليس والنكام األسللللللاسللللللي )وتل  المنشللللللور بها 

 (.االتعديالت التي تطر  عليهم
حالة  ن تكون الشلللركة تحت التأسللليس( العقد االبتدائي )في  •

موقعا عليه من المؤسلللسلللين ومورلللحا به حصلللة كل منهم، 
 وسند الوكالة لوكيل المؤسسين.

مسلللللللتند تحقيق الشلللللللخصلللللللية لصلللللللاحب المنشلللللللأة )في حالة  •
 المنشآت الفردية(.

المستندات الدالة على وجود تفويض من المنشأة  و الشركة  •
 مثلونها.الطبيعيين الذين ي األشخاصللشخص  و 

ن الذين يألشلللللخاص الطبيعيتحقيق الشلللللخصلللللية ل اتمسلللللتند •
 %25 مسلللليطرة على الشللللركة والتي تمثل صيملكون حصلللل
 .الشركة )إن وجد(ر س مال فأكثر من 

ن يباألشخاص الطبيعي مستندات تحقيق الشخصية الخاصة •
الذين يسلللليطرون على الشللللركة من خالل  ية وسللللائل  خر  

امتال   ا شلللللللللللللخص  )إن وجللدت(، وذللل  في حللالللة عللدم
 .في البند السابق طبيعي لحصة الملكية المشار إليها

ئيس مجلس إدارة بر مسللللللللللتند تحقيق الشللللللللللخصللللللللللية الخاص  •
، وذل  في حالة المنصب الذ  يعادلهمن يشغل الشركة  و 

 علللدم تحلللديلللد  شلللللللللللللخلللاص ينطبق عليهم ملللا ورد بلللالبنلللدين
 .السابقين

 نماذج التوقي  لألشخاص المصرح لهم بالتعامل. •
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ـ الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على هوية األشخاص االعتبارية األخرى ب 
 والترتيبات القانونية:

 
الحصللللللول على المؤسللللللسللللللة المالية والترتيبات القانونية يتعين على األخر  في حالة األشللللللخاص االعتبارية 

بما يتناسب م  طبيعة ونشاط كل   ( – 2.5) بالبندالمشار إليها في الجدول الوارد المعلومات والمستندات 
نوع من  نواع تل  األشللللللللللللللخاص االعتبارية والترتيبات القانونية، على  ن يتم اسللللللللللللللتيفاء  ية معلومات  و 

لد  التعرف على الترتيبات المؤسللللسللللة المالية مسللللتندات  خر  تعد الزمة لممارسللللة نشللللاطها، ويتعين على 
مات والمسللللللللللللللتندات القانونية التي يمكن من خاللها التعرف على الترتيب القانونية الحصللللللللللللللول على المعلو 

 القانوني.
 

 :بما يأتيلد  القيام بوجراءات التعرف على الهوية  المؤسسة الماليةلتزم تويتعين  ن 
 

  فهم هيكل الملكية والسلللللللللللللليطرة على العميل من األشللللللللللللللخاص االعتبارية والترتيبات القانونية، وتحديد
 .منه الحقيقيينمستفيدين ال

 فيتعين التعامل م  المؤسسة المالية ( ةلللللللللاألجنبي)المحلية  و ة لللللللللالمؤسسات المالي  حدإحالة طلب  في
واسلللللللتيفاء التراخيص الصلللللللادرة  تطبيق إجراءات التعرف على الهوية الخاصلللللللة باألشلللللللخاص االعتبارية

، على  ن يراعى في حالة المؤسللللسللللات المالية األجنبية السلللللطة الرقابية عليهاقبل من مزاولة النشللللاط ب
الدولة األم للمؤسلللللسلللللة  يوتمويل اإلرهاب ف لمكافحة غسلللللل األموالمالئمة التأكد من وجود تشلللللريعات 

 سلطة رقابية بالدولة األم.من  للرقابة المؤسسة المالية تل  المالية، وخروع

 على ينبغي ،معينة خصائص الذين يتم تحديدهم بفئة  و االستئمانية الصناديق من للمستفيدين بالنسبة 

 على قناعة المؤسسة الماليةكون ت بهم بحيث تتعلق كافية معلومات على الحصول المؤسسة المالية

 المستفيد ينوا عندما  و صرف العوائد له عند المستفيد هوية التعرف على على ةقادر  كونست بأنها

 .قانوناً  المكتسبة حقوقه ممارسة

 

 شلللخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين  التوصلللل إلى
 ) ( و )ب(.

 .التعاملالغرض من  •
فور حدوث  المنشلأة  و الشلركةالتعهد بالقيام بتحديث بيانات  •

 لذل .المؤسسة المالية  ية تغيرات بها  و عند طلب 
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 :ـ إجراءات التحققج 
 عالقة بدء قبل العميل عن المتوفرة المعلومات صللللللللللحة من التأكد المؤسللللللللللسللللللللللة المالية على يتعين

موثوق بها ومسللتقلة، بما في ذل   خر  باسللتخدام وثائق  و بيانات  و معلومات من مصللادر  وذل  العمل،
على المسلللللتندات األصللللللية والحصلللللول على  االطالع مراعاة م  ،ةالمسلللللتندات المبينة في الجداول السلللللابق

 منها، وتوقي  الموكف المختص على كل منها بأنها صورة طبق األصل. ارحةو صور روئية 
 

 االستعانة بأطراف ثالثة في تطبيق إجراءات العناية الواجبة: -5.3
  المالية، يجوز للمؤسسة المالية االستعانة بمؤسسة مالية  و جهة من  صحاب المهن واألعمال غير

 في الداخل  و في الخارج، للتعرف على العميل والمسلللللتفيد الحقيقي وفهم طبيعة العمل، على  ن تق 
المسللللئولية النهائية عن ذل  على المؤسللللسللللة المالية ذاتها، ويشللللترط على المؤسللللسللللة المالية في هذه 

 الحالة القيام بما يأتي:

مات الالزمة المتعلقة بالتعرف على الحصللللول فوًرا من تل  المؤسللللسللللة  و الجهة على المعلو  . 
 العميل والمستفيد الحقيقي وفهم طبيعة العمل.

اتخاذ خطوات كافية لالطمئنان إلى  ن تل  المؤسسة  و الجهة سوف تقوم بدون تأخير عند  .ب
الطلب بتقديم صور مستندات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة والمتعلقة 

 واجبة بالعمالء.بمتطلبات العناية ال

شللراف،  ن تطمئن المؤسللسللة المالية إلى  ن تل  المؤسللسللة  و الجهة تخرلل  لرقابة  .ج ولديها وا 
إجراءات مالئمللة تتوافق م  متطلبللات مجموعللة العمللل المللالي الخللاصللللللللللللللللة بللالعنللايللة الواجبللة 

 واالحتفاك بالسجالت. بالعمالء

ي دولة  خر  يتعين على بها ف االسلللللللللللتعانةفي حالة وجود المؤسلللللللللللسلللللللللللة  و الجهة التي تتم  .د
المؤسللللسللللة المالية األخذ في االعتبار ما يتوفر من معلومات عن مسللللتو  المخاطر في تل  

 الدولة. 

 
 المراسلة:عالقات لإجراءات التعرف على الهوية بالنسبة  -5.4

 ةالعناية الواجبجراءات إ اتخاذ (المراسللللللة)بصلللللفتها المؤسلللللسلللللة المالية المالية المؤسلللللسلللللة على  يتعين 
 لي:باإلرافة إلى القيام بما يإقامة عالقة مراسلة   لدبالنسبة لألشخاص االعتبارية  السالف ذكرها

  مراسلة جديدةة عالققبل إقامة  للمؤسسة الماليةالحصول على موافقة اإلدارة العليا. 

   مراسلةوهمية  و االستمرار في عالقة  مؤسسات ماليةعدم الدخول في عالقة مراسلة م 
. وهمية لمؤسسات ماليةالتي تقدم خدمات المراسلة  المؤسسات المالية،  و م  هاقائمة مع
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سمح تال  ةالمستجيبالمالية  ةالمؤسسبأن قناعة التوصل إلى ى المؤسسة المالية يتعين علو 
 .وهميةمؤسسات مالية بأن يتم استخدام حساباتها من قبل 

  التحقيق معرفة كاملة لطبيعة عمله ةالمسلللتجيبالمالية ة المؤسلللسلللجم  معلومات كافية عن 
 ونوعية الرقابة اتمت  بهتوالقيام من خالل المعلومات المعلنة بتحديد نوع السللللللللللللللمعة التي 

ًا  و  ي ةالمستجيب المؤسسة المالية تويترمن ذل   يرًا معرفة ما إذا كان ،االتي تتم عليه
قد خرللللعوا لتحقيقات بشللللأن  ا و مالكي الحصللللة المسلللليطرة به امن  عرللللاء مجلس إدارته

 جرائم غسل األموال  و تمويل اإلرهاب  و  ية جزاءات  و تدابير إدارية.

  لمكافحة غسل األموال وتمويل  ةالمستجيبالمؤسسة المالية ستخدمها تتقييم الروابط التي
 .اإلرهاب

  في  ةالمسلللتجيب المؤسلللسلللة الماليةكمؤسلللسلللة مالية مراسللللة وكذا مسلللئوليات  هااتيمسلللئولفهم
 .بشكل وارح مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمجال 

 

  :حتديث البيانات -6
 

عليها عند  تالمعلومات والمسلللللتندات التي حصللللللالبيانات و تحديث  المؤسلللللسلللللة الماليةيتعين على  . 
، خاصللللًة فيما يتعلق وفي  وقات مناسللللبة نحو مالئماءات بصللللفة مسللللتمرة وعلى تطبيق هذه اإلجر 
من هذه  (8)البند هذا الشلللللللللللللللأن بالمخاطر،  خذًا في االعتبار ما ورد في  يمرتفعبفئات العمالء 

 .يراعى تخفيض مدة التحديث كلما ارتفعت درجة المخاطر، على  ن اإلجراءات

 
يتعين على ، اإلجراءاتهذه سللللللللللللللريان قبلل  عالقات العملل الحلاليلةو بالنسللللللللللللللبلة للعمالء القلائمين  .ب

المخاطر واألهمية  درجةتطبيق هذه اإلجراءات عليهم في  وقات تتناسللللللب م   المؤسللللللسللللللة المالية
م  مراعاة ما ، اإلجراءاتمن هذه  (8)البند هذا الشلللللللأن ب خذًا في االعتبار ما ورد في  ،النسلللللللبية

وتوقيللت هللذا التطبيق، ومللد  كفللايلة إذا كللان قللد سللللللللللللللبق تطبيق إجراءات العنللايللة الواجبللة عليهم، 
 .البيانات التي تم الحصول عليها في حينه

 
الخاصلللللللللة تحديث البيانات والمسلللللللللتندات عليها يتعين ، المراسللللللللللة للمؤسلللللللللسلللللللللات الماليةبالنسلللللللللبة  .ج

 يرات  و كهور شلللكو  بشلللأنيبشلللكل دورا  و عند حدوث  ية تغالمسلللتجيبة بالمؤسلللسلللات المالية 
 التعامل.مرحلة من مراحل  ةفي  ي ةالمستجيبالمؤسسة المالية 
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  :الرقابة املستمرة للعمليات -7
بالرقابة المسللتمرة للعمليات، بما يشللمل  اورلل  نكام داخلي يسللمح له المؤسللسللة الماليةيتعين على 

ا م  فحص العمليات التي تتم طوال فترة قيام العالقة م  العميل، لرللمان اتسللاق العمليات التي يتم إجراؤه
، وكذا العميل ونمط نشلللللللللللاطه والمخاطر التي يمثلهامن معلومات عن  المؤسلللللللللللسلللللللللللة الماليةما يتوافر لد  
 .ى األمرذا اقترإ صدر األموالمعلومات عن م

 

 إيالء عناية خاصلللة لجمي  العمليات المعقدة  و الكبيرة بصلللورة غير المؤسلللسلللة الماليةويتعين على 
معتلللادة،  و  نملللاط العمليلللات غير العلللاديلللة، وذلللل  في األحوال التي ال يكون ألا من هلللذه العمليلللات  و 

وتترلللمن بعض صلللور هذه العمليات واألنماط المشلللار إليها  ،األنماط غرض مشلللروع  و اقتصلللادا وارلللح
 كاًل مما يأتي:

  .العمليات المعقدة  و الكبيرة مقارنة بطبيعة نشاط العميل وتعامالته السابقة 
  المؤسسة الماليةرعها تالعمليات التي تجاوز  ية حدود مالية. 

 
  :نظم إدارة املخاطر اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب -8

 

 :تقييم المخاطر -.81
اتخاذ خطوات مناسلللللللبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسلللللللل األموال  المؤسلللللللسلللللللة الماليةيتعين على 

تقديم   و العمليات  و قنوات الماليةواجهها، والمتعلقة بكل من المنتجات والخدمات توتمويل اإلرهاب التي 
 ما يلي: يترمن ذل على  ن  ،  و المناطق الجغرافية،ء و العمال ،الخدمات
 تقييم المخاطر. بوعداداالحتفاك بالمستندات المتعلقة  -

وتمويل اإلرهاب لد  تحديد مسللللتو   لاألموامراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الصلللللة بغسللللل  -
 للحد من تل  المخاطر. اتخاذهاالمخاطر ونوع ومستو  اإلجراءات التي يتعين 

 .دعت الحاجة إلى ذل ، ومتى دوريةبصفة  تحديث تقييم المخاطر -

الهيئة العامة نتجت عن تقييم المخاطر لكل من  يتوافر يليات مناسلللللللللللللبة لتوفير المعلومات الت -
  وحدة.الو  للرقابة المالية

ه، ليها نتائج التقييم الوطني للمخاطر وتحديثاتإتوصلللللللللت  التيمراعاة إدراج المخاطر المرتفعة  -
 موافاة المؤسللللسللللة المالية بهام تتو ية مخاطر مرتفعة  خر  يتم تحديدها على مسللللتو  الدولة، و 

 .رسميبشكل 
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 :مجاالت المخاطر -.82
يم بتقييم مخاطر غسللللل األموال وتمويل اإلرهاب، يتعين  ن يتناول التقي المؤسللللسللللة الماليةلد  قيام 

 كافة مجاالت المخاطر، بحيث تترمن كحد  دنى ما يلي:
 مةالمخاطر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات المصرفية أو العمليات أو قنوات تقديم الخد: 

تترلللللللللمن المخاطر المتعلقة بهم والتي تتسلللللللللم بومكانية اسلللللللللتغاللها في غسلللللللللل األموال  و تمويل 
اإلرهاب، بما يشللللللللللللللمل المنتجات  و الخدمات  و العمليات  و قنوات تقديم الخدمات الجديدة  و 

 كون طرفًا فيها. و ت المؤسسة الماليةقدمها تالمبتكرة سواء التي 
 

 المخاطر المتعلقة بالعمالء: 

ن ،  و القطاع الذا ينتمو المؤسللسللة الماليةتترللمن المخاطر المتعلقة بالعمالء،  و تعامالتهم م  
م تلتل  المخاطر االسللتناد إلى المعلومات التي  الد  تحديده المؤسللسللة الماليةإليه، ويتعين على 

متاحة الحصلللللول عليها من خالل إجراءات التعرف على الهوية والمعلومات العامة المعروفة  و ال
 ، وكذل  من خالل متابعة نمط عمليات العمالء.للمؤسسة المالية

 
 المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة: 

تترلللللللللللللمن المخاطر المتعلقة بمكان إقامة العميل  و عمله، ومصلللللللللللللدر ووجهة العمليات التي يتم 
 تنفيذها.

 

اد بها لفئات المخاطر المرتفعة االسللترشلل الد  تحديده للمؤسللسللة الماليةوفيما يلي  مثلة للعوامل التي يمكن 
 في المجاالت المشار إليها:

 

 :دماتتقديم الخالعمليات أو قنوات أو  الماليةالخدمات  وأالمنتجات مرتبطة بالمخاطر ال -1.2.8

  الهيئة وحدة بالتنسللللليق م  اليتم تحديدها على  نها ذات مخاطر مرتفعة من قبل  التيالخدمات
 .الماليةالعامة للرقابة 

  ال تتم وجهًا لوجه التي العمليات و  العملعالقات. 

 

  :مخاطر العمالء -2.2.8

 و ترتيبات يناعتباري و  شلللللخاصلللللًا  ،سلللللواء كانوا  شلللللخاصلللللًا طبيعيين) العمالء غير المقيمين  ،
 .(عنوان دائم بمصر الذين ال يوجد لهم محل إقامة  و قانونية

  النقدااألنشطة التي تتميز بكثافة التعامل. 

  هامقارنة بطبيعة  عمالمعقدة  و  ةغير اعتياديالشركات التي تبدو ملكية هياكل. 

 .الجهات التي ال تهدف للربح 
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:المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة -.83.2   

  يتم تحديدها  والتيليس لديها نكم سلللليمة لمكافحة غسلللل األموال وتمويل اإلرهاب،  التيالدول
 الدول من قبل منكمات إقليميةتقييم  التقارير المنشورة بشأن مصادر موثوق بها، مثلمن قبل 
  و دولية.

  من قبلل األمم )عقوبلات  و حكر التعلاملل  و إلجراءات  خر  مملاثللة لتخرلللللللللللللل  ل التياللدول
 .(مثالً  المتحدة

  عالية تم تحديدها من قبل مصللادر موثوق بها على  نها تتصللف بوجود مسللتويات يالدول التي
 .من الفساد

  على  نها تتصلللللف  تم تحديدها من قبل مصللللللادر موثوق بهاي التيالمناطق الجغرافية  و الدول
 األنشطة اإلجرامية.من  بوجود مستويات عالية

  تم تحديدها من قبل مصلللللللللللللللادر موثوق بها على  نها تقوم ي التيالمناطق الجغرافية  و الدول
 تعمل بها المنكمات اإلرهابية. التيبتوفير التمويل  و الدعم لألنشطة اإلرهابية  و 

 
 :تصنيف العمالء وفقًا لفئات المخاطر -.83 

بالمؤسللسللة المالية نكام إدارة المخاطر الخاصللة بغسللل األموال وتمويل اإلرهاب   ن يترللمنيتعين 
وورللللللل  اإلجراءات الالزمة للتعامل م  هذه المخاطر  ،صلللللللنيف العمالء إلى فئات وفقا لدرجات المخاطرت

ثالث فئات تصلللللنيف العمالء وفقًا ل -كحد  دنى  – ويراعى في هذا الشلللللأن ،بما يتناسلللللب م  تل  الدرجات
 كالتالي:
 .عمالء ذوا مخاطر مرتفعة 
 .عمالء ذوا مخاطر متوسطة 

  منخفرة.عمالء ذوا مخاطر 

 

وفقًا لدرجات المخاطر  و في بشللكل دورا مراجعة تصللنيف العمالء  المؤسللسللة الماليةويتعين على 
التقلارير  فيويعتبر من هلذه التغيرات تكرار كهور اسللللللللللللللم العميلل  ،حلاللة حلدوث تغيرات تسللللللللللللللتلدعى ذلل 

 بالعميل. وحدة عن عملية مشتبه فيها تتعلقالالمستخرجة عن العمليات غير العادية،  و إخطار 
 

 :الحد من المخاطر .84
 القيام بما يلي: ايهيتعين علبتقييم المخاطر فالمؤسسة المالية ضوء ما يسفر عنه قيام  في

جراءات معتمدة من مجلس اإلدارة بشلللأن إدارة مخاطر  - ورللل  سلللياسلللات ونكم رلللبط داخلي وا 
 و على مسللللللتو   المؤسللللللسللللللة الماليةغسللللللل األموال وتمويل اإلرهاب التي تم تحديدها من قبل 
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الدولة والحد منها، ومتابعة تنفيذ هذه السلللياسلللات والنكم واإلجراءات وتطويرها إذا تطلب األمر 
 ذل .

مخاطر تقوم على تحديد الإلدارة  ةالمورللللللللوع السللللللللياسللللللللات والنكم واإلجراءاتمن  ن  التحقق -
  عللة الللدوريللة لتلللالمراج االمخللاطر وتقييمهللا والرقللابللة عليهللا واإلبال  عنهللا وكللذللل  يتعين عليهلل

 اإلجراءات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر.النكم و السياسات و 

إجراءات عنللايللة واجبللة معززة عنللدمللا تكون مخللاطر غسللللللللللللللللل األموال وتمويللل اإلرهللاب تطبيق  -
 (.من هذه اإلجراءات 9مرتفعة )باالستعانة بما ورد بالبند 

 

  :املعززةإجراءات العناية  -9
 

فحص، إلى  قصى حد ممكن بصورة معقولة، خلفية وغرض جمي  ت ن المؤسسة المالية يتعين على 
 ليس لهللا غرض التيالعمليللات المعقللدة والكبيرة غير االعتيللاديللة، وجمي   نمللاط العمليللات غير المعتللادة، 

عندما  معززةتطبيق إجراءات عناية واجبة المؤسلللللللسلللللللة المالية  يتعين علىو وارلللللللح.  قانوني و  اقتصلللللللادا
وينبغي  ، بما يتفق م  المخاطر التي تم تحديدها.تكون مخاطر غسلللللللللللل األموال  و تمويل اإلرهاب مرتفعة

و  ، بشكل خاص، زيادة درجة وطبيعة متابعة عالقة العمل، وذل  لتحديد ما إذا كانت تل  العمليات هاعلي
ها يمكن تطبيق التي المعززةاءات العناية جر إلاألنشللللللللللطة تبدو غير اعتيادية  و مشللللللللللبوهة. وفيما يلي  مثلة 

م  مراعاة  ن تل  اإلجراءات تعد إجراءات إرلللللللللللللللافية يتم اتخاذها  على عالقات العمل مرتفعة المخاطر
 باإلرافة إلى إجراءات العناية الواجبة المطبقة على كافة العمالء السالف بيانها: 

  والمعلومات  و الممتلكات األصللللللللللولالحصللللللللللول على معلومات إرللللللللللافية عن العميل )مثل حجم ،
 .المتاحة من خالل قواعد البيانات العامة، واإلنترنت، الخ(

  تحديث بيانات التعرف على هوية العمالء والمستفيد الحقيقي.تخفيض دورية 
 الحصول على معلومات إرافية عن طبيعة عالقة العمل المتوقعة. 
 ثروة العميل الحصول على معلومات حول مصدر األموال  و مصدر. 
 تم إجراؤها التيمليات المتوقعة  و عالحصول على معلومات حول  سباب ال. 
  مواصلة عالقة العمل. و اإلدارة العليا لبدء  ةموافقالحصول على 
  تحتاج إلى المزيد من  التي نماط العمليات تحديد  لعالقة العمل، من خالل معززةتطبيق متابعة

 مشددة إذا لزم األمر.داخلية  روابط وور الفحص 

  المطالبة، قدر اإلمكان، بسداد الدفعة األولى من قيمة التعامل من خالل حساب باسم العميل لد 
 بن  يخر  لنفس معايير مراعاة العناية الواجبة في التعرف على هوية العمالء.
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تعللد بطبيعتهللا  فئللات التيال تجللاه بعضالواجللب اتخللاذهللا  إجراءات العنللايللة المعززة نورد فيمللا يليو 
ات م  مراعاة  ن تل  اإلجراءات تعد إجراءات إرلللافية يتم اتخاذها باإلرلللافة إلى إجراء ،مرتفعة المخاطر
 :هذه اإلجراءات فيالواردة العناية الواجبة 

 

 :العامةاألشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم  -9.1
كذا و  هؤالء األشللللللللللللخاص،عند التعامل م   تخاذ اإلجراءات التاليةالمؤسللللللللللللسللللللللللللة المالية ايتعين على 

و فراد عائالت هؤالء  يملكون حصللللللللللللة مسلللللللللللليطرة فيها، التي و الترتيبات القانونية األشللللللللللللخاص االعتبارية 
ترلللللللمن كحد  دنى ما تبحيث األشلللللللخاص، والمتعاملون نيابة عنهم، واألطراف ذوا العالقات الوثيقة بهم، 

 يلي:
   من األشلللخاص لتحديد ما إذا كان العميل  و المسلللتفيد الحقيقي إلدارة المخاطر نكم مالئمة ورللل

الحصللللللول على معلومات إرللللللافية الشللللللأن ويمكن في ذل   ،ذوا المخاطر بحكم مناصللللللبهم العامة
 باالستعانة بالمصادر التالية:

 . المعلومات المقدمة من العميل مباشرة  و  ية جهات  خر 

 ور.االستعانة بمصادر المعلومات المتاحة للجمه 

 .االستعانة بقواعد البيانات االلكترونية المترمنة معلومات عن هؤالء األشخاص 

 تم الذا الحقيقي المسلللللللللللللتفيد  و العميل و موال ثروة مصلللللللللللللدر على لتعرفإجراءات معقولة ل اتخاذ 
 . العامة مناصبهم بحكم المخاطر ذوا األشخاص من  نه تحديد

  مواصللللللللللة عالقة العمل  و الحصلللللللللول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل م  العميل
 بعد التشاور م  إدارة االلتزام بالمركز الرئيسي.)بالنسبة للعمالء الحاليين( معه 

 تل  الفئة من العمالء بصللللللورة مسللللللتمرة ومكثفة، وذل  من خالل تقاريرتعامالت المعززة لمتابعة ال 
 ى كان ذل  مناسبًا.، واالستعانة في ذل  بالوسائل التكنولوجية الحديثة متتهادورية لمتابع

 

 :مرتفعة المخاطراألشخاص الذين ينتمون إلى دول  -9.2
  د وفقا لما ور ) المخاطرإجراءات عناية معززة متناسبة م  درجة  اتخاذالمؤسسة المالية يتعين على

 طبيعيينالشلللخاص األم  تتم  التيبالنسلللبة لعالقات العمل والعمليات  من هذه اإلجراءات( 9بالبند 
تدعو مجموعة العمل المالي الى  التيدول ال من)بما يشللللللمل المؤسللللللسللللللات المالية(  عتبارييناال و 
به لية المؤسللسللة الماتم موافاة تتصللدره الوحدة و )وفقا للبيان الدورا الذا  تخاذ ذل  اإلجراء بشللأنهاا

 .(العامة للرقابة المالية الهيئةمن قبل 
  اتخاذ تدابير مرلللللادة المؤسلللللسلللللة الماليةيتعين على (Counter Measures)  متناسلللللبة م  درجة

،  و الدول بشأنها اإلجراء ذل  اتخاذ لىإ المالي العمل مجموعة تدعو التي لدولبالنسبة لالمخاطر 
 األموال وتمويل اإلرهابمكافحة غسللللللل نكم متعلقة بأوجه رللللللعف في التي يثار بشللللللأنها مخاوف 
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وفقا للبيان الدورا الذا تصلللللللللدره الوحدة وتتم موافاة المؤسلللللللللسلللللللللة المالية به من قبل الهيئة العامة )
تتم  التي األخر ، وكذا الدول (اذاتهالمؤسللللللللللسللللللللللة المالية حددها ت،  و المخاوف التي للرقابة المالية

التدابير  شملوت، الهيئة العامة للرقابة الماليةبها من قبل الوحدة  و من قبل  المؤسسة الماليةموافاة 
 :تخاذها ما يليايمكن  التيالمرادة 

o  م  الحصللللللللول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل  و مواصلللللللللة عالقة العمل
 العمالء الذين ينتمون لهذه الدول.

o .عدم إنشاء فروع  و شركات تابعة للمؤسسة المالية في هذه الدول 

o من عالقات العمل  و العمليات المالية م  هذه الدول  و األشخاص المنتمين إليها. الحد 

o  عدم قيام المؤسللللللللللللللسللللللللللللللة المالية باالعتماد على  طراف ثالثة متواجدة في هذه الدول للقيام
 بوجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء.

o ذا اقترللللللللى األمر، إنهاء عالقات المرا االلتزام المؤسللللللللسللللللللات سلللللللللة م  بمراجعة وتعديل، وا 
 .في الدول المعنيةالمالية 

o  اعادة النكر في عالقات المراسلللللللللللللللة القائمة بهذه الدول لتعديلها،  و إنهائها إذا اقترلللللللللللللى
 األمر.

  

  رمتناسبة م  درجة المخاط تدابير مرادةو تطبيق إجراءات العناية المعززة  للمؤسسة الماليةيمكن 
 .اذاتهالمؤسسة المالية يثار بشأنها مخاوف من قبل  التيبالنسبة للدول 

 
  

 :استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة -9.3
  تحديد وتقييم مخاطر غسللللللللل األموال وتمويل اإلرهاب التي تنشللللللللأ عن  المؤسللللللللسللللللللة الماليةيتعين على

تل  المخاطر و  قنوات تقديم الخدماتل الوسلللللائل الحديثةتطوير منتجات وممارسلللللات جديدة بما يشلللللمل 
 متطورة لمنتجات جديدة  و قائمة. حديثة  و تقنيات استخدام تنشأ عن  التي

  إجراء تقييم لمخاطر هذه المنتجات والممارسللللللللللللات والتقنيات قبل بدء  المؤسللللللللللللسللللللللللللة الماليةيتعين على
 ، واتخاذ إجراءات مناسبة إلدارة هذه المخاطر والحد منها.إطالقها  و استخدامها

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (21)                       املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة اهليئة العامة للرقابة املاليةإجراءات العناية الواجبة بعمالء 

 :العاملة يف جمال التأمني: فيما خيص املؤسسات املالية الثانيالقسم 

 

ل يتعين على المؤسللسللات المالية العاملة في مجال التأمين وفقا لما حدده قانون مكافحة غسللل األموا
 :لد  تطبيق هذه اإلجراءات مراعاة ما يلي ،إرافة إلى كل ما ورد في القسم األول ،والئحته التنفيذية

 .التأمين على طبيعة العالقة بين العميل والمستفيد من وثيقة التعرف (1

من  التأمين على الحياة وغيرها وثائقتنفيذ إجراءات العناية الواجبة التالية على المستفيدين من  (2
 :من قبل العميل هؤالء المستفيدين  و تسمية ، بمجرد تحديدالمنتجات التأمينية االستثمارية

 ى )سواء كان شخصا طبيعيا  و اعتباريا  و ترتيبا قانونيا(، يتعين عل في حالة تسمية المستفيد
 .هالمؤسسة المالية الحصول على اسم

  في وقت األبناء و   و الزوجة )مثل الزوج من خالل صفات  و فئةفي حالة تحديد المستفيد 
، )على سبيل المثال بموجب وصية( وسائل  خر  من خالل و  حدوث الحدث المؤمن عليه(

توصل المؤسسة المالية إلى قناعة تالحصول على معلومات كافية عن المستفيد بحيث ينبغي 
 صرف التعويض.في وقت ته قادرة على تحديد هويستكون بأنها 

  ،يجب تسجيل معلومات هوية المستفيد التي تم الحصول عليهافي الحالتين المشار إليهما  عاله 
تنفيذية العالقة الواردة في قانون مكافحة غسل األموال والئحته الواالحتفاك بها وفقا لألحكام ذات 

وروابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، 
  .التعويض صرففي وقت ينبغي التحقق من هوية المستفيد و 

  حد عوامل المخاطرالتأمين على الحياة  وثيقةاعتبار المستفيد من  المؤسسة الماليةيتعين على  (3
 إلىالمؤسسة المالية  توصل حال وفي ،تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززةمد  تحديد  عند

 بغيمخاطر مرتفعة، ينل ممثالً ، ةقانونيال اتترتيبالعتبارية  و اال األشخاص من اعتبار المستفيد،
 معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيدتدابير  تخاذتشمل ا معززةطبق إجراءات  ن ت
 صرف التعويض. في وقت، هذه الهوية التأمين والتحقق منوثيقة من 

ا يتعين عليه( 3و 2)ما ورد بالبندين السلللللابقين بفي حال عدم قدرة المؤسلللللسلللللة المالية على االلتزام  (4
  إلى الوحدة.النكر في إرسال إخطار اشتباه ، و تقديم الخدمة التأمينيةعدم 

اتخاذ إجراءات معقولة  ،التعويض في وقت صرفعلى  قصى تقدير  ،المؤسسة الماليةينبغي على  (5
 ونقيقيالح ونالمستفيدعند االقتراء  و  ،التأمين على الحياة من وثائقن و لتحديد ما إذا كان المستفيد

قوم ينبغي  ن توفي حالة تحقق ذل  ، مخاطر بحكم مناصبهم العامة ذوا  شخاص هم ،منهم
جراء فالتأمين على الحياة وثيقة متحصالتبوبال  اإلدارة العليا قبل دف   المؤسسة المالية حص ، وا 

 .والنكر في إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة، العملدقيق لمجمل عالقة 


