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                وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  األخرى  ملنتجات واخلدمات املاليةلصندوق توفري الربيد واالضوابط الرقابية 
  بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تقدمها اهليئة القومية للربيد

  

  مقدمة
  

صندوق توفير ة لضوابط رقابينولوجيا المعلومات ة اإلتصاالت وتكسبق أن أصدرت وزار

وذلك في ضوء أحكام قانـون مكافحــة غسـل األمـوال   بشأن مكافحة غسل األموال ،  البريد

التزامـات علـى المؤسسـات    وما ورد به من وتعديالته  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠الصادر بالقانون رقم 

  . صندوق توفير البريدمنها والماليـة 
  

مستجدات عالمية بشـأن مكافحـة   ا طرأت بعد صدور الضوابط الرقابية المشار إليهوقد 

لتوصيات األربعين وتم تحديث ا، تمويل اإلرهاب هذه المكافحة بمكافحة اقترنت و، غسل األموال 

فـي يــونيو سـنة    FATF الصادرة عن مجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل األموال 

ـ  ذات المجموعة صدرت أ، كما  ٢٠٠٣ ل اإلرهـاب ،  التوصيات التسعة في شأن مكافحـة تموي

التسعة بمثابة معايير دوليـة فـي مجـال مكافحـة هـاتين      األربعين والتوصيات هذه واعتبرت 

  .بها االلتزامالظاهرتين يتعين على الدول 
  

لصندوق توفير البريد في شأن هذه المكافحة إصدار ضوابط رقابية جديدة قد استلزم ذلك و

روعي فيها األخـذ فـي   ،  لبريدالهيئة القومية لا قدمهتوالخدمات المالية األخرى التي والمنتجات 

ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسـة العمليـة في مجـال فتــح   االعتبار تلك المستجدات و

مع تحسين وتفعيل تلك الجهود بما يتواءم مع المتغيرات العالمية  ،مكافحة الالحسابات وإجراءات 

الهيئة القومية للبريـد فيمـا    الضوابط بكل دقة من قبل في هذا المجال ، وبحيث يتم االلتزام بهذه

  .بصندوق توفير البريد والمنتجات والخدمات المالية األخرى التي تقدمها يتعلق
  



                وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

   املصطلحات: أوالً 

بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قـرين كـل    -تطبيق أحكام هذه الضوابط  لدى -يقصد 

  : منها
    

א    :א

  .إلتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة ا
  

:א
  .وحدة مكافحة غسل األموال

 

:א
  .للبريدالهيئة القومية 

א :א
أو الذى لـه سـيطرة   الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تتم العمليات لمصلحته أو نيابة عنه، 

رف قانوني باعتبـاره وصـياً أو   شخصية اعتبارية ، أو يملك الحق في تصكاملة أو فعالة على 

  .وكيالً أو غير ذلك

 

  قواعد التعرف على اهلوية: ثانياً 
  

التـي  واألوضاع القانونية للعمـالء  االلتزام بقواعد التعرف على الهوية  الهيئةيتعين على 

الالئحـة  مـن  ) ٣(من المادة ) ١٣(حكم البند إعماالً ل -تصدر عن وحدة مكافحة غسل األموال 

ـ  رئيس مجلس الـوزراء  قرارلقانـون مكافحــة غسل األموال الصادرة ب التنفيذية ) ٩٥١(م رق

لتعـرف علـى   لالتى تطبق بمكاتب البريد  اهواعدبوضع ق الهيئةقيام وذلك لدى  - م٢٠٠٣لسنة 

وكـذلك   االعتباريـة للعمالء من األشخاص الطبيعيين أو األشـخاص  واألوضاع القانونية  الهوية

  .نين الحقيقييالمستفيد
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  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  اإلرهابومتويل  املدير املسئول عن مكافحة غسل األموال: ثالثاً 
  

ليكون المسئول عن مكافحة غسل األمـوال وتمويـل    يتم تحديد أحد المسئولين بالهيئة

 مكافحة غسل األموال خطار وحدةإثناء غيابه ، مع أيحل محله يتم تحديد من ، واإلرهاب بها 

في تحديد المدير المسئول ومن يحل محلـه عنـد غيابـه    يراعى و، فى حالة تغيير أى منهما

  :والمهام المبينة فيما يأتيوالصالحيات ، وأن تكون له الضمانات المعايير اآلتية 
  

אא−١ א אא
لمسئول عـن مكافحـة   ا لمديرتحديد ا لدىالتالية معايير باللتزم تأن  الهيئةيتعين على 

  :ومن يحل محله أثناء غيابه اإلرهابوتمويل  غسل األموال

 . عاٍليكون ذا مستوى وظيفي أن   -أ 

  .والخبرة العملية الكافيةالمناسبة لديه المؤهالت العلمية توافر تأن   -ب 

א−٢ א א אא
دير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باإلستقالل يتعين أن يتمتع الم

في أداء مهامه وأن تُهيأ له الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغـرض منهـا ،   

  :ويستلزم ذلك ما يأتي
  

عن  مسئوالً اًمديرباعتباره أعمال إليه تتعارض مع مهامه  ةإسناد أيعدم  •

  .المكافحة

طالع على كافة واالالمعلومات كافة له الحق في الحصول على أن يكون  •

 لمباشرة مهامـه فـي فحـص   التي يراها الزمة  المستنداتالسجالت أو 

من مكاتـب   إليه تقدمتى االشتباه الالعمليات غير العادية وتقارير  تقارير

لتنفيـذ  البريد  بالهيئة أو مكاتب، واالتصال بمن يلزم من العاملين  البريد

 .مهامال تلك

لجنة  ةأيإلى  وأ الهيئةإدارة مجلس في تقديم تقارير إلى يكون له الحق أن  •

بما يساعد على زيادة كفاءة وفاعلية نظم مكافحة غسل األمـوال   تابعة له

 .بهابمكاتب البريد وتمويل اإلرهاب والتزام العاملين 
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  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

ير العادية غميع إجراءات تلقيه تقارير العمليات كفل السرية التامة لجأن تُ •

وإخطـار  المشار إليها ، وما يتم في شأنها من فحـص   االشتباهوتقارير 

 .لوحدة مكافحة غسل األموال
   

א−٣ א א א אמ
  

المدير المسئول عن مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل    إلى يتعين أن يوكل   

  :اآلتيةالمهام اإلرهاب 
  

فحـص  ولداخلية توفيرها له انظمة األالتي تتيح عمليـات غير العاديـة فحص ال  -أ 

مشفوعــة  بمكاتـب البريـد   العمليـات المشتبه فيها التى ترد إليه من العاملين 

 .ترد إليـه من أيـة جهـة أخـرىالتى باألسباب المبررة لها ، أو 

شبهة غسل  القيام بإخطار وحدة مكافحـة غسل األمـوال بالعمليات التي تتضمن  -ب 

 .أموال أو تمويل إرهاب، وذلك على النماذج المعمول بها في هذا الشأن

، هاأية شـبهة بشـأن  التي يتبين له عدم وجود ت بشأن حفظ العمليات اتخاذ القرارا  -ج 

 .الحفظإليها فى  استنداألسباب التى  تضمن القراريويجب أن 

في مجال مكافحة غسـل   الهيئةمن تطوير وتحديث لسياسة  اًزمال يراهاقتراح ما   - د 

فـي هـذا    بمكاتب البريدواإلجراءات المتبعة والنظم ،  األموال وتمويل اإلرهاب

لمسـتجدات المحليـة   مواكبتها ا، و زيادة فاعليتها وكفاءتها، وذلك بهدف  مجالال

 .والعالمية 

بتطبيـق أحكـام    مكاتب البريـد على التزام جميع وميدانياً مكتبياً اإلشراف العام   -ه 

في شـأن مكافحـة    الهيئةالتى تصدر عن  والتعليماتين والضوابط الرقابية القوان

 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

فـي  فى شأن وضع خطط التدريب  بالهيئة المختصةدارة اإلالتعاون والتنسيق مع   -و 

،  وبمكاتـب البريـد   بهـا  للعاملينمجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 .ية الالزمة لتنفيذ هذه الخطط ، ومتابعة التنفيذواقتراح البرامج التدريب
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  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

عن نشاط مكافحة غسل األموال ـ مرة على األقل كل سنة  ـ دورى  إعداد تقرير   -ز 

إلبداء ما يراه مـن  الهيئة  إدارةعرضه على مجلس و،  بالهيئةوتمويل اإلرهاب 

لـى  هذا التقرير إ وإرسالشأنه ،  فيمن إجراءات  هيقرراتخاذ ما و،  مالحظات

المشـار  دارة اإلمشفوعاً بمالحظات وقرارات مجلس  مكافحة غسل األموال وحدة

 :أتيما ي -كحد أدنى  –، ويراعى أن يتضمن هذا التقرير إليها 
  

العمليات غيـر  بشأن التي يتناولها التقرير الجهود التى تمت خالل الفترة  •

  .وما اتخذ فى شأنها المشتبه فيها ،العمليات والعادية 

فر عنه المراجعة الدورية لنظم وإجراءات مكافحة غسـل األمـوال   ما تس •

 مـن نقـاط ضـعف   ومكاتـب البريـد    بالهيئةوتمويل اإلرهاب المتبعة 

الـنظم الداخليـة   ذلك التقارير التي تتيحهـا   ومقترحات تالفيها ، بما في

  .عن العمليات غير العادية المطبقة بالهيئة ومكاتب البريد 

اإلجراءات أو النظم الداخلية أو الت على السياسات تعديمن  ما تم إجراؤه •

في شأن مكافحة غسل األمـوال وتمويـل   ومكاتب البريد  بالهيئةالمطبقة 

 . التقرير التي يتناولهااإلرهاب خالل الفترة 

بيان مدى االلتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة خالل فترة التقرير لإلشراف  •

للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام  لبريدمكاتب االعام مكتبياً وميدانياً على 

والـنظم  والتعليمات الصـادرة عـن الهيئـة    القوانين والضوابط الرقابية 

في شأن مكافحة غسل األمـوال وتمويـل   المطبقة بهذه المكاتب الداخلية 

 .اإلرهاب

مكاتـب  عرض الخطة الموضوعة لإلشراف العام مكتبياً وميدانياً علـى   •

 .الية للتقريرخالل الفترة الت البريد

بمكاتـب البريـد   للعاملين البرامج التدريبية التي تم عقدها تفصيلي ببيان  •

في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خـالل الفتـرة    والهيئة

 .المشار إليها
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  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 وأإجراءات اإلخطار عن العمليات الىت يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال : رابعاً 
  متويل إرهاب

  

في أنها تتضمن غسل أموال أو عن جميع العمليات المشتبه  اإلخطار الهيئة يتعين على - ١

وذلك بغض النظر عن حجم  ،العملياتبما في ذلك محاوالت إجراء تلك  ،إرهابتمويل 

 .العملية
 

فى تقرير  الهيئةإليها  تألسباب والدواعى التى استندتفصيالً ليتعين أن يتضمن اإلخطار  - ٢

 .مشتبه فيهاأن العملية 

لهذا  وحدة مكافحة غسل األموالقبل اإلخطار على النموذج المعد من  أن يتميتعين  - ٣

كافة به ، وأن ترفق تعليمات استيفائه به مرفقاً  الهيئةوالذي تم إرساله إلى الغرض 

تعليمات االلتزام بمع مراعاة  ،ة المشتبه فيها لعمليابالبيانات وصور المستندات المتعلقة 

 .إليهاالمشار استيفاء النموذج 
    

كحد  ـار عن العمليات المشتبه فيها أن ترفق باإلخطار ـلدى اإلخط الهيئةيتعين على  - ٤

 :اآلتيةصور المستندات ـ أدنى 
  

 .الخدمةتقديم أو  طلب فتح الحساب •
  

 .للعميل مستند تحقيق الشخصية •
  

 .اللعملية المشتبه فيهالمؤيدة المستندات  •
 

ستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام يحظر اإلفصاح للعميل أو الم - ٥

إجراء من إجراءات اإلخطار التى تتخذ  أيعن مكافحة غسل األموال وتعديالته قانون 

، أو أو تمويل إرهاب فى شأن المعامالت المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال 

 .عن البيانات المتعلقة بها 
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  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  واملستندات  تاالحتفاظ بالسجال: خامساً 

אאא−١ א אא
  

  :كل فيما يخصه يأتياالحتفاظ بما مكاتب البريد الهيئة وعلى يتعين 

طلبـات فـتح   على أن تتضمن ، سجالت ومستندات العمالء والمستفيدين الحقيقيين   -أ 

سـواء   الخاصة بهم تحقيق الشخصيةصور مستندات وأو تقديم الخدمة ،  الحسابات

وكذا صور المراسالت التـى تـتم   ،  اعتبارية اًطبيعيين أو أشخاص اًأشخاصكانوا 

 .هممع

تتضـمن  ، علـى أن   المتعلقة بالعمليات التى تتم مع العمالء السجالت والمستندات  -ب 

  .لتعرف على تفاصيل كل عملية على حدةلكافية بيانات 

 .مراجعة هذه التقارير، وما يفيد العمليات غير العادية  تقارير  -ج 

السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، على أن تتضمن صور اإلخطارات عـن    - د 

العمليات التي تم إرسالها إلى وحدة مكافحة غسل األموال والبيانـات والمسـتندات   

 .المتعلقة بها

سجالت ومستندات التقارير التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل المدير المسئول عن   -ه 

  .فحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمكا

على أن تشتمل على بيانات كافة البرامج التي ،  السجالت الخاصة بالبرامج التدريبية  -و 

في مجال مكافحـة غسـل األمـوال     مكاتب البريدالهيئة وبيحصل عليها العاملون 

التي يعملون بهـا،  مكاتب البريد / اإلدارات ووتمويل اإلرهاب، وأسماء المتدربين، 

محتوى البرنامج التدريبي ، ومدته ، والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو و

 .بالخارج
 

א−٢ א אא
  

بالسـجالت  مراعاة الشروط اآلتية لـدى االحتفـاظ    مكاتب البريدالهيئة وعلى يتعين 

  :فى البند السابقالمنصوص عليها المستندات و
  

، واالحتفـاظ بنسـخ    المستندات والتقارير بطريقة آمنـة السجالت وة االحتفاظ بكاف  -أ 

 .فى مكان آخر منهااحتياطية 



                وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

، والمستندات المحتفظ بها استرجاع السجالت وسرعة أن تتسم طريقة الحفظ بسهولة   -ب 

 .دون تأخيروواف بشكل يتم طلبها أية بيانات أو معلومات  يتم توفير وبحيث
  

א−٣
  

حساب يختلف تاريخ و األقل،لمدة خمس سنوات على بالسجالت والمستندات حتفاظ يكون اال

  :يأتيحسب أنواعها وفقا لما  بهابدء فترة االحتفاظ 
  
א א א  א

الحسـاب ، أو مـن    قفـال ايتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ 

  .العملية بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعمالء ليست لديهم حساباتتاريخ انتهاء 
  

אא א אאא מ
أو من تاريخ  الحساب، قفالاسنوات من تاريخ خمس يتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن 

  .ا لعمالء ليست لديهم حساباتانتهاء العملية بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذه
  

אא א א
 

  :يأتييراعى أن يتم االحتفاظ لمدة خمس سنوات على األقل بكل مما 
 

 .وذلك من تاريخ صدور التقرير تقارير العمليات غير العادية •

إلـى وحـدة   تم إرسـالها   التيالمشتبه فيها  الخاصة بالعملياتسجالت ال •

 صـدور حـين   إلىأو ، تاريخ إرسالها وذلك من موال مكافحة غسل األ

 .قرار أو حكم نهائى فى شأن العملية أيهما أطول

قبـل  من  تم اتخاذ قرار بحفظها التيتقارير االشتباه مستندات سجالت و •

مـن  وذلـك  المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 .تاريخ اتخاذ القرار بحفظها

من تاريخ انتهاء البرنـامج  وذلك ،  بالبرامج التدريبيةالسجالت الخاصة  •

 .التدريبي
  



                وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  نظم الضبط الداخلي: سادساً 
  

من قبـل مكاتـب البريـد    وضع النظم الداخلية المناسبة للتطبيق السليم  الهيئةيتعين على 

مكافحة عمليات غسـل األمـوال وتمويـل    وتعليمات الهيئة فى مجال لضوابط الرقابية للتشريع وا

، مع مراجعة هذه  فى هذا الصدد فرهاابما يشتمل على السياسات واإلجراءات الواجب توهاب اإلر

واكتشاف مواطن الضعف أو القصور فيها مدى االلتزام بتطبيقها  للوقوف علىدورية  ةالنظم بصف

  :يأتىما واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها ، مع مراعاة 
    

وتمويل اإلرهاب معتمدة غسل األموال وضع سياسة واضحة لمكافحة عمليات  .١

بغرض التطبيق السليم للتشريع والضـوابط الرقابيـة   الهيئة إدارة من مجلس 

 .الصادرة فى هذا الشأن، مع مراعاة تحديثها بصفة مستمرةوالتعليمات 
 

وضع إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسـل األمـوال وتمويـل     .٢

دقيق للواجبات والمسؤوليات بمـا يتفـق مـع    اإلرهاب يراعى فيها التحديد ال

 .السياسة المقررة فى هذا الشأن
  

 اكتشـاف علـى  اإلجـراءات المتبعـة   السياسـات و والداخلية  النظم درةـق .٣

وضعها تحـت  و، أو التى تتم مع عمالء مشتبه فيهم غير العادية ات ـالعملي

 . اإلرهابنظر المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل 
  

وضع آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بالنظم الداخلية الموضـوعة لمكافحـة    .٤

 .عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 



                وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  التدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب: سابعاً 
  

ـ  برامج مستمرةخطط ووضع الهيئة يتعين على  العـاملين  تدريب ل ـ سنوياً على األقل 

بهدف زيادة كفاءتهم فى االلتزام الدقيق بالقواعد والنظم المقررة لمكافحة غسل يد وبمكاتب البر اهب

سـاليب  طالعهم علـى التطـورات الجديـدة المتعلقـة باأل    اضمان األموال وتمويل اإلرهاب، و

والمستجدات المحليـة   ونظم مكافحتها، غسل األموال وتمويل اإلرهابلعمليات واالتجاهات العامة 

وبـين   الهيئةبالتنسيق بين وتنفيذها  ويكون وضع هذه البرامج عالمية فى هذا الشأن،والواإلقليمية 

  :يأتيعلى أن يراعى ما  ،وحدة مكافحة غسل األموال
  

 .العاملين بمكاتب البريديكون التدريب شامال لكافة أن  .١
 

بالمعاهد المتخصصة التـى تنشـأ لهـذا     التدريبيةبرامج الفى تنفيذ  االستعانة .٢

وتمويل اإلرهاب مكافحة غسل األموال مجال  يكون التدريب فى  الغرض أو

محلية كانت أو خارجية ، مع االستفادة بالخبرات المحلية  ، من بين أغراضها

والدولية فى هذا الخصوص ، ويكـون ذلك فى إطار السياسة العامة للتأهيـل  

 . وحدة مكافحة غسل األموالوالتدريب التى تضعها 
  

المسئول عن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل     مع المدير أن يتم التنسيق  .٣

فيما يتعلق باختيار العاملين الذين يتم ترشـيحهم لحضـور بـرامج    اإلرهاب 

 .تدريبية في هذا المجال
 

 



                وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

املؤشرات االسرتشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه يف أنها : ثامناً 
  تتضمن غسل أموال أو متويل إرهاب

  

א−١ אא א א
  

يعتمد التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أمـوال ، علـى المعرفـة    

بأحكام قانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ولهـذه   مكاتب البريدالكافية للعاملين في 

 فضالً عن الخبرة المكتسبة من الممارسـة ئة ، والتعليمات الصادرة عن الهيالضوابط الرقابية 

بعض أمثلة للعمليات التى تستلزم المزيد من والمعلومات التي تتوفر من التدريب ، وفيما يأتي 

  :، للتعرف على مدى وجود اشتباه فى غسل أموال العناية والفحص
   

א  − א
 

  .يتناسب مع نشاط العميلاإليداعات النقدية الكبيرة بصورة غير عادية بما ال  −

معينـة مـع   زمنية اإليداعات النقدية المتكررة التى ال يتناسب مجموعها خالل فترة  −

 .نشاط العميل

العمالء الذين يستخدمون حسابات متعددة فى إيداع مبالغ نقدية يكون مجموعها كبيرا  −

 .قصيرة خالل فترة زمنية 

خالل فترات زمنية قصيرة الى جهة أخرى النقدية الكبيرة التى يتم تحويلها  اإليداعات −

 .م بتحويلهاوقي ل الذىيالترتبط بشكل وثيق بنشاط العم

اإليداعات النقدية المتكررة من قبل أشخاص أو جهات مختلفة فـى حسـابات أحـد     −

هذه هؤالء األشخاص أو العمالء لغرض غير واضح ودون أن يكون ثمة عالقة بين 

 .العميلبين الجهات و

لتجنب االتصـال   ATM باستخدام أجهزة الصرف اآللي كبيرةبمبالغ ات عملي إجراء −

ال تتماشـى مـع    العمليـات ، خاصة إذا كانت هذه مكاتب البريدالمباشر مع موظفي 

 .طبيعة نشاط العميل

 .الحسابات الراكدة أو غير النشطة منالنقدية الكبيرة والمسحوبات  اإليداعات −

 .دون مبرر واضح رات قصيرةتكرار سحب األموال بعد إيداعها بفت −

التي تتم على نفـس الحسـاب خـالل    حجم عمليات السحب النقدي واإلضافة تقارب  −

 .فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح



                وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 باستخدام أجهزة الصـرف اآللـي  تكرار سحب الحد األقصى للسحب النقدى اليومى  −

ATM. 
 

א  − א
 .العميل بمبالغ كبيرة بما اليتناسب مع نشاط حواالتتلقي  −

، مسـتفيد  المتكررة الواردة من أطراف مختلفة ال تربطها عالقة واضحة بال الحواالت −

 .أو تلك الصادرة من العميل لتلك األطراف

بمبالغ كبيرة بصفة منتظمة من مناطق تشتهر بجرائم معينة، مثل تجارة  حواالتتلقي  −

حة غسل األمـوال أو  ، أو من دول ليست لديها نظم فعالة لمكاف أو زراعة المخدرات

 .تمويل اإلرهاب

 . بما ال يتناسب مع نشاط العميلبمبالغ كبيرة الصادرة الت االحو −

المتكررة التى ال يتناسب مجموعها خالل فترة معينة مـع نشـاط   الصادرة  الحواالت −

 .العميل
 

א  −
 

، ر صحيحةغيأو يقدمون معلومات ون عن توفير معلومات كافية، العمالء الذين يمتنع −

طبيعة الغرض من التعامل على الحساب أو مثل  النشاط،شخصية أو عن كانت  سواء

   .من التعامل على الحساب نالمستفيدين الحقيقييعن أو  النشاط

ـ باالستفسار عن النظم المطبقة للتعرف  بصورة غير عاديةـ العمالء الذين يهتمون   −

اه، أو إجـراءات اإلخطـار الخاصـة    على العمليات غير العادية، أو معايير االشـتب 

 .بالعمليات المشتبه فيها

العمالء الذين يتم استخدام حساباتهم في تلقى وصرف مبالغ كبيرة ليس لهـا غـرض    −

  .الحساب ونشاطهصاحب واضح أو عالقة واضحة ب

  .هفيأو الظهور مباشرة  بمكتب البريدالعمالء الذين يتجنبون االتصال  −

عات نقدية متعددة ثم يتم غلقها بعد فترة صغيرة أو تركها في الحسابات التي تتلقى إيدا −

 .حالة ركود

 .دون مبرر واضح مكاتب البريدالتغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد موظفي  −
  



                وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

  قابية لصندوق توفري الربيد واملنتجات واخلدمات املالية األخرى اليت تقدمها اهليئة القومية للربيدالضوابط الر
 فى شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

אאא−٢ א א
    

ال تهدف للربح ، وخاصـة إذا  من جهات محلية أو أجنبية  حواالتإيداعات أو  تلقى  -أ 

  .كانت هذه الجهات في دول تشتهر بتدعيم اإلرهاب

 ال تهدف للربح بما ال يتماشى من حيث النمط أوجهة العمليات التى تتم على حساب   -ب 

 .الجهةالحجم مع غرض ونشاط 

ال تهدف للربح، وخاصـة دون وجـود عالقـة    جهة بحساب  ضخمةوجود تبرعات   -ج 

 . الجهة المتبرعة بينها وبينواضحة تربط 

 .اإلرهابتدعيم  عنهايشتهر التى ترد من أو ترسل الى دول  الحواالت  - د 

 .الواردة الى مستفيدين ينتمون إلى دول مرتبطة بأنشطة إرهابية الحواالت  -ه 


