
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2020 فبراير إصدار
 

 

 

 

 

 

 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (1)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

 المحتويات جدول

 2 ......................................................................................................................................................... تقديم:

 3 ............................................................................................................................................... املصطلحات -1

 5 ........................................................................................................................ العاملنيحتقيق كفاءة ونزاهة  -2

 5 .................................................................................................................................. سياسة قبول العمالء -3

 5 .............................................................................................................................................. أحكام عامة -4

 9 .................................................................................................................................... التعرف على اهلوية -5

 9 .............................................. إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص الطبيعيين -1.5

 10 ...................... إجراءات التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية -2.5

 12 ................................................................................ إجراءات التعرف على الهوية بالنسبة لعالقات المراسلة: -3.5

 13 ...................................................................................................................................... حتديث البيانات -6

 13 ........................................................................................................................ الرقابة املستمرة للعمليات -7

 14 .................................................................................. نظم إدارة املخاطر اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب -8

 14 ............................................................................................................................... تقييم المخاطر -1.8

 14 ........................................................................................................................... المخاطرمجاالت  -2.8

 16 ...................................................................................................... تصنيف العمالء وفقاً لفئات المخاطر -3.8

 16 ............................................................................................................................ الحد من المخاطر 4.8

 17 ............................................................................................................................. إجراءات العناية املعززة -9

 18 ......................................................................................... األشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة -1.9

 18 ...................................................................................... األشخاص الذين ينتمون إلى دول مرتفعة المخاطر -2.9

 19 ..................................................................................................... استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة -3.9

 19 ............................................................................................................................. قواعد خاصة باحلواالت -10

 19 .................................................................................................................... حالة إرسال حوالة في -1.10

 20 .................................................................................................................... في حالة تلقي الحوالة -2.10

 20 ...................................................................................... في حالة أن تكون الهيئة وسيطًا في سلسلة الدفع -3.10

 21 ......................................................... التحويالت ذات العالقة باألشخاص والجهات المدرجين على القوائم السلبية -4.10
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  (2)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

  عمالءبالعناية الواجبة  إجراءات
 اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

 

                                                      تقديم:
 

( وفي البند )وتعديالته  2002لسلللنة  80حدد قانون مكافحة غسلللل األموال الصلللادر بالقانون رقم 
من  فيما تقدمه الهيئة القومية للبريد منهاو  ،المؤسلللللللسلللللللات المالية التي تسلللللللر  عليها أحكامه (1من المادة )
وضلللللللللع الن م التزامات محددة أولها ( 9و  8) وفرض على هذه المؤسلللللللللسلللللللللات في المادتين ،خدمات مالية

لةجراءات العناية الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد واإلإجراءات الكفيلة بتطبيق  ة بمكافح ذات الصلللللللللللللل
 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
ر الصلللللللادرة بقراالمشلللللللار إليه سللللللللفا ( من الالئحة التنفيذية للقانون 3( من المادة )13ونص البند )

العناية إجراءات وضلللللللللللع وحدة العلى أن "تتولى  اوتعديالته 2003لسلللللللللللنة  951رئيس مجلس الوزراء رقم 
ة بمكافحة غسللللللللل األموال وتمويل ذات الصلللللللللجراءات بط واإلالواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد والضللللللللوا

ال رهاب، والتحقق بالتنسللليق مع السللللطات الرقابية من التزام المؤسلللسلللات المالية وأصلللحاب المهن واألعماإل
 ."غير المالية بها

 
المعايير الدولية في مجال مكافحة غسلللل بشللل ن والتطورات العالمية  لما تفرضللله المسلللتجداتن رًا و 

ات الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدموكذا الممارسلللللللللللللللة العملية من جانب  األموال وتمويل اإلرهاب
ال غسللللللللللل األمو  وأخذًا في االعتبار النتائج التي تم التوصللللللللللل إليها من خالل التقييم الوطني لمخاطر مالية

يل ن م مكافحة غسللللللللللللللل األموال وتمو وتعزيز  وتعزيزًا التباع المنهج القائم على المخاطر وتمويل اإلرهاب،
 من المعدلة النسللللللللللللللخة اإلرهاب وتمويل األموال غسلللللللللللللللل مكافحة وحدة أمناء مجلس اعتمد فقد ،اإلرهاب
 عقدتان التي بجلسللللللللللللللته الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية بعمالء الواجبة العناية إجراءات
 (.2020األول من مارس ) بتاريخ

 
ة الهيئ يتعين على ،ألحكام قانون مكافحة غسللللللللللللل األموال والئحته التنفيذية سللللللللللللالفة البيانوتطبيقًا 

د التابعة من خالل مكاتب البري وتنفيذها بكل دقة جراءات ومراعاتهااإلااللتزام ب حكام هذه  ،القومية للبريد
 مخاطر هاتينل اً تالفيتحقيقًا لألهداف المتوخاة في مجال مكافحة غسلللللللللللللللل األموال وتمويل اإلرهاب و  ،لها

  ال اهرتين.



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (3)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

 

                                                 املصطلحات -1
 

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

 اهليئة:
 .)بما يشمل مكاتب البريد( فيما تقدمه من خدمات مالية الهيئة القومية للبريد 
 

 املستفيد احلقيقي:
الشلللخص الطبيعي الذ  تؤول له فعليًا ملكية العميل أو السللليطرة عليه أو الشلللخص الطبيعي الذ  يتم 

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

 العميل العارض:

ة ويطلب تنفيذ عملية ما، دون أن تكون لديه نية في إقام الهيئةالعميل الذ  ال يمتلك حسلللللللللللللللابًا لد  
 .المطلوب تنفيذها من هذا العميل عملية عارضة العملية وتعد، الهيئةعالقة مستمرة مع 

 

 للربح:اجلهات اليت ال تهدف 
أ  شللخص اعتبار  أو ترتيب قانوني او مؤسللسللة تقوم أو تشللترك بشللكل أسللاسللي في تجميع أو إنفاق  

عمال األموال ألغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية او غيرها من األنشلطة او اال
 دون أن تستهدف بصفة أساسية تحقيق ربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة خاصة.

 

 (Correspondence Relationship)املراسلة عالقة 
والمؤسللللسللللة ( Correspondent Financial Institution) ةالمراسللللل المؤسللللسللللة المالية طرفين، لها عالقة
 يمبتقد المراسلة المالية المؤسسة قومت حيث ،(Respondent Financial Institutionالمستجيبة ) المالية
 .المستجيبة المالية لمؤسسةل أكثر أو خدمة

 

 :Shell Bankالبنك الوهمي 
البنك الذ  ليس له وجود ماد  في الدولة التي ت سللس فيها وحصللل على ترخيص بمزاولة النشللاط بها 

أو ال يتبع مجموعة مالية تخضلللللللللع لرقابة فعالة،  –بمعنى عدم وجود إدارة فعلية لها أهداف محددة  -
 وال يعتبر مجرد وجود وكيل محلي للبنك أو مو فين له من مستو  إدار  منخفض وجودا ماديًا له.
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  (4)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

 الوحدة:
المنشلل ة بالبنك المركز  المصللر  بموجب قانون مكافحة  وحدة مكافحة غسللل األموال وتمويل اإلرهاب

 .غسل األموال وتعديالته
 

  القانونية الرتتيبات
القة أو أية ترتيبات قانونية مماثلة، وتعد الصلللللناديق االسلللللتئمانية ع( Trusts)الصلللللناديق االسلللللتئمانية 

قانونية تنشلللللللل  من قبل موصن يعهد من خاللها إلى وصللللللللي بكدارة أموال مملوكة للموصللللللللي لمصلللللللللحة 
رقيب مسلللتقل على الصلللندوق وتحديد مسلللتفيد أو أكثر ويمكن أن تتضلللمن هذه العالقة القانونية تحديد 

 .هاختصاصات
 

 :(PEPs)العامة  األشخاص ذوو املخاطر حبكم مناصبهم
هم األشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محليًا أو في دولة أجنبية، أو الذين سبق أن أسندت 

الحكومة  إليهم هذه المناصللللب، مثل رؤسللللاء الدول أو الحكومات، وكبار السللللياسلللليين، وكبار مسللللئولي
والمسللللللئولين العسللللللكريين والمسللللللئولين في الجهات القضللللللائية، وكبار المسللللللئولين التنفيذيين بالشللللللركات 

 المملوكة للدولة، والمسئولين البارزين باألحزاب السياسية.
 

وكذا األشلللخاص المسلللند إليهم مناصلللب رفيعة من قبل من مة دولية، أو الذين سلللبق أن أسلللندت إليهم 
صللللللد بذلك أعضللللللاء اإلدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين وأعضللللللاء مجلس هذه المناصللللللب، ويق

 اإلدارة أو المناصب التي تعادلها. 
 

وال ينطبق هذا التعريف على األشلللللللخاص المسلللللللند إليهم مناصلللللللب متوسلللللللطة أو أقل بالنسلللللللبة للفئات  
 المذكورة.

 
 القوائم السلبية :

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

 ر  ضرورة الرجوع إليها.تأو  الهيئةعدها ت أخر الدمار الشامل، وأية قوائم  أسلحة
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  (5)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

                                   حتقيق كفاءة ونزاهة العاملني -2
 

لضللللللللمان  اجمع معلومات كافية عن العاملين لديه إجراءات تضللللللللمنتضللللللللع أن الهيئة ينبغي على 
 ما يلي: أدنى جراءات كحدتلك اإلتضمن حيث تب، مستويات مرتفعة من الكفاءة والنزاهة لديهم

  مخلة بالشللللللللللرف أو األمانة ما لم يكن قد رد  اتأو عقوب جنائية اتعقوبل عدم تعرضللللللللللهمالتحقق من
 .م عند التعييناعتباره مإليه

  إن وجد( خالل فترة عملهم السللللللابقسللللللالمة سلللللللوكهم المهني معقولة للتعرف على إجراءات اتخاذ( ،
 جراءاتاإل، أو غيرها من ةتوصللللي اتخطابشللللهادات أو ، أو طلب االسللللتفسللللار من جهة العملمثل 
 .مناسبة في هذا الش ن تراها الهيئة التي

 خطار الوحد الالزمة الداخليةجراءات اإل اتخاذو ة، بصللللللفة دوري هممتابعة التعامالت على حسللللللابات ة وا 
 .مشتبه فيهابعمليات  قيامهملد  

  عدم إدراج أيا منهم على القوائم السلبية.الت كد من 

 

                                         سياسة قبول العمالء -3
 

جراءات سللللللللات و وضللللللللع سللللللللياالهيئة يتعين على  ، على أن تتضللللللللمن تلك اواضللللللللحة لقبول عمالئها 
أخذًا في الهيئة العمالء الذين يمكن أن يشلللللللللكلوا خطرًا أكبر على  لفئاتوصلللللللللفًا جراءات السلللللللللياسلللللللللات واإل

ويجللب أن يراعى بللالنسللللللللللللللبللة للعمالء ذو  المخللاطر  ،جراءاتاإلمن هللذه  (8)االعتبللار مللا ورد في البنللد 
، كما يجب أن تتضمن العمالءاية الواجبة بالعنإجراءات تطبيق عناية خاصة لد   تولي الهيئةالمرتفعة أن 

عالقة عمل جديدة أو قد تتطلب إنشلللللللاء فيها تقبل الهيئة سلللللللياسلللللللة قبول العميل تحديد ال روف التي قد ال 
تمويل  وألمسللللللللللللتويات غير مقبولة من مخاطر غسللللللللللللل األموال  اتعرضلللللللللللله نتيجة إنهاء عالقة عمل قائمة

 .نهاء عالقة العملاشتباه إلى الوحدة وفقًا ألسباب إإرسال إخطار  فيوالن ر  ،اإلرهاب
 

                                     أحكام عامة -4
 حسلابات أو ربط ودائع أو قبولفتح أو االحتفا  بأو اصلدار دفاتر توفير  عدم الهيئةتعين على ي 1.4

 .صورية أو وهميةتبدو  أسماءمجهولة أو أموال ب سماء 

، سلللللللواًء كان شلللللللخصلللللللًا طبيعيًا أو العميلتطبيق إجراءات العناية الواجبة على  الهيئةيتعين على  2.4
 األحوال اآلتية: في قانونيا،اعتباريًا أو ترتيبا 

 مع العميل.عمل عالقة  إنشاء .أ
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  (6)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

 .قيمتها كانت أياً  عارضةعملية تحويل  إجراء. ب

أو تمويل  ااألصللللللللية المرتبطة به مأو الجرائ وجود اشلللللللتباه في ارتكاب جريمة غسلللللللل أموال. ج
على  امؤشلللللللللللرات معقولة تحمله الهيئةتوافر لد  تإلرهاب، مع مراعاة أنه في األحوال التي ا

 عن هذا االشلللتباه، لعميليفصلللح لمن شللل نه أن إجراءات العناية الواجبة االعتقاد ب ن تطبيق 
 .مع ضرورة إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدةجراءات اإل هذهعدم تطبيق  هيئةعلى ال تعيني

عليها سلللللابقًا لد  التعرف على هوية  تفي دقة البيانات التي حصلللللل الهيئةوجود شلللللك لد   .د
 العميل، أو تقدير عدم كفاية هذه البيانات والحاجة إلى استيفائها.

التصرف نيابة عن العميل )سواء كان العميل شخصًا طبيعيًا أو  طبيعيفي حالة طلب شخص  3.4
 يناقص لألشخاص اً قانوني ممثالوكيال، أو هذا الشخص اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا( سواء كان 

 وكيال، أو أو الترتيب القانوني الشخص االعتبار  عن بالتوقيع (، أو مفوضاً القصر مثل) األهلية
ما  هيئة، أو ب   صفة أخر ، يتعين على ال(الت سيس تحت الشركة تكون أن حالة في) لمؤسسينل

 يلي:

o .التحقق من أن هذا الشخص مصرح له بذلك 

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

ه معقولة للتحقق من هويتإجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ  الهيئةيتعين على  4.4
بما يضللللللللمن ومسللللللللتقلة موثوق بها  أخر  من مصللللللللادر أو وثائق باسللللللللتخدام معلومات أو بيانات

 .على ذلك المستفيد الحقيقي تقد تعرف اإلى قناعة ب نه هيئةوصول ال

التعرف على هوية المسلللتفيد الحقيقي والتحقق منها بالنسلللبة للصلللناديق إجراءات أن تشلللمل يراعى  5.4
والرقيب ، ((Trustee، والوصللي ((Settlorسللتئماني منشللا الصللندوق االاالسللتئمانية كل من 

Protector)) والمستفيدين ،Beneficiaries)) ،وأ  شخص طبيعي آخر له سيطرة فعالة 
بالنسلللللبة األشلللللخاص الذين يحتلون مواقع مسلللللاوية أو شلللللبيهة  ، وكذااالسلللللتئمانيعلى الصلللللندوق 

 .للنوعيات األخر  من الترتيبات القانونية

تحلديلد ملا إذا كلان العميلل ينوب عن شللللللللللللللخص آخر، والقيلام في هلذه الحلاللة  الهيئلةيتعين على  6.4
 .باتخاذ خطوات معقولة لجمع معلومات كافية للتحقق من هوية من ينوب عنه العميل

الحصللللللول على أية معلومات  للهيئةويمكن فهم الغرض من التعامل وطبيعته،  الهيئةيتعين على  7.4
 ر  ضرورة الحصول عليها لتحقيق هذا الغرض.تأخر  

التعرف على نموذج أو فتح الحسللللللاب نموذج طلب اسللللللتيفاء بيانات  يتعين على الهيئة الت كد من 8.4
 )نماذج موحدة لد  كافة الفروع( بالكاملالعميل لبدء تقديم الخدمة بالنسللللللللللللللبة للعميل العارض 
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 ناقصي لألشخاصالشخص المصرح له بذلك كالممثل القانوني والتوقيع عليه من قبل العميل أو 
الشللللللللللخص االعتبار  أو الترتيب القانوني، أو  عن بالتوقيع(، أو المفوض القصللللللللللر مثل) األهلية
 .أمام المو ف المختصوذلك ، (الت سيس تحت الشركة تكون أن حالة في) لمؤسسينوكيل ا

حصول مستندات التي تم البالو بالنماذج المشار إليها في البند السابق يتعين على الهيئة االحتفا   9.4
وأية مسللتندات أو سللجالت أو ملفات أخر  مرتبطة بهذا جراءات، هذه اإلعليها من خالل تطبيق 

م ونتائج أ  تحليل تم معهم العمالء، وكذا بيانات العمليات التي تت صور المراسالت معالش ن، و 
 الشروط التي حددتها األحكام والنصوص ذات العالقة.ب، وذلك للمدة و إجراؤه

الحصللللللللول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بنشللللللللاط العميل، مع عدم قبول  الهيئةيتعين على  10.4
 التعبيرات الغامضة التي ال يتضح منها نشاط  اهر له.

 حالة في) للمودع الشلللللخصلللللية لتحقيق الرسلللللمي المسلللللتندأصلللللل  على االطالع يتعين على الهيئة 11.4
 الم اهر كافة من وخالي المفعول، سلللللار  هأن من الت كد، و (الحسلللللاب صلللللاحب غير من اإليداع
 المختص المو ف وتوقيع منه، واضللللحة ضللللوئية ةصللللور  على والحصللللول، به بالعبث توحي التي
 .األصل طبق صورة ب نها يهاعل

 :العناية الواجبة بهمكجراءات تعين مراعاة ما ي تي عند القيام بت، األجانبلعمالء بالنسبة ل 12.4

o سلارية  (أو إقامة) االطالع على ت شليرة الدخول إلى البالد: حالة األشلخاص الطبيعيين يف
 المفعول والحصول على صورة طبق األصل منها.

o في حالة األشخاص االعتبارية أو الترتيبات القانونية: 

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

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

  الرقابية التي يخضع لها الشخص االعتبار  أو الترتيب الحصول على موافقة الجهة
، في حالة وجود ذلك القيد في الن ام الهيئةالقانوني في الدولة األم بالتعامل مع 

 األساسي للشخص االعتبار  أو الترتيب القانوني.

اجبة الو العناية كجراءات مراعاة ما ي تي عند القيام بتعين ، تللربح تهدف ال التي لجهاتبالنسللللللبة ل 13.4
 بها:

 سجالت الجهة اإلدارية المختصة. ياستيفاء رقم وتاريخ وجهة القيد ف .أ
الحصللللول على مسللللتخرج رسللللمي من محضللللر اجتماع الجمعية العمومية الذ  يتضللللمن تعيين  .ب

 أعضاء مجلس اإلدارة موثقًا من الجهة اإلدارية المختصة.
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الحصللللللول على مسللللللتند رسللللللمي صللللللادر من الجهة اإلدارية المختصللللللة يفيد بالموافقة على فتح  .ج
 .الهيئةالحساب لد  

الحصلول على مسلتخرج رسلمي من محضلر اجتماع مجلس اإلدارة الذ  يتضلمن تعيين من له  .د
 حق التوقيع موثقًا من الجهة اإلدارية المختصة.

 الحصللللللللللللللول من العميل على أية ،راه الزماً توفقًا لما  ،جراءاتهذه اإل اتنفيذهلد   لهيئةليجوز  14.4
 .ذه اإلجراءاتمعلومات أو مستندات إضافية غير واردة به

لد  التعرف من بيانات أو مسلللتندات  الهصلللحة ما يقدم  في، عند االشلللتباه الهيئةوم قتأن يتعين  15.4
، بما فيها صللللللللللللللحة هذه البيانات أو المسللللللللللللللتندات بكافة الطرقبالتحقق من  ،العميلعلى هوية 

االتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات كمصلحة التسجيل 
، والهيئة العامة لالسلللللللللتثمار والمناطق الحرة ومصللللللللللحة الشلللللللللركات، ومصللللللللللحة األحوال التجار 

 .والتوثيق وغيرها العقار المدنية، ومصلحة الشهر 

البدء أو فتح الحسللللاب أو عدم  اعليهيتعين  االجراءات تطبيق هذهعلى الهيئة في حال عدم قدرة  16.4
ه، والن ر في إرسلللللللللال صلللللللللالحفي أ  عالقة عمل مع العميل أو تنفيذ أ  عمليات ل االسلللللللللتمرار

 .إخطار اشتباه بش نه إلى الوحدة وفقًا ألسباب عدم استيفاء تلك اإلجراءات

التعرف على الهوية كجراءات قة بيتم تسللللللللللللللجيل كافة المعلومات، وحف  كافة المسللللللللللللللتندات المتعل 17.4
 .بطريقة مالئمة والتحقق منها

إجراءات يشلللللللللللللمل يتعين على الهيئة تطبيق برامج لمكافحة غسلللللللللللللل األموال وتمويل اإلرهاب بما  18.4
ب خذ هذه البرامج بعين االعتبار مخاطر غسلللل األموال وتمويل اإلرها العناية الواجبة، على أن ت

 السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية التالية:تتضمن بحيث وحجم األعمال 

o  (.إدار  عاليمستو  ذو االلتزام )من ضمنها تعيين مسئول االلتزام  إلدارةترتيبات 

o .إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين العاملين 

o  لتدريب العاملين. ةمستمر برامج 

o .وحدة تدقيق مستقلة الختبار الن ام 

إلدارة المخاطر المتعلقة باألشلللللللخاص جراءات وضلللللللع السلللللللياسلللللللات والن م واإلالهيئة يتعين على  19.4
العميل إدراج مد  الكشلللللف عن قيام الهيئة بوالجهات المدرجين على القوائم السللللللبية، بما يشلللللمل 

على القوائم السلللللللللبية قبل التعامل، مع مراعاة إعادة و/ أو المسللللللللتفيد الحقيقي )حسللللللللب األحوال( 
وفقا  هذا الصدد فيإجراءات واتخاذ ما يلزم من  ،تحديث على تلك القوائم أ الكشف لد  إجراء 

 واآلليات ذات الصلة.جراءات ألحكام القوانين واللوائح واإل

 
  



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  
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                                     التعرف على اهلوية -5
 

 التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة لألشخاص الطبيعيينإجراءات  -5.1
 

  أ ـ الحصول على المعلومات الالزمة للتعرف على الهوية

 الحصول على المعلومات والمستندات الواردة في الجدول التالي: الهيئةيتعين على 

 المستندات المطلوبة المعلومات
  تحقيق الشخصية. لمستنداالسم بالكامل وفقًا 
 .الجنسية )أو الجنسيات( التي يتمتع بها 
 .تاريخ ومحل الميالد 

 .)النوع )ذكر/أنثى 
 .محل اإلقامة الدائم الحالي 
 .)محل اإلقامة في الخارج )إن وجد 
 .)أرقام الهواتف )وأرقام المحمول إن وجدت 
 .)البريد االلكتروني )إن وجد 
 لو يفة.المهنة أو ا 
 .جهة وعنوان العمل 
  ونوعه.رقم المستند الرسمي لتحقيق الشخصية 
 التعامللغرض من ا. 
 .توقيع العميل 
  التعاملتعهد العميل ب نه المستفيد الحقيقي من ،

 مع ذكر اسم المستفيد الحقيقي إن وجد.
  تعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أية

 لذلك. الهيئةتغيرات بها أو عند طلب 

 -المستند الرسمي لتحقيق الشخصية )بطاقة الرقم القومي   •
 سكريةالبطاقة الع -ثائق السفر لالجئين و  -جواز السفر 

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

ية وسيلة أخر  أالهاتف( أو  -الغاز –المياه  -)الكهرباء 
نموذج العنوان المذكور في  الفاختممكنة وذلك في حالة 
عن الموجود في مستند تحقيق  التعرف على العميل

 الشخصية.
مستند يحدد الجهة التي يعمل بها المو ف في حالة اختالف  •

 الو يفة عما هو موضح في مستند تحقيق الشخصية. 
رخصة مزاولة المهنة أو البطاقة الضريبية بالنسبة ألصحاب   •

المهن الحرة وذلك في حالة اختالف الو يفة عما هو موضح 
 في مستند تحقيق الشخصية.

نماذج التوقيع للعميل واألشخاص المصرح لهم بالتعامل   •
 )إن وجدوا(. بالنيابة عن العميل

لهم  الذين يصرح شخاصالمستندات الالزمة لتفويض األ •
)إن وجدوا(، وعلى األخص  بالنيابة عنهالعميل بالتعامل 

 .رسمي توكيل
الهيئة المستندات الدالة على الممثل القانوني في التعامل مع  •

 )مثل القصر(. األهليةناقصي  لألشخاصبالنسبة 
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 التحقق  إجراءاتب ـ 
 ءإجرا أو العمل، عالقة بدء قبل العميل عن المتوفرة المعلومات صحة من الت كد الهيئة على يتعين

 وماتمعل باستخدام وذلك(، جراءاتاإل)على النحو الوارد باألحكام العامة الواردة بهذه  عارض لعميل عملية
موثوق بها ومستقلة، بما في ذلك المستندات المبينة في الجدول   أخر من مصادر  أو وثائق أو بيانات

 :يلي ما مراعاة مع ،السابق

 على المستندات األصلية المستخدمة في الت كد من صحة البيانات والمعلومات  االطالع
منها، وتوقيع المو ف المختص على كل منها ب نها واضحة والحصول على صور ضوئية 

 صورة طبق األصل.

  من كافة الم اهر التي توحي وخال سار  المفعول، مستند تحقيق الشخصية أن الت كد من
 .بهبالعبث 

بالنسبة لألشخاص االعتبارية  التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيينإجراءات  -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 أو الشللللللللللركة للمنشللللللللللما إذا كان  •

 الدول(.
 أرقام الهواتف. •
 .)إن وجد( رقم الفاكس •
 إن وجدا()اإللكتروني البريد االلكتروني والموقع  •
 السجل التجار . يرقم وتاريخ وجهة القيد ف •
 .إصدارهارقم البطاقة الضريبية، وجهة  •

 (الجنسللللياتالجنسللللية )أو و اسللللم وعنوان صللللاحب المنشلللل ة  •
 حالة المنشآت الفردية(. ي)فالتي يتمتع بها 

 السجل التجار .من سار  مستخرج  •
 البطاقة الضريبية.  •

 )إن وجد(. رخصة مزاولة النشاط •

الجريدة الرسلللللمية أو  عقد الت سللللليس والن ام األسلللللاسلللللي •
األسلللللاسلللللي )وتلك المنشلللللور بها عقد الت سللللليس والن ام 

 (.االمنشور بها التعديالت التي تطرأ عليهم
 تحللت الشلللللللللللللركللة تكون أن حللالللة في) االبتللدائي العقللد •

 به وموضللللللحا المؤسللللللسللللللين من عليه موقعا( الت سلللللليس
 .المؤسسين لوكيل الوكالة وسند منهم، كل حصة

المسلللللللتندات الدالة على وجود تفويض من المنشللللللل ة أو  •
الطبيعيين الذين  األشللللللللللخاصالشللللللللللركة للشللللللللللخص أو 

 يمثلونها.
مسلللتند تحقيق الشلللخصلللية لصلللاحب المنشللل ة )في حالة  •

 المنشآت الفردية(.
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في  األشللخاص الذين يشللغلون و ائف اإلدارة العلياأسللماء  •
 الشخص االعتبار .

 :للمستفيد الحقيقيالمعلومات اآلتية بالنسبة  •
األشللخاص الطبيعيون وجنسلليات أسللماء وعناوين  .أ

مسللللللليطرة على الشلللللللركة  صيملكون حصلللللللالذين 
 الشلللللللللللللركةرأس مال ف كثر من  %25والتي تمثل
 )إن وجد(.

أسللماء وعناوين وجنسلليات األشللخاص الطبيعيون  .ب
الذين يسللللللللللللليطرون على الشلللللللللللللركة من خالل أية 
وسلللللللللائل أخر  )إن وجدت(، وذلك في حالة عدم 
امتالك أ  شلللللللللللللخص طبيعي لحصللللللللللللللة الملكيلة 

 في البند )أ(. المشار إليها

اسلللم وعنوان وجنسلللية رئيس مجلس إدارة الشلللركة  .ج
وذلك في  ،المنصلللللللب الذ  يعادلهمن يشلللللللغل أو 

أشللللللخاص ينطبق عليهم  التوصللللللل إلىحالة عدم 
 ما ورد بالبندين )أ( و )ب(.

المصلللللللللللرح لهم وتوقيعات األشلللللللللللخاص أسلللللللللللماء وعناوين  •
 .نيابة عن العميلبالتعامل 

 .التعاملالغرض من  •
فور  المنشلللللللللللل ة أو الشللللللللللللركةالتعهد بالقيام بتحديث بيانات  •

 لذلك.الهيئة حدوث أية تغيرات بها أو عند طلب 

ن يألشللللللخاص الطبيعيتحقيق الشللللللخصللللللية ل اتمسللللللتند •
مسلللللليطرة على الشللللللركة والتي  صالذين يملكون حصلللللل

 .الشركة )إن وجد(رأس مال ف كثر من  %25 تمثل

باألشللللللخاص  مسللللللتندات تحقيق الشللللللخصللللللية الخاصللللللة •
ن الذين يسلليطرون على الشللركة من خالل أية يالطبيعي

وسائل أخر  )إن وجدت(، وذلك في حالة عدم امتالك 
في  أ  شلللللخص طبيعي لحصلللللة الملكية المشلللللار إليها

 .البند السابق

ئيس مجلس إدارة بر مسلللتند تحقيق الشلللخصلللية الخاص  •
وذلك  ، المنصلللللب الذ  يعادلهمن يشلللللغل الشلللللركة أو 
عدم تحديد أشلللللللللللللخاص ينطبق عليهم ما ورد في حالة 
 .السابقين بالبندين

نيابة  نماذج التوقيع لألشللللخاص المصللللرح لهم بالتعامل •
 .عن العميل

 

ـ الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة للتعرف على هوية األشخاص االعتبارية األخرى ب 
 والترتيبات القانونية:

 

الحصللللللللللللللول على  الهيئللةوالترتيبللات القللانونيللة يتعين على األخر  في حللالللة األشللللللللللللللخللاص االعتبللاريللة 
ط كل بما يتناسب مع طبيعة ونشا أ( – 2.5) المشار إليها في الجدول الوارد بالبندالمعلومات والمستندات 

نوع من أنواع تلك األشللللللللللللللخاص االعتبارية والترتيبات القانونية، على أن يتم اسللللللللللللللتيفاء أية معلومات أو 
لد  التعرف على الترتيبات القانونية الهيئة مسلللللللللتندات أخر  تعد الزمة لممارسلللللللللة نشلللللللللاطها، ويتعين على 

 التي يمكن من خاللها التعرف على الترتيب القانوني.الحصول على المعلومات والمستندات القانونية 
 

 :بما ي تيالتعرف على الهوية كجراءات لد  القيام ب الهيئةلتزم تويتعين أن 
 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (12)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

  فهم هيكل الملكية والسلللللللللللللليطرة على العميل من األشللللللللللللللخاص االعتبارية والترتيبات القانونية، وتحديد
 .منه مستفيدين الحقيقيينال

 تطبيق فيتعين  الهيئةالتعامل مع ( ةلللللللللللللللاألجنبي)المحلية أو ة لللللللللللللللالمؤسسات المالي  حدإحالة طلب  في
مزاولة بواسللللللتيفاء التراخيص الصللللللادرة  التعرف على الهوية الخاصللللللة باألشللللللخاص االعتباريةإجراءات 
من  الت كد، على أن يراعى في حالة المؤسسات المالية األجنبية السلطة الرقابية عليهاقبل من النشاط 

الدولة األم للمؤسللللللللسللللللللة المالية،  يوتمويل اإلرهاب ف لمكافحة غسللللللللل األموالمالئمة وجود تشللللللللريعات 
 سلطة رقابية بالدولة األم.من  للرقابة المؤسسة المالية تلك وخضوع

 ىعل ينبغي معينة، خصائص الذين يتم تحديدهم بفئة أو االستئمانية الصناديق من للمستفيدين بالنسبة 
 على قادرة ستكون ب نها على قناعة تكون الهيئة بهم بحيث تتعلق كافية معلومات على الهيئة الحصول

 المكتسبة حقوقه ممارسة المستفيد ينو  عندما أو صرف العوائد له عند المستفيد هوية التعرف على

 .قانوناً 

 التحققإجراءات ـ ج 
 أو العمل، عالقة بدء قبل العميل عن المتوفرة المعلومات صللللللللللللللحة من الت كد الهيئة على يتعين

دام باسلللللتخ وذلك(، جراءاتاإل)على النحو الوارد باألحكام العامة الواردة بهذه  عارضلللللةعملية تحويل  إجراء
، بما في ذلك المسللللتندات المبينة في من مصللللادر أخر  موثوق بها ومسللللتقلة معلومات أو بيانات أو وثائق

واضللللحة على المسللللتندات األصلللللية والحصللللول على صللللور ضللللوئية  االطالع مراعاة مع ،ةالجداول السللللابق
 منها، وتوقيع المو ف المختص على كل منها ب نها صورة طبق األصل.

 
 المراسلة:لعالقات التعرف على الهوية بالنسبة إجراءات  -5.3

 كرهاالسلالف ذ الواجبة العنايةإجراءات  اتخاذ)بصلفتها المؤسلسلة المالية المراسللة(  الهيئةعلى  يتعين 
 باإلضافة إلى القيام بما يلي:إقامة عالقة مراسلة   لدبالنسبة لألشخاص االعتبارية 

  مراسلة جديدةعالقة قبل إقامة للهيئة الحصول على موافقة اإلدارة العليا. 

  أو هاقائمة معمراسلللللة عدم الدخول في عالقة مراسلللللة مع بنوك وهمية أو االسللللتمرار في عالقة ،
 التوصل إلىى الهيئة ويتعين عل. المراسلة لبنوك وهميةعالقات التي تقدم المؤسسات المالية مع 

 .ال تسمح ب ن يتم استخدام حساباتها من قبل بنوك وهمية ةالمستجيبالمؤسسة المالية ب ن  قناعة

  والقيام  الهلتحقيق معرفة كاملة لطبيعة عمالمؤسلللسلللة المالية المسلللتجيبة جمع معلومات كافية عن
 ،اونوعية الرقابة التي تتم عليه اتمتع بهتمن خالل المعلومات المعلنة بتحديد نوع السللللللللللمعة التي 

أو أيًا من أعضلللاء مجلس  ةالمسلللتجيب ت المؤسلللسلللة الماليةويتضلللمن ذلك أيضلللًا معرفة ما إذا كان



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (13)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

قد خضعوا لتحقيقات بش ن جرائم غسل األموال أو تمويل  اأو مالكي الحصة المسيطرة به اإدارته
 اإلرهاب أو أية جزاءات أو تدابير إدارية.

  لمكافحة غسللللللل األموال وتمويل  المؤسللللللسللللللة المالية المسللللللتجيبةسللللللتخدمها تتقييم الضللللللوابط التي
 .اإلرهاب

  عن مكافحة  المؤسللسللة المالية المسللتجيبةكمؤسللسللة مالية مراسلللة وكذا مسللئوليات  هااتيمسللئولفهم
 .بشكل واضح غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

                                            حتديث البيانات -6
 

عليها عند تطبيق هذه  تالمعلومات والمسلللللتندات التي حصللللللالبيانات و تحديث  الهيئةيتعين على  .أ
، خاصًة فيما يتعلق بفئات العمالء وفي أوقات مناسبة بصفة مستمرة وعلى نحو مالئمجراءات اإل

، على جراءاتاإلمن هذه  (8)البند هذا الشللللللل ن بالمخاطر، أخذًا في االعتبار ما ورد في  مرتفعي
 .يراعى تخفيض مدة التحديث كلما ارتفعت درجة المخاطرأن 

 الهيئةيتعين على ، جراءاتاإلهذه سللللللريان قبل  عالقات العمل الحاليةو بالنسللللللبة للعمالء القائمين  .ب
أخذًا في  ،المخاطر واألهمية النسللللللبية درجةتطبيق هذه اإلجراءات عليهم في أوقات تتناسللللللب مع 

مع مراعاة ما إذا كان قد سلللللللللبق ، جراءاتاإلمن هذه  (8)البند هذا الشللللللللل ن باالعتبار ما ورد في 
التي تم تطبيق إجراءات العنلللايلللة الواجبلللة عليهم، وتوقيلللت هلللذا التطبيق، وملللد  كفلللايلللة البيلللانلللات 

 .الحصول عليها في حينه

 اتالمؤسلللسلللبالخاصلللة تحديث البيانات والمسلللتندات  ى الهيئةعليتعين ، المراسللللةلعالقات بالنسلللبة  .ج
 اتالمؤسللللسلللل يرات أو  هور شللللكوك بشلللل نيبشللللكل دور  أو عند حدوث أية تغ المالية المسللللتجيبة
 التعامل.مرحلة من مراحل  ةفي أي المالية المستجيبة

 
                                   املستمرة للعملياتالرقابة  -7

بالرقابة المسلللللللتمرة للعمليات، بما يشلللللللمل فحص  اوضلللللللع ن ام داخلي يسلللللللمح له الهيئةيتعين على 
ما  العمليات التي تتم طوال فترة قيام العالقة مع العميل، لضلللللللللللمان اتسلللللللللللاق العمليات التي يتم إجراؤها مع

وكذا معلومات عن مصللللللللللللدر من معلومات عن العميل ونمط نشللللللللللللاطه والمخاطر التي يمثلها  لديهايتوافر 
 األموال إذا اقتضى األمر.

 



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (14)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

و أإيالء عناية خاصلللة لجميع العمليات المعقدة أو الكبيرة بصلللورة غير معتادة،  الهيئةويتعين على 
هلذه العمليللات أو األنمللاط غرض أنمللاط العمليللات غير العللاديلة، وذللك في األحوال التي ال يكون أل  من 

 وتتضمن بعض صور هذه العمليات واألنماط المشار إليها كاًل مما ي تي: ،مشروع أو اقتصاد  واضح
 .العمليات المعقدة أو الكبيرة مقارنة بطبيعة نشاط العميل وتعامالته السابقة 
  هيئةضعها التالعمليات التي تجاوز أية حدود مالية. 

 

                نظم إدارة املخاطر اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب -8
 

 تقييم املخاطر -1.8

بة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسلللللللللللللللل األموال وتمويل الهيئة يتعين على  اتخاذ خطوات مناسلللللللللللللل
تقلللديم أو قنوات ، أو العمليلللات الملللاليلللةواجههلللا، والمتعلقلللة بكلللل من المنتجلللات والخلللدملللات تاإلرهلللاب التي 

 الجغرافية، على أن يتضمن ذلك ما يلي:أو المناطق ، الخدمات، أو العمالء
 تقييم المخاطر. بكعداداالحتفا  بالمستندات المتعلقة  -

وتمويل اإلرهاب لد  تحديد مسللللللللللتو   لاألموامراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الصلللللللللللة بغسللللللللللل  -
 حد من تلك المخاطر.لل اتخاذهاالتي يتعين جراءات المخاطر ونوع ومستو  اإل

 .، ومتى دعت الحاجة إلى ذلكدوريةبصفة  تحديث تقييم المخاطر -

ووزارة االتصلللللاالت نتجت عن تقييم المخاطر لكل من  يتوافر آليات مناسلللللبة لتوفير المعلومات الت -
 وحدة.الو وتكنولوجيا المعلومات 

أية و الوطني للمخاطر وتحديثاته، ليها نتائج التقييم إتوصلللللللت  التيمراعاة إدراج المخاطر المرتفعة  -
 .رسميموافاة الهيئة بها بشكل تتم مخاطر مرتفعة أخر  يتم تحديدها على مستو  الدولة، و 

 

 جماالت املخاطر -2.8

كللافللة  التقييم بتقييم مخللاطر غسللللللللللللللللل األموال وتمويللل اإلرهللاب، يتعين أن يتنللاولالهيئللة لللد  قيللام 
 مجاالت المخاطر، بحيث تتضمن كحد أدنى ما يلي:

 
 تقديم اخلدماتالعمليات أو قنوات  وأاملالية اخلدمات  وأاملنتجات ب املتعلقةخاطر امل: 

ب، غسل األموال أو تمويل اإلرها فيالتي تتسم بكمكانية استغاللها و  بهمتتضمن المخاطر المتعلقة 
 التيالجديدة أو المبتكرة سلللللللللللللواء  تقديم الخدماتأو قنوات أو العمليات بما يشلللللللللللللمل المنتجات أو الخدمات 

 .كون طرفًا فيهاتأو الهيئة قدمها ت



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (15)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

 

 خماطر العمالء  

تعين ، أو القطاع الذ  ينتمون إليه، ويالهيئةتتضمن المخاطر المتعلقة بالعمالء، أو تعامالتهم مع 
تم الحصللللللللللللللول عليها من خالل  التيلتلك المخاطر االسللللللللللللللتناد إلى المعلومات  الد  تحديدهالهيئة على 

نمط  ، وكذلك من خالل متابعةللهيئةالتعرف على الهوية والمعلومات العامة المعروفة أو المتاحة إجراءات 
 .عمليات العمالء

 املخاطر املتعلقة مبناطق جغرافية معينة  

التي يتم تتضللللللللللللللمن المخاطر المتعلقة بمكان إقامة العميل أو عمله، ومصلللللللللللللللدر ووجهة العمليات 
 .تنفيذها

 
ها لفئات المخاطر المرتفعة االسللللللللترشللللللللاد ب الد  تحديده للهيئةيمكن  التيوفيما يلي أمثلة للعوامل 

 :في المجاالت المشار إليها

 
المصـــــــــرعية أو العمليات أو قنوات تقدي  لمخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات ا -1.2.8

 الخدمات:

  الخدمات التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر مرتفعة من قبل الوحدة بالتنسللللللللليق مع
 .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  تتم وجهًا لوجه. التيعالقات العمل أو العمليات 

 
 مخاطر العمالء: -2.2.8

  كانوا أشلللللللخاصلللللللًا طبيعيين، أو أشلللللللخاصلللللللًا اعتباريين، أو العمالء غير المقيمين )سلللللللواء
 ترتيبات قانونية الذين ال يوجد لهم محل إقامة أو عنوان دائم بمصر(.

  ي تتميز بكثافة التعامل النقد .التاألنشطة 

 .هياكل ملكية الشركات التي تبدو غير اعتيادية أو معقدة مقارنة بطبيعة أعمالها 

 .الجهات التي ال تهدف للربح 

 
 معينة: خاطر المتعلقة بمناطق جغراعيةالم -3.2.8

  الدول التي ليس لديها ن م سللللللللللليمة لمكافحة غسللللللللللل األموال وتمويل اإلرهاب، والتي يتم
تحديدها من قبل مصللللللادر موثوق بها مثل التقارير المنشللللللورة بشلللللل ن تقييم الدول من قبل 

 من مات إقليمية أو دولية.



 
ومتويل اإلرهاب وحدة مكافحة غسل األموال  

  (16)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

  ح ر التعامل أو إلجراءات أخر  مماثلة )من قبل األمم الدول التي تخضع للعقوبات او
 المتحدة مثاًل(.

  الدول التي يتم تحديدها من قبل مصلللادر موثوق بها على أنها تتصلللف بوجود مسلللتويات
 عالية من الفساد.

  يتم تحديدها من قبل مصلللللللللللللللادر موثوق بها على أنها  التيالدول أو المناطق الجغرافية
 ة من األنشطة اإلجرامية.تتصف بوجود مستويات عالي

 يتم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها على أنها تقوم التيالدول أو المناطق الجغرافية 
 تعمل بها المن مات اإلرهابية. التيبتوفير التمويل أو الدعم لألنشطة اإلرهابية أو 

 
 تصنيف العمالء وفقًا لفئات املخاطر -8.3 

تصللللنيف بالهيئة ن ام إدارة المخاطر الخاصللللة بغسللللل األموال وتمويل اإلرهاب  أن يتضللللمنيتعين 
سب الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناجراءات ووضع اإل ،العمالء إلى فئات وفقا لدرجات المخاطر

 التالي:كتصنيف العمالء وفقًا لثالث فئات  -كحد أدنى  – ويراعى في هذا الش ن ، مع تلك الدرجات
 .عمالء ذو  مخاطر مرتفعة 
 .عمالء ذو  مخاطر متوسطة 

 .عمالء ذو  مخاطر منخفضة 

 

وفقًا لدرجات المخاطر أو في حالة بشللللللللللللللكل دور  مراجعة تصللللللللللللللنيف العمالء الهيئة ويتعين على 
التقارير المسللللتخرجة  فيويعتبر من هذه التغيرات تكرار  هور اسللللم العميل  ،حدوث تغيرات تسللللتدعى ذلك

 وحدة عن عملية مشتبه فيها تتعلق بالعميل.العن العمليات غير العادية، أو إخطار 

 احلد من املخاطر 4.8

 القيا  بما يلي: ابتقيي  المخاطر عيتعين عليهالهيئة ضوء ما يسفر عنه قيا   عي

جراءات وضع سياسات ون م ضبط داخلي و  - معتمدة من مجلس اإلدارة بش ن إدارة مخاطر غسل ا 
ابعة أو على مستو  الدولة والحد منها، ومتالهيئة األموال وتمويل اإلرهاب التي تم تحديدها من قبل 

 وتطويرها إذا تطلب األمر ذلك.جراءات تنفيذ هذه السياسات والن م واإل

إلدارة المخاطر تقوم على تحديد المخاطر الموضلللوعة جراءات التحقق من أن السلللياسلللات والن م واإل -
الن م المراجعة الدورية لتلك السلللللللياسلللللللات و  اوتقييمها والرقابة عليها واإلبالغ عنها وكذلك يتعين عليه

 تصحيحية إذا لزم األمر.إجراءات ، واتخاذ ما يلزم من جراءاتواإل
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  (17)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

مويل اإلرهاب مرتفعة عناية واجبة معززة عندما تكون مخاطر غسلللللللللللللللل األموال وتإجراءات تطبيق  -
 .(جراءاتمن هذه اإل 9)باالستعانة بما ورد بالبند 

 

 املعززة العناية  إجراءات -9
 

، إلى أقصللى حد ممكن بصللورة معقولة، خلفية وغرض جميع العمليات تفحصأن الهيئة يتعين على 
و أ اقتصللللللاد ليس لها غرض  التيالمعقدة والكبيرة غير االعتيادية، وجميع أنماط العمليات غير المعتادة، 

عندما تكون مخاطر غسللل األموال  معززةعناية واجبة إجراءات تطبيق الهيئة  يتعين علىو واضللح.  قانوني
، بشللللللللللللللكل خاص، زيادة اوينبغي عليه ، بما يتفق مع المخاطر التي تم تحديدها.أو تمويل اإلرهاب مرتفعة

درجلة وطبيعللة متللابعللة عالقلة العمللل، وذللك لتحللديلد ملا إذا كلانلت تلللك العمليللات أو األنشللللللللللللللطللة تبللدو غير 
عمل يمكن تطبيقها على عالقات ال التي المعززةالعناية جراءات إلاعتيادية أو مشللللللللللللللبوهة. وفيما يلي أمثلة 
 إجراءاتإضلللللافية يتم اتخاذها باإلضلللللافة إلى  إجراءاتتعد جراءات مرتفعة المخاطر مع مراعاة أن تلك اإل

 العناية الواجبة المطبقة على كافة العمالء السالف بيانها: 
 

 أو الممتلكلات الحصللللللللللللللول على معلوملات إضلللللللللللللللافيلة عن العميلل )مثلل حجم األصللللللللللللللول ،
 .والمعلومات المتاحة من خالل قواعد البيانات العامة، واإلنترنت، الخ(

  التعرف على هوية العمالء والمستفيد الحقيقي. تحديث بياناتتخفيض دورية 
 الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل المتوقعة. 
 الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل. 
 تم إجراؤها التيمليات المتوقعة أو عالحصول على معلومات حول أسباب ال. 
  مواصلة عالقة العمل.أو اإلدارة العليا لبدء موافقة الحصول على 
  د تحتاج إلى المزي التيتحديد أنماط العمليات  لعالقة العمل، من خالل معززةتطبيق متابعة

 داخلية مشددة إذا لزم األمر. ضوابط من الفحص ووضع

  المطالبة، قدر اإلمكان، بسللللللللللداد الدفعة األولى من قيمة التعامل من خالل حسللللللللللاب باسلللللللللم
العميللل لللد  بنللك يخضللللللللللللللع لنفس معللايير مراعللاة العنللايللة الواجبللة في التعرف على هويللة 

 العمالء.

 
فئللات التي تعللد بطبيعتهللا ال تجللاه بعضالواجللب اتخللاذهللا  العنللايللة المعززةإجراءات  ونورد فيمللا يلي

 تإجراءاإضلللافية يتم اتخاذها باإلضلللافة إلى إجراءات تعد جراءات مرتفعة المخاطر، مع مراعاة أن تلك اإل
 :جراءاتهذه اإل فيالواردة العناية الواجبة 
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  (18)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

 العامةاألشخاص ذوو المخاطر بحك  مناصبه   -9.1
األشللللللللللللللخاص كذا و  هؤالء األشللللللللللللللخاص،عند التعامل مع  التاليةجراءات اإل اتخاذالهيئة يتعين على 

وأفراد عائالت هؤالء األشلللللللللللخاص،  يملكون حصلللللللللللة مسللللللللللليطرة فيها، التيأو الترتيبات القانونية االعتبارية 
 تضمن كحد أدنى ما يلي:تبحيث والمتعاملون نيابة عنهم، واألطراف ذو  العالقات الوثيقة بهم، 

من األشلللخاص لتحديد ما إذا كان العميل أو المسلللتفيد الحقيقي إلدارة المخاطر ن م مالئمة وضلللع  -
الحصللللللول على معلومات إضللللللافية الشلللللل ن ويمكن في ذلك  ،مةذو  المخاطر بحكم مناصللللللبهم العا

 باالستعانة بالمصادر التالية:

 . المعلومات المقدمة من العميل مباشرة أو أية جهات أخر 

 .االستعانة بمصادر المعلومات المتاحة للجمهور 

 .االستعانة بقواعد البيانات االلكترونية المتضمنة معلومات عن هؤالء األشخاص 

 تم الذ  الحقيقي المسلللللللللللللتفيد أو العميل وأموال ثروة مصلللللللللللللدر على لتعرفمعقولة لإجراءات  اتخاذ -
 . العامة مناصبهم بحكم المخاطر ذو  األشخاص من أنه تحديد

أو مواصللللللللللة عالقة العمل الحصلللللللللول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل مع العميل  -
 .بالهيئةبعد التشاور مع إدارة االلتزام معه )بالنسبة للعمالء الحاليين( 

حسلللللابات تلك الفئة من العمالء بصلللللورة مسلللللتمرة ومكثفة، وذلك من خالل تقارير المعززة لمتابعة ال -
ان دورية لمتابعة النشللاط على حسللاباتهم، واالسللتعانة في ذلك بالوسللائل التكنولوجية الحديثة متى ك

 ذلك مناسبًا.

 

 مرتفعة المخاطراألشخاص الذين ينتمون إلى دول  -9.2
  9د وفقا لما ورد بالبن)المخاطر عناية معززة متناسبة مع درجة إجراءات  اتخاذالهيئة يتعين على 

طبيعيين أو الشللللللللللللخاص األمع تتم  التيبالنسللللللللللللبة لعالقات العمل والعمليات  (جراءاتمن هذه اإل
لى إتدعو مجموعة العمل المالي  التيدول ال من)بما يشللللللللمل المؤسللللللللسللللللللات المالية(  عتبارييناال
 .به من قبل الوحدة(الهيئة تم موافاة ت)وفقا للبيان الدور  الذ   تخاذ ذلك اإلجراء بش نهاا
  اتخاذ تدابير مضلللللللللللللللادةالهيئة يتعين على (counter measures)  متناسللللللللللللللبة مع درجة

، أو بشللللللللللل نها اإلجراء ذلك اتخاذ لىإ المالي العمل مجموعة تدعو التي لدولبالنسلللللللللللبة لالمخاطر 
مكافحة غسلللللللل األموال وتمويل ن م متعلقة ب وجه ضلللللللعف في الدول التي يثار بشللللللل نها مخاوف 

ددها حت، أو المخاوف التي الوحدة قبل من به لهيئةا موافاة تمت الذ  الدور  للبيان وفقا) اإلرهاب
وزارة بهلللا من قبلللل الوحلللدة أو من الهيئلللة تتم موافلللاة  التي األخر ، وكلللذا اللللدول (اذاتهللل الهيئلللة

 :تخاذها ما يليايمكن  التيالتدابير المضادة شمل وت، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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  (19)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

o  الحصلللللللللللول على موافقة اإلدارة العليا على قيام عالقة العمل أو مواصللللللللللللة عالقة العمل مع
 العمالء الذين ينتمون لهذه الدول.

o .الحد من عالقات العمل أو العمليات المالية مع هذه الدول أو األشخاص المنتمين إليها 

o  ألمر.عالقات المراسلة القائمة بهذه الدول لتعديلها، أو إنهائها إذا اقتضى ا فياعادة الن ر 
  

  بالنسللبة تدابير مضللادة متناسللبة مع درجة المخاطرو العناية المعززة إجراءات تطبيق للهيئة يمكن 
 .اذاتهالهيئة يثار بش نها مخاوف من قبل  التيللدول 
 

 استخدا  الوسائل التكنولوجية الحديثة -9.3
  تحديد وتقييم مخاطر غسلللل األموال وتمويل اإلرهاب التي تنشللل  عن تطوير منتجات الهيئة يتعين على

تنشلللللل  عن  التيتلك المخاطر و  قنوات تقديم الخدماتل الوسللللللائل الحديثةوممارسللللللات جديدة بما يشللللللمل 
 متطورة لمنتجات جديدة أو قائمة. حديثة أو تقنيات استخدام 

  إطالقهلا أو إجراء تقييم لمخلاطر هلذه المنتجلات والمملارسلللللللللللللللات والتقنيلات قبلل بلدء الهيئلة يتعين على
 مناسبة إلدارة هذه المخاطر والحد منها.  إجراءات، واتخاذ استخدامها

 
 

  باحلواالتقواعد خاصة  -10
 حوالةحالة إرسال  عي -.101
سلللللللللللواء إلى الداخل أو الخارج، الحصلللللللللللول على المعلومات لد  إرسلللللللللللال حوالة،  الهيئة يتعين على .أ

دراجها بالكامل في النموذج  الخاصلللة بالشلللخص طالب التحويل، والتحقق من دقتها واالحتفا  بها، وا 
 فيما ي تي:الذ  يتم التحويل من خالله، وتتمثل تلك المعلومات 

  الحوالة بالكاملاسم طالب. 

  الحوالة يسمح بتعقب )أو رقم إشار  مميز المستخدم في التحويل الحوالة طالب رقم حساب
 إذا لم يكن هناك حساب(.

  أو رقم مستند تحقيق الشخصية الخاص به، أو تاريخ ومحل الميالدالحوالةعنوان طالب ،. 

  الحوالةالغرض من. 

 الحوالةمن  اسم المستفيد. 

  أو رقم إشار  مميز يسمح بتعقب التحويل الحوالة تلقى رقم حساب المستفيد المستخدم في(
  إذا لم يكن هناك حساب(.
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  (20)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

للهيئة لد  إرسلللللللال التحويل االعتماد على المعلومات التي سلللللللبق الحصلللللللول عليها من خالل  جوزي .ب
إجراءات التعرف على هوية العميل السلللللللللتيفاء أيا من المعلومات المطلوبة بالبند السلللللللللابق متى كان 
 ذلك مناسبا دون الحاجة إلى تكرار الحصول على تلك المعلومات والتحقق منها عند تنفيذ التحويل.

عميل، فيجب أن تتضلللللللللللمن تلك نفس البناء على طلب  كدفعة واحدةحواالت في حالة إرسلللللللللللال عدة  .ج
 أ(.)طالب التحويل المبينة بالبند  من استيفائهاالتي تم المعلومات الحواالت الدفعة من 

م عد اعلى استيفاء االلتزامات )أ حتى ج(، يتعين عليهالهيئة في حال عدم قدرة عند إرسال التحويل  .د
 تنفيذ عملية التحويل.

م يجب على الهيئة لد  إرسال حوالة االحتفا  بكافة المعلومات عن طالب التحويل والمستفيد التي ت .ه
 الحصول عليها.

تسللللر  البنود السللللابقة على التحويالت التي تسللللتخدم فيها بطاقة االئتمان أو الخصللللم كن ام دفع في  .و
 تحويل النقود.

 

 الحوالة عي حالة تلقي -.102
 إذا كللان ذلللك أو لح يللة - الحقللةمعقولللة  متللابعللة تللدابيرتبني لللد  تلقي حوالللة  الهيئللةعلى يتعين  .أ

لمسلللتفيد واالحوالة طالب  كل من كاملة عنالمعلومات الغير المصلللحوبة بالحواالت لتحديد  -ممكنًا 
 .أ(-1-10الواردة بالبند) امنه

)إذا لم يكن قد سللللللللللللللبق الحوالة التحقق من هوية المسللللللللللللللتفيد من  لد  تلقي حوالة الهيئةيتعين على  .ب
، (جراءاتاإلالمنصللوص عليها بهذه والتحقق منها التعرف على الهوية إجراءات التحقق منها ضللمن 

مسللتندات التي تم الحصللول عليها لمدة خمس سللنوات من تاريخ البهذه المعلومات وصللور  واالحتفا 
 .الحوالةورود 

جراءات تبني سلللللللللياسلللللللللات و  لد  تلقي حوالة الهيئةيتعين على  .ج مبنية على المخاطر لتحديد متى يتم ا 
الحوالة تضللللللللللللللمن المعلومات المطلوبة بشللللللللللللللل ن كل من طالب تال حوالة تنفيلذ أو رفض أو تعليق 

 اتخاذها في كل حالة.ة التي يتم المتابعة المناسبإجراءات تحديد وكذلك ، والمستفيد

 

 وسيطًا عي سلسلة الدععالهيئة كون تعي حالة أن  -.103
طالب كل من كافة المعلومات الخاصلللللللللللة برسلللللللللللالة التحويل الت كد من تضلللللللللللمن الهيئة يتعين على   .أ

 .والمستفيدالحوالة 

المسللللللتفيد، أو الحوالة رسللللللالة التحويل معلومات طالب تضللللللمن في حالة وجود قيود فنية تحول دون  .ب
لمللدة خمس الحواللة  مرسلللللللللللللللللةالتي تلقللاهلا من الجهللة معلوملات ال بكللافلةاالحتفللا  الهيئللة يتعين على 

 .تلك الحوالةسنوات على األقل من تاريخ تنفيذ 
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  (21)                إجراءات العناية الواجبة بعمالء اهليئة القومية للربيد فيما تقدمه من خدمات مالية

 ن التي ال تتضللللمن المعلومات المطلوبة بشللللالحواالت لتحديد  اتخاذ تدابير معقولةالهيئة يتعين على  .ج
 المسلللتخدمة للتعامل معليات اآلمع هذه التدابير تتسلللق  أو المسلللتفيد، على أنالحوالة كل من طالب 

 Straight Through) يدويةإجراءات دون اتخاذ أيه إلكترونية مباشللللللللللللللرة بصللللللللللللللورة الحواالت 

Processing.) 

جراءات و  اتسياس تبنيالهيئة يتعين على  .د ذ تنفييتم فيها  يالحاالت التلتحديد  مبنية على المخاطرا 
، المستفيد وأالحوالة ضمن المعلومات المطلوبة بش ن كل من طالب تتال حوالة أو رفض أو تعليق 

 .كل حالة في يتم اتخاذها التية المتابعة المناسبإجراءات وكذلك 

 
 ذات العالقة باألشخاص والجهات المدرجين على القوائ  السلبيةالتحويالت  -.104

ذات بالتحويالت إلدارة المخاطر المتعلقة جراءات وضع السياسات والن م واإل الهيئةيتعين على 
أ  ، بما يشمل قيام الهيئة لد  ارسال العالقة باألشخاص والجهات المدرجين على القوائم السلبية

  أتحويل بالكشف عن مد  إدراج طالب التحويل على القوائم السلبية قبل تنفيذ التحويل، وعند تلقي 
ة أو اإلضافله بالكشف عن مد  إدراج المستفيد على القوائم السلبية قبل الصرف  تقوم الهيئة تحويل
ح وفقًا ألحكام القوانين واللوائ ، على أن تتخذ الهيئة ما يلزم من إجراءات في هذا الصددهلحساب

 ليات ذات الصلة.واإلجراءات واآل

  
 
 


