
 (الرشوة ) غسل أموال –(4)حالة 
 

بحسابيا بما ال تمقت الوحدة اخطار من احد البنوك يفيد قيام السيدة )س( بإيداع مبمغ كبير 
يتناسب مع سابق تعامالتيا او دخميا السنوي وقياميا بتحرير توكيل مصرفي لمتعامل عمي 
الحساب لصالح والدتيا السيدة )ص( التي تشغل منصب حكومي رفيع مما اثار االشتباه في 
كون االموال المودعة تخص السيدة )ص( ، وعميو تم طمب اجراء التحريات من قبل احدي 

 انفاذ القانون حيث افادت بما يمي:جيات 
ومية وتحصمت من وراء ذلك عمي رشاوي ــاستغالل السيدة )ص( منصبيا كمسئولة حك -

 بمبالغ كبيرة .
مبالغ مالية كبيرة بحسابيا متحصمة  بإيداعقيام السيدة )ص( بتكميف كريمتيا السيدة )س(  -

لمسيدة )ص( في التعامل من جريمة الرشوة ، عمي ان تقوم السيدة )س( بتحرير توكيل 
 بالسحب وااليداع عمي ىذا الحساب، وذلك بقصد اخفاء حقيقة االموال وتمويو مصدرىا.

 بعدم عمميا مع وقامت مشروع غير االموال مصدر ان عمم عمي)س(  السيدة ان الي وبالنظر
 المتحصمة االموال غسل عمي والدتيا مساعدة بغرض بحسابيا بإيداعيا االموال تمك مشروعية

 االموال غسل جريمة بارتكاب اتياميا تم فقد الرشوة جريمة من
لتوافر دالئل عمى ارتكاب جريمة غسل األموال متحصمة من جريمة الرشوة صدر أمر من  ونظرا

تم احالة  وقداليم و التصرف في أم منالسيدة )ص( وكريمتيا السيدة )س(  بمنع امرالنائب 
 .األموال غسل بجريمةة قضية بشأن المذكورين لممحاكم

 

 الدروس المستفادة
 أىمية قيام المؤسسات المالية بما يمي:

  بحكم مناصبيم و المخاطر االشخاص ذو ايالء عناية خاصة عند التعامل مع
يممكون حصة مسيطرة فييا، وأفراد  التيمن العمالء واألشخاص االعتبارية العامة، 

عائالت  ىؤالء األشخاص، والمتعاممون نيابة عنيم، واألطراف ذوي العالقات الوثيقة 
 .بيم

   ند أعاله بما يشملببالفئات المشار إلييا بالوضع نظام إلدارة المخاطر المتعمقة 
التي تطرأ  مع التغيراتوتحديثيا بصفة مستمرة تحديد المخاطر ومراقبتيا باستمرار 

 .المؤسسة الماليةعمى حجم مخاطر 



   الء من ذوى المخاطر بحكم مناصبيم لتعرف عمى مصدر ثروة وأموال العماأىمية
من التعامالت الخاصة بيم أو االفراد والجيات المرتبطة  أو المستفيد الحقيقيالعامة 
 . بيم 

 تطوير ( وتحديث نموذج تقييم المخاطرRisk Scoring Model ) الخاص
بالمؤسسة المالية بشكل دوري، بما يشمل أية مستجدات تطرأ عمى تقييم المخاطر 

ليو الجيات المختصة أو دوليا وفقا لما تنتيى إ ) وفقا لمتقييم الوطني لممخاطر(محميا
في ىذا الشأن) التحديث الدائم لمدول عالية المخاطر وفقا لتقييم مجموعة العمل 

 (.FAFTالمالي الدولي 
 انتماء أي من لموقوف عمى اية مستجدات بشأن  ،حديث المستمر لبيانات العمالءالت

عادة تقييم مخاطر ، و االولبالبند  الييا العمالء الحاليين لفئة العمالء المشار ا 
 وفقا لذلك. العمالء

 بالفئات المشار إلييا بالبند االول، مثل مدى خرى ترتبط بحث أية معــــــــايير اشتباه ا
تعامميم كموكمين عمى حسابات أشخاص آخرين، أو قياميم بتفويض أشخاص 

العمـــــــميات النقديــــــة  اد عمىــاالعتمأخــــــرين ينـــــــوبون عنيــــم فـــــــــــــي إتمام العمميات، و 
 متكرر.بشكل  (المسحوبات/االيداعات)

 


