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 قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 

 أحكام عامة

 الباب األول

 

 

 املادة األوىل:

 اهلدف من هذه القواعد

األشددصاا املددهلم  هلددخ واألشددصاا   التأكددد مددت التدد ا   تهددده هددلق القواعددد      

 : اآلتياهليئة ومبا يضمت عت والضوابط الصادرة لإلجهلاءات املسجلني 

نظددا  مفاة ددة اسددا األمددوا  الصددادر مبوجددب املهلمددو  امللفددي رقددخ       تطبيدد   (أ )

والتوصديات األربنيدني اصاصدة    ، هدد والئ تده التنذيليدة   11/5/1433وتاريخ  31 /

والتوصددديات التسدددع اصاصدددة مبفاة دددة  ويدددا      ،مبفاة دددة اسدددا األمدددوا   

االتذاقيددة الدوليددة لقمددع  ويددا  و الصددادرة عددت جمموعددة النيمددا املددالي،  اإلرهددا 

(، واتذاقيددة األمددخ املت دددة ملفاة ددة اال ددار اددري       1999نيويددور   )رهددا  اإل

واتذاقيدة األمدخ املت ددة      (،1988 ةيندا املشهلوع يف املصددرات واملدراهلات النيقليدة )   

وقدهلار  جملدس األمدت     (، 2000بالريموة ة اجلهلائخ املنظمة عرب الوطنية )ملفا

ا املتنيلقدددة مبفاة دددة  ويدددا  مدددوالقدددهلارات الة قدددة هل  1373ورقدددخ  1267رقدددخ 

 اإلرها .

 .ومصداقيتهاتني ي  ن اهة السوق املالية  (  )

محاية األشدصاا املدهلم  هلدخ وعمةئهدخ مدت النيمليدات ادري القانونيدة الد  قدد            (ج )

 اسا لألموا  أو  ويا لإلرها  أو أ  نشاط  جهلامي آمهل.تنطو  على 
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 املادة الثانية:

 تعريفات

ينمــا وردت ه هــذه القواعــد املعــاني املو ــحة    أتيــة اآل بالكلمــات والعبــارات يقصــد  -1

 سياق النص خالف ذلك:   ضيقتمامل إزاءها 

 

 .يله  عةقة عما بني شص  مهلم  له وعمأ :احلساب

ــتفيد ــي املســـــــــــــــ  احلقيقـــــــــــــــ

 )النفعي(:

 

علددى و املسدديطهل أيفددون املالددن النهددائي  أ  شددص  طبينيددي

 أ  عملية أو عما نيابة عنده. وأ   ينّذلأموا  النيميا، أو مت 

   .ميارس ميطهلة على شصصية اعتبارية شص 

عةقددددة عمددددا أو عةقددددة مهنيددددة أو  اريددددة بددددني الشددددص     عالقة العمل:

 النيةقة مشاركة ال تستدعي هلق املهلم  له وأ  عميا. و

 نيدد ، وُيةنيليدة  أو عمليدات  عمليدة يف أ  لشص  املهلم  لده  ا

 توجيه النصح واملشورة عةقة عما.

 ،عميا ةهلد أو عميا ةهلد تنذيل ةقط طبينيي أو اعتبار أ    العميل: 

الشددص  املددهلم  لدده أيددًا مددت   ليددهيقددد   أو أ  طددهله نظددري

 أعما  األوراق املالية.

شصصدًا مسدتىنى، أو   أو  ،يفون شصصًا مهلمصدًا لده  عميا  الطرف النظري

 ، أو منشأة مدمات مالية اري منيودية.شهلكة امتىمارية

نظدا  مفاة دة    املنصدوا عليهدا يف  و دة الت هليات املاليدة   وحدة التحريات املالية:

وتدداريخ  31اسدا األمددوا  الصددادر باملهلمدو  امللفددي رقددخ  /  

 .والئ ته التنذيلية ده11/5/1433

نوعهدا، ماديدة    ت قيمتهدا أو األصو  أو املمتلفدات أيدًا كاند    األموال:

ادددري  أومنقولدددة  ملمومدددة أو ادددري ملمومدددة، ،و ادددري ماديدددةأ

أيددددًا كددددان  واملسددددتندات والصددددفو  والواددددائ  ، منقولددددة

شددددفلها مبددددا يف ملددددن الددددنظخ اإللف ونيددددة أو الهلقميددددة      

املصددهلةية الدد  تددد  علددى ملفيددة أو مصددل ة      واالئتمانددات

ةيهددا مبددا يف ملددن علددى مددبيا املىددا  ال اعصددهل  يددع أنددواع  
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الشدديفات واعددواالت واألمددهخ واألوراق املاليددة والسددندات   

   والفمبياالت ومطابات االعتماد.

أ  ةنيددا أو الشددهلوع ةيدده بقصددد  مذدداء أو  ويدده      ارتفددا   غسل األموال:

مفتسددبة مةةددًا للشددهلع أو النظددا   أصددا  قيقددة أ  أمددوا   

 وجنيلها تبدو مشهلوعة املصدر.

 

 :لربحلغري اهلادفة  املنظمات

 

كددا كيددان قددانوني يقددو  لمددع أو تلقددي أو صددهله أمددوا      

ألاهلاض مريية أو دينية أو اقاةية أو تنيليمية أو اجتماعية أو 

 .  تضامنية أو للقيا  بأعما  أمهلى مت األعما  اصريية

األشـــــــــــوا  السياســـــــــــيو  

 املواطر: ممثلو

  

األشددصاا السيامدديون  ىلددو املصدداطهل، يقصددد بدده أيددًا مددت   

 الذئات التالية: 

األشصاا املوكلة  ليهخ أو الدليت أوكلدت  لديهخ مهدا       .1

عامة بارزة حمليدًا أو يف دولدة أجنبيدة، كهلءمداء الددو       

أو اعفومدددددددات، والسيامددددددديني رةينيدددددددي املسدددددددتوى، 

اعفدددوميني رةينيدددي املسدددتوى واملسدددرولني  واملسدددرولني 

القضائيني والنيسفهليني، وكبار املوظذني التنذيدليني  

يف الشدددددددهلكات أو املرمسدددددددات اململوكدددددددة للدولدددددددة، 

 ومسرولو األ  ا  السيامية اهلامني.

األشصاا املوكلة  ليهخ أو الدليت أوكلدت  لديهخ مهدا       .2

بارزة مت قبا منظمة  قليمية أو دولية كأعضداء اإلدارة  

النيليددا مددت مددديهليت ونددوا  املددديهليت وأعضدداء ا لددس أو  

 املناصب ال  تنيادهلا.

كما يشما أةهلاد عدائةت هدرالء األشدصاا أو األشدصاا     

املقهلبني منهخ. وال ينطبد  هدلا التنيهليدل علدى األةدهلاد الدليت       

يشدددغلون مناصدددب متومدددطة أو أقدددا مدددت الذئدددات املدددلكورة  

 أعةق.

 ت اإلرهابية واإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية. ويا النيمليا  متويل اإلرهاب:
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الشدص  املددهلم  لده و ددة الت هليددات املاليدة عددت أ      بدة     :البالغ

 عنها.تقهليهل  رما   شما ملنويةيها مشتبه  ةعملي

 :جمموعة العمل املالي

 

 احلجز التحفظي: 

جمموعددة النيمددا املددالي اصاصددة مبفاة ددة اسددا األمددوا      

 .(FATFو ويا اإلرها  )

اعظدهل املرقدت علدى نقدا األمدوا  واملت صدةت و ويلدها أو        

تبديلها أو التصهله ةيها أو  هليفها، أو وضع اليدد عليهدا   

ت عدددأو  ج هدددا بصدددورة مرقتدددة، امدددتنادًا    أمدددهل صدددادر    

 حمفمة أو ملطة خمتصة بللن.

 

مددت هدلق املددادة، للفلمدات والنيبددارات    األو مبددا ورد يف الذقدهلة   اإلمدة  مدع عددد    -2

ويف قائمددة  السددوق املاليددة  الددواردة يف هددلق القواعددد املنيدداني املوضدد ة هلددا يف نظددا     

 املصطل ات املستصدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.
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 الباب الثاني

 التطبيق العام ملتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 

 املادة الثالثة:

 مبادئ عامة

 

ه وهيفله التنظيمدي  نشاططبينية باالعتبار  األمل هلم  لهاملشص  العلى جيب  -1

مفاة ددة اسددا األمددوا   عنددد وضددع ميامددات و جددهلاءات  ه عملياتددونددوع عمةئدده و

اإلجددهلاءات الدد  يتصددلها مددة ءةكذايددة ومالتأكددد مددت  ، وعليددهو ويددا اإلرهددا 

 املنصوا عليها يف هلق القواعد.متطلبات واألهداه النيامة لل

 

املت ددددة  األمدددخاتذاقيدددة  طبقدددت فومدددة اململفدددة النيهلبيدددة السدددنيودية و  صدددد قت  -2

  (1988 ةينددداملفاة دددة اال دددار ادددري املشدددهلوع يف املصددددرات واملدددراهلات النيقليدددة ) 

 ( 2000بددالريمو) الوطنيددةاملت دددة ملفاة ددة اجلددهلائخ املنظمددة عددرب  األمددخواتذاقيددة 

وتتطلددب االتذاقيددات (.  1999الدوليددة لقمددع  ويددا اإلرهددا  )نيويددور    واالتذاقيددة 

واسددا  وتنذيددلها ملفاة ددة تههليددب املصدددرات      جددهلاءاتالسدداب  مكهلهددا وضددع   

 .اإلرهدا  واريهدا مدت اجلدهلائخ اصطدرية وأعمدا  اجلهلميدة املنظمدة        و ويا األموا  

وميامددات  أنظمددةوضددع  الشددص  املددهلم  لدده  وبندداء علددى تلددن االتذاقيددات علددى    

مبدددا يف ملدددن   اإلرهدددا و ويدددا  األمدددوا مفاة دددة اسدددا     تهدددده  و جدددهلاءات

وجملددس اإلدارة  .اإلرهددا و ويددا  األمددوا  جددهلاءات لإلبددة  عددت عمليددات اسددا    

املددهلم  لدده  الشددص  أو مددت يذددوض يف  املالددنواإلدارة التنذيليددة واملددديهل النيددا  أو 

ةنيالددة ملنددع اسددا األمددوا     عددت وضددع ميامددات و جددهلاءات منامددبة و    هددو املسددرو   

 ميع املتطلبات التنظيمية والقانونيةجل االلت ا ، وتنذيلهاو ويا اإلرها  وضمان 

يفددون تنيدديني مددديهل  النيليددا . ولضددمان  قيدد  ملددن جيددب علددى اإلدارة مات النيةقددة

املتنيلقدة  جدهلاءات  اإلو تنذيدل السيامدات  بشفا مباشهل عدت اإلشدهلاه علدى     والرمس

مات  املتطلبددات القانونيددةواريهددا مددت  و ويددا اإلرهددا  فاة ددة اسددا األمددوا  مب

 .النيةقة
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 :اآلتي الت ا  له املهلم  الشص  على -3

اسدددا  مفتوبدددة تهدددده    مفاة دددةةنيالدددة و وضدددع ميامدددات و جدددهلاءات  (أ )

متطلبدات التنظيميدة   لل التدا   تد ا  لوالتأكدد مدت اال   ،األموا  و ويا اإلرها 

سجةت والتنياون مع و دة الت هليدات  الا يف ملن  ذ  مب  ينيهاوالقانونية 

اسددا األمددوا  و ويددا اإلرهددا    ولة عددت تطبيدد  نظددا رواجلهددات املسدد املاليددة

مددت مددة  و دددة مفاة ددة اسددا  ةقددةنيوالقواعددد مات ال والئ تدده التنذيليددة

مبددا يف ملددن اإلةصددامل عددت املنيلومددات يف   األمددوا  و ويددا اإلرهددا  يف اهليئددة  

 الوقت املنامب.

حمتدوى هدلق القواعدد ةهمدًا تامدًا       هوموظذيد  هةهخ  يع مسدرولي التأكد مت  (  )

واطةعهدددخ عليهدددا واألمدددل باال تياطدددات  ينيهدددا ملفاة دددة اسدددا األمدددوا  

 و ويا اإلرها .

اسدددا األمدددوا  و ويدددا اإلرهدددا     فاة دددةمهلاجنيدددة ميامدددات و جدددهلاءات م  (ج )

اصاصدة   السيامدات واإلجدهلاءات   مهلاجنية ومت ملن بانتظا  لضمان ةنياليتها.

هلاجنيدددة امل  دارةت عددد الصدددادرة فاة دددة اسدددا األمدددوا  و ويدددا اإلرهدددا   مب

( تقيديخ  1: )وتشما املهلاجنيدة  هابلضمان االلت ا  املطابقة  أو مسرو  دامليةال

 خ( تقيدي 2اسا أموا  و ويدا  رهدا ، )   عملياتالنظا  اصاا بفشل أ  

، والتأكددد مددت صدد تها الضددصمة أو اددري النياديددة تقدداريهل النيمليدداتومهلاجنيددة 

( تقيدديخ مسددتوى 4، و)تبه ةيهدداات املشددنيمليددعددت ال إلبددة ( مهلاجنيددة جددودة ا3)

 .منيهلةة موظذي مدمة النيمةء مسرولياتهخ

واختدددام بقبدددو  النيميدددا والتنيامدددا منيددده  تطبيددد  ميامدددات و جدددهلاءات ماصدددة   (د )

، املنصدوا عليهدا يف    داق النيميدا   واعهلا الدةز   الواجبة  جهلاءات النيناية

مبدا يف ملدن األمدل باالعتبدار خمداطهل اسدا        ،قواعدمت هلق ال البا  الىالث

وعةقددة النيمددا  وعملياتدده النيميددانددوع  علددى  سددب األمددوا  و ويددا اإلرهددا  

 منيه.  
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 املادة الرابعة:

 شركات التابعـة الاملرخص له والشوص  تطبيق السياسات واإلجراءات على فروع

 خارج اململكة له

 اململفددة مددارج ةهلوعددهجيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده التأكددد مددت التدد ا         -1

اسدا   مبفاة دة املتنيلقة اململفة  وقواعد نظمة ولوائحألشهلكات التابنية له الو

األموا  و ويا اإلرها  وتوصيات جمموعة النيما املالي،    اعد الل  تسدمح  

 به القوانني واألنظمة املتبنية يف الدولة املضيذة.  

مدت هدلق    (1)بتطبيد  الذقدهلة    اهتمامدًا ماصداً   يدولي أن شص  املهلم  له لعلى ا -2

ت جمموعدة  ال تطب  توصيا ال  دو الالتابنية له يف  هةهلوعه وشهلكات على املادة

احملدددددة مدددت مبدددا يف ملدددن الددددو  ، أو ال تطبقهدددا بشدددفا كددداٍه النيمدددا املدددالي

 التوصيات. تلنال تطب  دو  جمموعة النيما املالي على أنها 

متطلبدددات مفاة دددة اسدددا األمدددوا  و ويدددا    يف  دددا  وجدددود أ  امدددتةه بدددني   -3

 وألذدهلوع الشدص  املدهلم  لده      الددو  املضديذة  مدع  يف اململفة  املطبقة اإلرها 

 تطبيد  أةضدا املتطلبدات   الشدص  املدهلم  لده     جيدب علدى  التابنية له الشهلكات 

    اعددد الددل  تسددمح بدده قددوانني وأنظمددة   لددهالتابنيددة  هشددهلكات وأ هةهلوعددعلددى 

 املضيذة.   ةالدول

مددت الذددهلع اصددارجي أو الشددهلكة التابنيددة للشددص  املددهلم  لدده   يددتمفت مل  ما  -4

 ويددا األرهددا  املطبقددة يف متطلبددات مفاة ددة اسددا األمددوا  و بددأ  مددت الوةدداء

 ،أو أل  مدبب آمدهل   ألن قوانني وأنظمدة الدولدة املضديذة ال تسدمح بدللن     اململفة 

يصدددر مددت توجيهددات يف هددلا   ملددا وااللتدد ا   تبليددا اهليئددة بددللن ةددوراً  يدده وجددب عل

 .  الشأن

 

 املادة اخلامسة:

 املبالغ النقدية

أ   أ  وقددت، مددواء أيف بدايددة عةقددة النيمددا    جيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده يف   

مةهلا، عد  قبو  أ  مبالا نقدية مت النيميا لغهلض امدتىمار  أو مقابدا مدمدة قددمها     

 .لنيميا   ا الشص  املهلم 
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 الباب الثالث  

 ههالعناية الواجبة جتاوإجراءات قبول العميل 

 

 املادة السادسة: 

قبا قبدو    على الشص  املهلم  لهجيب  ألاهلاض تطبي  أ فا  هلق القواعد،

 (3-5)رقدخ   أ  عميا،  عداد منومج "منيهلةة النيميا" متضمنًا املنيلومات الواردة يف املل د  

 . هلق القواعد مبوجباملطلوبة  األمهلى واملنيلوماتمت الئ ة األشصاا املهلم  هلخ، 

    

 :السابعةاملادة 

 قبول العميل
بهدده   يدا لنيماجيب علدى الشدص  املدهلم  لده تطدويهل ميامدات و جدهلاءات قبدو           -1

 يف عاليدة  املصاطهل امل تبدة علدى قبولده    الل  حيتما أن تفون ياالنيم نوعية ديد 

مدددا يتنيلددد  مبفاة دددة اسدددا األمدددوا  و ويدددا اإلرهدددا . وعليددده وضدددع ميامدددات      

، املصداطهل النياليدة    م يدا بشأن النيناية الواجبة  اق النيمشاملة ومذصلة و جهلاءات 

 .ميامات داملية واض ة للمواةقة على عةقة النيما مع هلا النيميا مبا يف ملن

جيدب علدى الشدص  املدهلم  لده      نياليدة،  الصداطهل  امل  مومت كون النيميا لت ديد  -2

 اآلتي:جمموعة مت النيواما مت ضمنها  باالعتبار األمل

 .بيانات النيميا وملذيته (أ )

 اسا األموا  و  ويا اإلرها . طهلاخمالنيميا ودرجة  عماطبينية  (  )

النيميدا   منيده   يتنيامدا ومقهل الطدهله الدنظري الدل      مفان تأميس عما النيميا (ج )

جمموعددة حمددددة مددت  ةدولدداملقددهل يف  أوكددان مفددان التأمدديس   ماالمدديما و

بنيدد  منامدبة    الددو  املنيهلوةدة لددى الشدص  املدهلم  لده      مدت  أو النيما املالي 

   .اإلرها و ويا  األموا ةيها ملفاة ة اسا  املطبقةوكذاية املنيايري 

 ملفية النيميا.يف هيفا  _ منيقولة أمبا دون  _د التنيقي (د )

فدون املبلدا املقدد     أن ي وجب ال يدادة يف التددقي   سدت يو ،)هد(  طهليقة الدةع ونوعه

هله علدى طد   مسد وباً  شص  املهلم  له إليداعه يف  سابه   ال مت النيميا

 .بالنيميااالث ليس له عةقة واض ة 
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 مىددا  ميىددا درجددة خمدداطهل عاليددة تددد  علددى أن النيميددا  قددد )و( أ  منيلومددات أمددهلى 

 .هعةقة عما منيمرمسة مالية أمهلى رةض 

،  ما درجدة خمداطهل النيميدا    قيديخ تجيب على الشص  املهلم  له  عدادة النظدهل يف    -3

بنيدددد قبدددو  التنيامدددا منيددده، ال يتطددداب  مدددع منيلومدددات    هكدددان مندددط نشددداط  سددداب 

 مشتبه ةيها. ةعملياألمل باالعتبار اإلبة  عت أ  و ،هله عنالشص  املهلم  

جيدب   مت هلق القواعدد،  عشهلة هلابنيةاليف ما عدا اعاالت ال  تنطب  عليها املادة  -4

 مقابلتده على الشص  املهلم  له عدد  قبدو  أ  عميدا أو ةدتح  سدا  لده  ال بنيدد        

 وجهًا لوجه.  

 
 :ةثامنالاملادة 

 جتاه العميل الواجبةلعناية جراءات ااألحكام العامة إل

الةزمدة لتمفينده مدت     اصطدوات   يدع جيب علدى الشدص  املدهلم  لده اختدام       -1

 هووضددنيه املددالي وأهداةدد عميددا أ   عددت و قيقيددة علددى بيانددات كاملددة  اعصددو 

ةدددتح  سدددابات جمهولدددة أو بأيددداء ادددري  قيقيدددة أو     وعليددده عدددد   .ةيمدددتىمارالا

 حبظهل التنياما منيهخ.أبلغت اهليئة  سابات ألشصاا وهمية، أو 

علددى   دداق النيميدداالواجبددة النينايددة  يدد   جددهلاءاتطبعلددى الشددص  املددهلم  لدده ت  -2

 اآلتية:   اصطوات الشص  املهلم  له اختام مت  كاةة، ويتطلب ملنالنيمةء 

بامددتصدا  املسددتندات األصددلية املطلوبددة مبوجددب     النيميددا، هويددة مددت الت قدد  )أ( 

الذقدهلة الهلابنيدة مدت    ومبوجب  التنذيليةنظا  مفاة ة اسا األموا  والئ ته 

علدى   املذدوض  لديهخ التوقيدع   األشدصاا  علدى  يدع   ملن ينطب  و ،املادةهلق 

 .اعسا 

عليده بامدتصدا     يتواملسديطهل  اعسدا   مت نيياعقيق يتاملستذيدمت  الت ق ) ( 

األصلية املطلوبدة مبوجدب نظدا  مفاة دة اسدا األمدوا  والئ تده         املستندات

 .املادةهلق الذقهلة الهلابنية مت ومبوجب  التنذيلية

بنداء علدى ندوع     تهدا وطبيني مت عةقة النيمدا  الغهلضعت منيلومات اعصو  على  )ج( 

 دداق  يددة الواجبددةاالنين لتمفندده مدت بددل  النيمليددة،  أوالنيمددا  وعةقددةالنيميدا،  

 .مستمهلبشفا  النيميا
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مىددا بامددتمهلار،  دداق النيميددا  الواجبددة النينايددة جددهلاءات تطبيدد  التأكددد مددت  )د( 

النيمددا  مددة  ةدد ة عةقددة واعسددابات نيمليددات اليف  يددع التدددقي  املسددتمهل 

اهلوتده  أمداس  و ،هبياناتد ولنيميدا،  تتذ  مع منيهلةة ا نيمليات يع اللضمان أن 

 .و مصدر امواله

النيميددا  دداق النينايددة الواجبددة متطلبددات  تطبيدد جيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده  -3

 صنادي  االمتىمار. بشأنمت هلق القواعد  عشهلة الىةالىباملادة ددة احمل

املسدددتذيد و ،الت قددد  مدددت هويدددة النيمدددةء   عنددددالشدددص  املدددهلم   جيدددب علدددى   -4

 :اآلتيعلى الن و املذنيو  الناةلة االطةع على الواائ  األصلية  اعقيقي

 

 :األشوا  الطبيعيو   (أ )

o السنيوديون املواطنون: 

  األمهلةمجا أو  اهلوية الوطنيةبطاقة. 

 وحما عمله  قامتهالشص  ومفان  عنوان. 

 

o األةهلاد الواةدون: 

  و أو جددواز السددذهل بطاقددة اإلقامددة اصاصددة مات السددنوات اصمددس  قامددة أو ،

لدبلومامدديني لملددواطد دو  جملددس التنيدداون لدددو  اصلدديو اهلويددة الوطنيددة و      

 .البطاقة الدبلومامية

 ومفان  قامته وحما عمله هعنوان. 

 

 األشوا  االعتباريو :  (ب )

ت ديدد  ل ،امللفيدة وهيفدا   النيمدا اعصو  على منيلومات كاةية عدت طبينيدة   

أو املسددديطهليت علدددى النيميدددا. وجيدددب  بشدددفا نهدددائي املدددالفني األةدددهلادهويدددة 

 .على اعسا   ليهخ التوقيع ذوضاعصو  على منامج مت توقينيات  يع امل

 

o  الشهلكات 

  السلطة املصتصةت عالسجا التجار  الصادر مت نسصة. 



12 

 

  النظا  األمامدي للشدهلكة ومة قده أو عقدد التأمديس ومة قده        متنسصة

 وأ  تنيديةت عليها.

  و راملسهوية املديهل بطاقة مت نسصة. 

  مت القهلار الصادر بتنييني جملس اإلدارة.نسصة 

  مددت قددهلار جملددس اإلدارة اصدداا باملواةقددة علددى ةددتح اعسددا  ومددنح    نسددصة

 الصة يات للمذوض  ليهخ التوقيع.

 ورد  اعسدا  مبدا يتذد  مدع مدا       دارة لديهخ   ذدوض املء األشدصاا  قائمة بأيا

 هوية كا منهخ.ونسخ مت  ،السجا التجار يف 

     ونسددصة  الدواردة أيداءهخ يف عقدد التأمديس     قائمدة بأيداء مدة  الشدهلكة

املدرجدة   املسداهمة  ةشدهلك ويسدتىنى مدت هدلا املتطلدب      ،مت هوية كا مدنهخ 

 .أمهمها يف السوق املالية

 ال مي  مت جهدة  فوميدة أمدهلى وجدب      الشهلكة يتطلب  ما كان نشاط

 مت ملن ال مي . نسصةعصو  على ا

 

o لهلبحلاري اهلادةة  املنظمات: 

  ت اجلهة اعفومية مات النيةقة.عمت ال مي  الصادر نسصة   

        نسدصة و نسصة مت قهلار جملدس اإلدارة اصداا باملواةقدة علدى ةدتح اعسدا 

 .األمامي النظا مت 

 ليت مدددديتولون ةددددتح اعسددددا ، الدددد األشددددصاا    اإلدارة جملددددس تذددددويض

 ونسخ مت هوية كا منهخ. ،والتنياما منيه وتشغيله

  مت مواةقة اهليئة على قبو  النيميا وةتح اعسا  له.نسصة 

 

o  اعفوميةاجلهات: 

 طلوبة وةقًا لنظامها وتنظيمها اإلدار .امل الواائ   يعمت  نسصة 

  النيميا وةتح اعسا  له.مواةقة اهليئة على قبو  نسصة مت 
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الذقددهلة يف  ما كددان النيميددا شصصددًا اعتباريددًا اتلددل عددت األنددواع املددلكورة   (ج )

على الشص  املهلم  وجب املادة، هلق مت  الهلابنيةالذهلعية ) ( مت الذقهلة 

 .له اعصو  على مواةقة اهليئة

املسددتذيد أو مقابلددة النيميددا او النيميددا احملتمددا  جيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده -5

 ،قبددا ةددتح  سددا  أو  قامددة عةقددة عمددا منيددهة تددمددت هوي الت قدد  اعقيقددي عنددد

 .  مت هلق القواعد عشهلة هلابنيةالمت ملن ما ورد يف املادة  ىويستىن

مددت عليهددا  ُ صدداصدد ة الوايقددة الدد   يف  ددا  وجددود شددن أو صددنيوبة يف  ديددد  -6

اعسددا  شدص  املدهلم  لده عدد  ةدتح      لجيدب علدى ا   تده مدت هوي   قد  للتالنيميدا  

 .تبه ةيهاواألمل يف االعتبار مدى اعاجة    اإلبة  عت عملية مش

مدت  يدع الوادائ  املسدتصدمة      بنسدخ  اال تذداظ جيب على الشدص  املدهلم  لده     -7

 القواعد.هلق  فا  البا  الهلابع مت وةقًا أل مت هوية النيميا  ق للت

 عقيقدي لل سدا   املسدتذيد ا  ديدد   علدى بغهلض مساعدة الشص  املهلم  لده   -8

ينيمددا عسددابه   أن يسددأ  أهددو عنددد  قامددة عةقددة عمددا مددع النيميددا       عليدده بجيدد

 .عسا  طهله آمهل أو أطهلاه أمهلى  أاصاا 

النيمددا أو النيمليددة  طبينيددة عةقددةوجيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده ةهددخ اددهلض     -9

عدت  ضاةية  تستدعي اعاجة اعصو  على منيلومات  ، وقداملقصودة مع النيميا

 :اآلتيةاملنيلومات  أو  يع بنيضتتضمت  النيميا

   لنينوان.اتغيري مجا 

  مت القوائخ املالية.نسخ 

 عت اعسا  التوقيعذوض  ليهخ امل و قيقينيأ  عةقة بني املستذيديت اع. 

 مع النيميدا واملسدتوى    النيةقةهلق مت مة   طبينية النشاط الل  موه مياَرس

   .املتوقع له

 
 :ةلتاسعااملادة 

 .(مستوى العناية الواجبة جتاه العميل تشديد أوخفض )تقييم درجة املواطر  سلوبأ 

علددى أمدداس     دداق النيميددا  الواجبددةجددهلاءات النينايددة  إل خةء  ددينيهالنيمددع ضددا -1

 جددهلاءات()بددأن ختذددل تلددن اإل  يسددتىنى مددت ملددن   ، واألهميددة النسددبية واملصدداطهل  
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تفددون منيلومددات هويددة النيميددا     مىددا أن عندددما تفددون درجددة املصدداطهل متدنيددة    

 يف مدوق ماليدة  شدهلكة مدرجدة    كدأن يفدون  مدو   واملستذيد اعقيقي متا ة للني

، أو يف أ  مت الدو  ال  تطب  بشدفا كداه توصديات جمموعدة النيمدا املدالي      

ةقددط متطلبددات  تطبدد  شددهلكة تابنيددة لشددهلكة مدرجددة. ويف هددلق اعالددة   يفددون

و . مت هلق القواعدالىامنة ( مت الذقهلة الىانية مت املادة الذهلعية )أ،ج،د الذقهلات

مدددت صدددغرية ةدددهلد أو جمموعدددة  لسددديطهلة ما كاندددت الشدددهلكة املدرجدددة ماضدددنية 

مفاة ددة جددب علددى الشددص  املددهلم  لدده أن يهلاجددع بنينايددة خمدداطهل   واألةددهلاد، 

مدت هويدة     قد  ت   الينظدهل يف مددى اعاجدة    ن أو ويا اإلرهدا   و اسا األموا 

 .مستذيديت  قيقيني أوأمةكًا كانوا مواء  األةهلادلذهلد أو ا

يف   ليهدا املشدار   الواجبدة  جهلاءات النيناية  تشديد  الشص  املهلم  لهجيب على  -2

الد    نيمليدات ال أو وعةقدات النيمدا  لنيمدةء  ا لذئاتالقواعد مت هلق  البا  الىالث

 ،مدهلى ألمدت  الدة    وختتلل هلق اإلجهلاءات .درجة عالية مت املصاطهلتنطو  على 

ى . وجيددب علدداملصددا بةهددا ة وظهلوةنيمليددونددوع ال يدداالنيموينيتمددد ملددن علددى ملذيددة 

طهليقددة مهلنددة عنددد تطبيدد  واتبدداع اصدداا  تقددديهلق ارمددة  الشددص  املددهلم  لدده

الددليت يشددفلون درجدده عاليددة مددت   النيمددةء الذئددة مددتتلددن علددى  هددلق اإلجددهلاءات

 املصاطهل.  

بقبدددو   ه اصاصدددةميامددداتضدددمت  يوضدددحأن  الشدددص  املدددهلم  لدددهجيدددب علدددى  -3

النيمدةء   لذئدات  ةسدتصدم امل املصاطهل تقييخ درجة حمددات النيمةء والتنياما منيهخ

خمدداطهل النيميددا، علددى أن  تشددما ة عاليددخمدداطهل  نيدددأن ُتواألنشددطة الدد  ميفددت 

  اذددا دون  اصدمددة،و خمدداطهل املنددتو، واملصدداطهل اجلغهلاةيددة، وخمدداطهل الدولددةو

 خماطهل أمهلى مات عةقة.  أل  

نيدايري جمموعدة النيمدا    تطبيد  دولدة مل   تقيديخ جيب على الشدص  املدهلم  لده عندد      -4

 :باآلتيالقيا  اسا األموا  و ويا اإلرها ،  اصاصة مبفاة ةاملالي 

. وميفدت  فاة دة اسدا األمدوا  و ويدا اإلرهدا      ملاملتطلبات املطبقة  تقييخ (أ )

عدت الدولدة   للشص  املهلم  له االمتذادة مت املنيلومدات والبياندات املتدواةهلة    

 دتدُِّشد درجة املصاطهل عاليدة   وكلما كانت املنينية مت اجلهات مات النيةقة.
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الةز  تطبيقها عند  قامدة عةقدة عمدا      اق النيميا  جهلاءات النيناية الواجبة

   مع أ  عميا مت الدولة املنينية.

قيدديخ درجددة التدد ا  تلددن الدولددة لتوصدديات جمموعددة  قدداريهل تتباالعتبددار األمددل  (  )

هلق ا موعة أو ا موعات اإلقليمية التابنيدة هلدا أو   تنيدها النيما املالي ال  

 صندوق النقد الدولي أو البنن الدولي.

خمداطهل اسدا األمدوا       يدا  احملاةظة على درجة منامبة مت اعلر املستمهل  (ج )

 للشدص  املدهلم  لده   املنيلومدات املتا دة    االعتبدار يف و ويا اإلرها  واألمل 

الد    املنينيدة  اإلرهدا  يف الدولدة   و ويدا  مفاة ة اسا األمدوا   مستوىعت 

 ينيما بها أ  مت عمةئه.

ينيد مدت ةئدة    مت هلق املادة الىالىةالذقهلة باالعتبار احملددات الواردة يف  األملمع  -5

 :أ  مت اآلتي  املصاطهل النيالية

 ليس هلا اهلض قانوني أو اقتصاد  واضح. أ  تهلتيبات قانونية منيقدة (أ )

أ  شدص  )مبدا يف ملددن الشدهلكات و املرمسدات املاليددة األمدهلى( مددت أو يف       (  )

دولة أو دو  ال تطب  أو تطب  بشدفا ادري كداه توصديات جمموعدة النيمدا       

املالي، ومىا  ملن الدولدة أو الددو  احملدددة مدت جمموعدة النيمدا املدالي علدى         

 أنها ال تطب  هلق التوصيات.

 .    ىلو املصاطهلاألشصاا السياميون  (ج )

  داق  الواجبدة  املشدددة  إجهلاءات النينايدة القيدا  بد  املدهلم  لده    الشدص  جيب على  -6

يف  جيدددب أمدددلها ومدددت ضدددمت اإلجدددهلاءات الددد     ،عاليدددةخمددداطهل   ميدددا عم أ 

 االعتبار:

 يهليتاملدد عدت هويدة    اعصو  على  قهلارات مطية مت املسدتذيديت اعقيقديني   (أ )

 والنيةقة منيهخ. وكبار املساهمني

اعصو  على بيانات شاملة عت النيميا، مىدا منيلومدات  ضداةية عدت أمدبا        (  )

مجله الوظيذي ومصددر  وه نشاطعت  ومنيلومات ،ةتح اعسا  والغهلض منه

 والنشاط املتوقع لل سا . هأموال
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وعلديهخ تطبيد   جدهلاءات النينايدة الواجبدة  داق       تهخ صددم  مدوظذني ختصي   (ج )

أ  عمليدات مشدتبه   عدت   ضدمان الفشدل   بامدتمهلار بهدده  النيميا ومهلاقبتده  

 .ةيها أو اري عادية يف الوقت املنامب

عةقدة  مددة  مدة   بانتظدا    للنيميدا  اإلدارة النيليدا  جهلاء مقابةت مباشدهلة مدع    (د )

 .منيه النيما

   للشص  املهلم  له عند ةتح اعسا . اإلدارة النيليا اعصو  على مواةقة (هد)

 

 :ةلعاشرااملادة 

 ملواطر اممثلو األشوا  السياسيو  

نيميدا أو  ال هدا  لت ديدد إلدارة املصاطهل  ًانظامالشص  املهلم  له  يضع أن جيب -1

  ىلدي املصداطهل  السيامديني   األشصاا قيقي متاعستذيد املتما أو احملنيميا ال

 وأن اضدنيها تلدن اعسدابات عاليدة املصداطهل      أن ينيدد  املهلم  له   وعلى الشص

 .مستمهلة ومشددة هلاقبةمل

 هأو تشدغيل   سدا   ةتح للشص  املهلم  له عندمواةقة اإلدارة النيليا أمل جيب  -2

 .املادةهلق مبوجب  مت األشصاا امللكوريت أل 

 ما قبا الشص  املهلم  له عميًة اخ أصبح أو تبني أن هلا النيميا أو املستذيد   -3

ل مواةقة اعقيقي مت األشصاا امللكوريت مبوجب هلق املادة، ةيجب أم

 اإلدارة النيليا للشص  املهلم  له ملواصلة عةقة النيما.

اختددام  جددهلاءات لت ديددد مصدددر اددهلوة وأمددوا    علددى الشددص  املددهلم  لدده جيددب -4

عمدديًة أو مسددتذيدًا قددد يفددون  األشددصاا أو أ  شددص  لدده عةقددة بهددخ هددرالء 

   قيقيًا.

 

 :ةحلادية عشرااملادة 

 غري اهلادفة للربح املنظمات

ضددوابط دامليددة  وميامددات و جددهلاءات  وضددع شددص  املددهلم  لدده   لا جيددب علددى   

اددري  املنظمدداتوعمليددات وتشددغيا  سددابات  بشددأن ةددتحاهليئددة تطلبددات مللضددمان االلتدد ا  
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جيدددب مة ظدددة  املنظمددداتوعندددد التنيامدددا مدددع  سدددابات أ  مدددت هدددلق   ، ادةدددة للدددهلبحاهل

   :املتطلبات اآلتية

اعفوميددة املصتصددة حيدددد    اجلهددةت عددعلددى تددهلمي  ريددي صددادر     ا صددوهل -1

 .تهاوأنشط هااهلاضأ

تشددديد ، وعليدده نياليددةالصدداطهل املنيمددةء مو  مددت ةئددة ال  املنظمددات هددلقأن ُتنيددد   -2

 .هخعند التنياما مني الواجبةالنيناية   جهلاءات

 

  :عشرةة ثانيالاملادة 

العنايـة الواجبـة    جـراءات إاختـاذ  الشوص املرخص لـه  على  فيها احلاالت اليت جيب

   :العميلجتاه 

يف  النيميدا   داق  الواجبدة جيب على الشص  املهلم  له اختدام  جدهلاءات النينايدة     -1

 :اآلتيةاعاالت 

 ةتح  سا  أو  قامة عةقة عما. (أ )

 رها .لإلموا  أو  ويا لألاسا  يف أ  عمليةق اشتباال (  )

غدهلض  ل مدت النيميدا   عليهدا   صامنيلومات أو واائ   أو ص ة بياناتيف شن ال (ج )

 .الت ق  مت هويته

 النيميددا احملتمدددا و جيددب علددى الشددص  املدددهلم  لدده الت قدد  مددت هويدددة النيميددا       -2

واملستذيد اعقيقي قبدا ومدة   قامدة عةقدة النيمدا. و ما مل يدتمفت الشدص         

يف  املهلم  له مدت اختدام  جدهلاءات النينايدة الواجبدة  داق النيميدا بشدفا مدهلض          

 عمليددة أ  عددد  تنذيددل وعةقددة النيمددا    نهدداءمهل لددة ةددتح اعسددا ، وجددب عليدده   

   عليه تقديهل مدى اعاجة    اإلبة  عت أ  عمليات مشتبه ةيها.للنيميا، و
 

  عشرة:ثالثة الاملادة 

 صناديق االستثمار

أو  ما كان الشص  املهلم  له ينيما ملصل ة عميا يستىمهل يف صندوق امدتىمار   -1

يف اململفة، وجدب عليده اختدام  جدهلاءات النينايدة الواجبدة       صندوق امتىمار عقار  

 اق النيميا والت ا  املتطلبات الواردة يف هلق القواعد،  ال  ما كان النيميا طهلةدًا  
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الت قدد  مددت هويددة املسددتذيديت اعقيقدديني الددليت يسددتىمهلون مددت  يلدد   نظددريًا، ةددة 

 ت هلق املادة.م الىانيةتطلبات الذقهلة مب يذي مة  الطهله النظري، على أن

 :لنظريجيب على الشص  املهلم  له التأكد مت أن الطهله ا  -2

 له وتشهله عليه جهة  شهلاةية ورقابية خمتصة. مهلم  (أ )

 .ينيما يف دولة تطب  توصيات جمموعة النيما املالي (  )

 ويدا اإلرهدا  مبدا    و متطلبات مفاة ة اسا األمدوا   مت دنىاعد األ يطب  (ج )

 ملسدددتذيديت التأكدددد مدددت هويدددة ا  عليددده و الواجبدددةيف ملدددن  جدددهلاءات النينايدددة   

مددع متطلبددات هددلق القواعددد وتوصدديات جمموعددة النيمددا       املتواةقددةاعقيقدديني 

 املالي.

الشدص  املدهلم  لده     دويد  ت علدى  الطهله الدنظري  يواة  مبوجبها اتذاقية  بهلا  (د )

 اعقيقيني. ستذيديتعت امل اهليئة بأ  منيلومات مطلوبةأو 

 

 عشرة: رابعةالاملادة 

 لعميلجتاه ا جراءات العناية الواجبةللقيام بإثالث طرف االعتماد على 

يتو  تقديخ النيمةء    الشص  املدهلم  لده    االثتتنيل  هلق املادة بأ  طهله  -1

ألاددهلاض تطبيدد  هددلق املددادة جيددب أن    و ويت قدد  مددت هويددة النيميددا نيابددة عندده،    

 ددارس نشدداط    اريددًا أو مرمسددة ماليددة   مصددهلةًايفددون الطددهله الىالددث  مددا   

 أعما  األوراق املالية.

 لتطبيددد  متطلبدددات االدددثجيدددوز للشدددص  املدددهلم  لددده االعتمددداد علدددى طدددهله    -2

املوضدد ة يف للنيميددا الواجبددة ج( مددت  جددهلاءات النينايددة  ، ،)أ الذهلعيددة الذقددهلات

املنيدددايري  انطبددداقشدددهلط  ،مدددت هدددلق القواعددددالىامندددة مدددت املدددادة  الىانيدددةالذقدددهلة 

كددا األ ددوا  تظددا مسددرولية الت قدد  مددت هويددة       املوضدد ة يف هددلق املددادة. ويف  

 .الىالثوليس على الطهله له النيميا على الشص  املهلم  

 النينايدة  بدإجهلاءات  للقيدا   االدث للشص  املهلم  له االعتماد علدى طدهله    وزجي -3

 النيهلبية السنيودية. اململفة اري دولة يف النيميا مقهل كان  ما للنيميا الواجبة

التأكددد مددت  االددث االعتمدداد علددى طددهلهقبددا  جيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده -4

ومدت قدرتده     اق النيميا الواجبةلتطبي   جهلاءات النيناية عليه  االعتمادمة ءمة
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الشدص  املدهلم  لده     املطبقدة مدت   نذسدها  درجة البعلى تطبي  هلق اإلجهلاءات 

هدا   الشص  املدهلم  لده وضدع ميامدات واضد ة لت ديدد       وعلى. عمةئه اق 

 .لةعتماد عليهمبستوى مقبو   الىالث طهلهال يتمتع

 :اآلتيالقيا  باالث عند االعتماد على طهله جيب على الشص  املهلم  له  -5

بددإجهلاءات النينايددة   ةتنيلقددامل نيلومدداتاملو  ئوادداالنسددخ مددت  علددى  اعصددو  (أ )

 الذهلعيددددة مبوجددددب الذقددددهلات ةاملطلوبدددد، الطددددهله الىالددددثمددددت  الواجبددددة

مبددا يف  مددت هددلق القواعدددالىامنددة مددت املددادة  الىانيددة ج( مددت الذقددهلة، ،)أ

 .القواعدهلق املنيلومات املشار اليها باملادة السادمة مت ملن 

مدت   ًاىالدث نسدص  لتقدديخ الطدهله ا   لتأكدد مدت  املنامدبة ل  اصطدوات اختام  (  )

 ددداق  املتنيلقدددة مبتطلبدددات  جدددهلاءات النينايدددة الواجبدددة   لوادددائ  والبيانددداتا

 توقيدع أو  ًامطيد  ديدد املسدرولية   تلدن الوادائ    مدت  وعند طلبهدا،   النيميا

مبوجبهدا   األمدري    تد يللىالدث  الطدهله ا  مدع  الشص  املدهلم  لده اتذاقيدة   

حبيدث  فدت    ،ةورًا ينيها عند طلبها  الواائ  والبيانات تقديخ و تا ة

مددت التأكددد مددت  جددهلاءات النينايددة    يف أ  مهل لددة الشددص  املددهلم  لدده  

  .  لىالث الطهله ا بهاال  قا    اق النيميا الواجبة

مدت   لإلشدهلاه واملهلاقبدة  مدهلم  وماضدع   لىالث االتأكد مت أن الطهله  (ج )

 تطلبددداتملاللتددد ا  اويطبددد   جدددهلاءات  ورقابيدددة خمتصدددة،  شدددهلاةيةجهدددة 

هلدددلق و ذددد  السدددجةت وةقدددًا  ددداق النيميدددا  الواجبدددةالنينايدددة   جدددهلاءات

 جمموعة النيما املالي. توصياتالقواعد و

التد ا   ضدمان  ل مسدتمهلة  دوريدة  ةهلاجنيد مب القيدا   جيب على الشص  املهلم  لده  -6

شددما مهلاجنيددة  تقددد الدد   ،املددلكورة يف هددلق املددادة   نيددايريللملىالددث االطددهله 

  جدددهلاءات النينايدددة مدددت  مندددامجة ومهلاجنيدددة نيةقدددالسيامدددات واإلجدددهلاءات مات ال 

   .املنذلة  اق النيميا الواجبة

مات  ةيف دولد طدهله االدث   جيب علدى الشدص  املدهلم  لده عدد  االعتمداد علدى         -7

 ملفاة دة اسدا األمدوا     أنظمدة مىا الدو  ال  ليس لديها  درجة خماطهل عالية

لدديها   مفاة ة اسدا األمدوا  و ويدا اإلرهدا      أنظمةأن  ويا اإلرها ، أو و

 اري منامبة.
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 عشرة: خلامسةااملادة 

 االستحواذ  

 جيب على الشص  املهلم  له عندد قيامده باالمدت وام الفامدا أو اجل ئدي علدى        

مرمسة ماليدة يف دولدة أجنبيدة، التأكدد مدت أن املرمسدة الد  امدت وم عليهدا تطبد  أو           

موه تطب   جهلاءات النيناية الواجبة  اق عمةئها عند االمدت وام وةقدًا ملتطلبدات هدلق     

 :اآلتيتنيالقواعد،  ال يف اعالتني 

ة  ما كانت املرمسة املست وم عليها  دتذ  بسدجةت  جدهلاءات النينايدة الواجبد      -1

جلميع النيمةء مبدا يف ملدن املنيلومدات املتنيلقدة ببياندات النيميدا، ومل يفدت لددى         

 .املتواةهلة لديهمة املنيلومات ءالشص  املهلم  له أ  شن يف ص ة أو مة

أن جيددهل  الشددص  املددهلم  لدده امتقصدداءء  ددو   جددهلاءات النينايددة الواجبددة الدد     -2

يف مةءمتهددددا قامدددت بهددددا املرمسددددة املسددددت وم عليهددددا ةددددة يظهددددهل لدددده أ  شددددن  

   لإلجهلاءات والضوابط املنامبة ملفاة ة اسا األموا  و ويا اإلرها .

 

 عشرة:ة سادسالاملادة 

    قات العمل مع العميل دو  مقابلتهعال

اسدا األمدوا  و ويدا     خمداطهل العتبدار  ايف جيب على الشص  املهلم  لده األمدل    -1

 وضدع وعليده   ،املتطورة أواعديىة  التقنيةموء امتصدا   تنتو متاإلرها  ال  قد 

 .تصدى لتلن املصاطهلت داملية و جهلاءات وضوابط تمياما

 وضدددع ميامدددات و جدددهلاءات وضدددوابط دامليدددةجيدددب علدددى الشدددص  املدددهلم  لددده  -2

 ًاوجهد  النيميدا دون مقابلدة  عمليدات  بتنذيل  املهلتبطةاملصاطهل   فنه مت التنياما مع

وةنيالددة  حمددددة منيددايريبتطبيدد   مات صددلة أ  خمدداطهل  التنيامددا مددع جيددب و .لوجدده

للنيميدا  الواجبدة  النينايدة   جدهلاءات  مدت   على أنها جد ء  قامة عةقة النيما  مدةمة  

 .املستمهلة
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 عشرة:ة ابعالساملادة 

   والعمليات غري العاديةجتاه العميل  املستمرةجراءات العناية إ

، وعليده  بامدتمهلار عمةئه النيما مع  ةجيب على الشص  املهلم  له مهلاقبة عةق -1

لمنيلومددات ل املنذددلة النيمليددات مةءمددة  سددا  النيميددا والتأكددد مددت مددلو  مهلاقبددة

املتنيلقدة بنيملده ودرجدة املصداطهل     ال   صا عليها الشص  املهلم  لده عدت النيميدا    

 مصدر أمواله.  و ال  يشفلها

الضددصمة وت املنيقدددة نيمليدداجيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده االهتمددا  لميددع ال      -2

 قددانونيت الدد  لدديس هلددا هددده اقتصدداد  أو  نيمليدداللو يددع األمندداط اددري النياديددة 

 واضح.

نيمليات مدع عمدةء أو   النيما أو الجيب على الشص  املهلم  له االهتما  بنيةقات  -3

توصديات جمموعدة    مت دو  ال تطب  أو تطبد  بشدفا ادري كداهٍ     مرمسات مالية

 ال تطبددد و ما أبلغدددت اهليئدددة الشدددص  املدددهلم  لددده أن تلدددن الدولدددة  النيمدددا املدددالي. 

أن بشفا كاه توصيات جمموعة النيما املالي، ةإن على  الشص  املهلم  له 

ةئددة املصدداطهل مددت  تلددن الدددو عددت  الصددادرةعةقددات النيمددا والنيمليددات   يددع  ينيددد 

مدت   السادمدة النيالية ال  تستوجب تطبيد  اإلجدهلاءات املنصدوا عليهدا يف الذقدهلة      

 مت هلق القواعد.التامنية املادة 

ادهلض  يدع      له اعصو  على منيلومدات كاملدة عدت   على الشص  املهلم جيب -4

الد  لديس هلدا ادهلض      نيملياتال ة   مبا يف ملن وطبينيتها، واملنيامةت النيمليات

توصدددا  ليهدددا كتابيدددًا  تددددويت النتدددائو املة ددد  وواضدددح، و قدددانونياقتصددداد  أو 

هليئدة   ا  وتقددميها   مت تداريخ النيمليدة   ال تقا عت عشهل منوات مدةواال تذاظ بها 

 .عند طلبهاواملهلاجع الداملي واصارجي 

 

 عشرة:ة ثامنالاملادة 

 مراجعة وحتديث السجالت

مبوجدب  يدتخ اعصدو  عليهدا     دديث البياندات الد      على الشص  املهلم  له جيب

 جددهلاء وعليدده ، ومددةمتها دقتهدداللتأكددد مددت   الواجبددة  دداق النيميددا   جددهلاءات النينايددة  

اصددة مددجةت خبو اليددة سددب اعاجددة للسددجةت اع ةأو  جددهلاء مهلاجنيدد مددنوية ةمهلاجنيدد
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عنددد  صددو   دداالت تسددتدعي     ةلنياليددةئددات النيمددةء أو عةقددات النيمددا مات املصدداطهل ا   

  ديث هلق املنيلومات مىا:

        طلددب عميددا  ددالي ةددتح  سددا  جديددد أو  قامددة عةقددة جديدددة أو  جددهلاء تغدديري

 .منيه جوههل  على طبينية النيةقة اعالية

  اديدددة أو خمالذدددة لدددنمط التدددداو  النيددداد  للنيميدددا  سدددب    ادددري ع عمليددداتوجدددود

 الشص  املهلم  له. لدى هاملتواةهلة عن نيلوماتامل

          تدواةهل  عد  اقتناع الشدص  املدهلم  لده بوجدود منيلومدات كاةيدة عدت النيميدا أو

 اعصو  عليها عت النيميا. له البيانات ال  مب  كذايةص ة أو  يفلديه  شن
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 الرابعالباب 

 حفظ السجالت

 

 عشرة:ة تاسعالاملادة 

 حفظ السجالتمتطلبات 

 ذد  السددجةت املنصددوا عليهددا يف   التدد ا  متطلبددات علدى الشددص  املددهلم  لده   -1

السدددوق املاليدددة  شدددهلكة  وت اهليئدددة عدددالصدددادرة  القواعدددد واللدددوائح مات النيةقدددة  

  داق النيميدا  الواجبدة  النينايدة    جدهلاءات مدت   جد ءاً  عليده  السنيودية )تدداو (، وجيدب  

  صددا النيميددا واملنيلومددات واملسددتندات األمددهلى الدد      هويددة  ذدد   يددع بيانددات  

ميددع جلمددجا    ، ضدداةة ءومهلامددةت النيمة ،سدداباتاعملددل مدداا بو ،عليهددا

 .النيمليات

 أ تتدديح  عددادة هيفلددة   كاةيددةعلددى الشددص  املددهلم  لدده اال تذدداظ بسددجةت     -2

بهدده  وملدن   ،مبا يف ملن املبالا وأنواع النيمةت املسدتصدمة  ،عملية مت النيمليات

قضددائية،  ما دعددت  الدعوى الددإلقامددة  تددوةري أدلددة  ابددات علددى النشدداط اإلجهلامددي   

 اعاجة.

         ءنيمدددةالاملنيلومدددات املتنيلقدددة حبسدددابات   بلدددى الشدددص  املدددهلم  لددده اال تذددداظ     ع -3

 :االتيةوال ميما املنيلومات 

 ت اعقيقدديني لل سددا سددتذيدياعقيقددي أو امل سددتذيدبيانددات النيميددا وامل (أ )

تتنيلد  بدإجهلاءات النينايدة      منيلومات أمدهلى مطلوبدة   وأ)يف  ا  وجودهخ( 

 النيميا. الواجبة  اق

 .هتذاصيا اعسا ، مبا يف ملن  جخ األموا  املتدةقة مت مةل (  )

أو مدد ب  تددوةري ، والشددفا الددل  ه ةيدده بيددان مصدددر أمددوا  النيمليددات  (ج )

ة نيمليد ، وهويدة الشدص  املنذدل لل   اريهاالت واواعواألموا  والشيفات 

املمنو ددة لت ويددا هددلق  - ن وجدددت  -التنيليمددات وووجهددة  ويددا األمددوا  

 األموا .

 تقددديخ  يددع السددجةت واملنيلومددات اصاصددة بالنيميددا  علددى الشددص  املددهلم  لدده  -4

 .عند طلبها    اهليئة وعملياته
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دة مد احمللية والدولية، نيمليات ال بسجا جلميعاال تذاظ  على الشص  املهلم  له -5

 ة.نيمليال تقا عت عشهل منوات مت تاريخ ال

 داق   الواجبةاال تذاظ لميع مجةت  جهلاءات النيناية  على الشص  املهلم  له -6

دة ال تقددا عددت عشددهل مددنوات مددت تدداريخ  مدداعسددابات واملهلامددةت ملذددات و النيميددا

  قذا  اعسا .

 عمليدداتحمددًة لتقهليددهل كونهددا قددائخ أو ت قيدد  النيميددا ل مددجةت مضددوعيف  ددا   -7

انتهداء القضدية، ولدو امدتمهل ملدن       تدى  جيدب  ذد  هدلق السدجةت      ،تبه ةيهدا مش

 .عشهل منواتعلى ت يد مدًة 

أو  ورقدددياملسددتندات بشدددفا   نسدددخجيددوز للشدددص  املددهلم  لددده  ذددد  أصددا أو     -8

 قامددة   ابددات يف  ددا     دليدداَ  د بهدداداتفددون صدداعة لةعتدد   علددى أن   لف ونددي، 

 .حملفمةأما  ا دعوىال
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 الباب اخلامس

 ملشتبه فيهااالعمليات  اإلبالغ عن

 
 

 :عشرو الاملادة 

 تبه فيهاالعمليات املشعن اإلبالغ 

ًا لةلت امدددات املنصدددوا عليهدددا يف نظدددا  مفاة دددة اسدددا األمدددوا  والئ تددده  ةقدددو -1

 عدت  ةدوراً  و ددة الت هليدات املاليدة     بة التنذيلية، جيب على الشص  املهلم  له 

أو صدددذقة منيقددددة أو ضدددصمة أو ادددري طبينييدددة أو عمليدددة تدددىري  عمليدددة أ  نشددداط أو 

 الشددفو  والشدددبهات  ددو  ماهيتهدددا والغددهلض منهدددا. أو أ  نشدداط أو عمليدددة هلدددا    

ويددا  ويددا عمليددات  رهابيددة أو   أو  بغسددا أمددوا   أو يشددتبه أن هلددا عةقددة  عةقددة

  رهابيني أو منظمات  رهابية.

يتضددمت  يددع البيانددات    مذصدداتقهليددهل  تقددديخجيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده     -2

و ددة الت هليدات     مات الصدلة   واألطدهلاه   ملشدتبه ةيهدا  ت انيمليدا واملنيلومات عت ال

 اآلتي: دًا أدنى يتضمت التقهليهل وأن ،  عشهلة أيا  مت تاريخ اإلبة  املالية مة 

 هل.أشهمتة  ةمداعسا   كشوه 

 ةتح اعسا . واائ مت  يع  نسخ 

 املبلا عنهات نيملياأ  بيانات تتنيل  بطبينية ال. 

  امع  يع املستندات املريدة هل الشنومسواات مرشهلات. 

أمدهلى.   بقضدايا جيب اإلبة  عت النيمليات املشدتبه ةيهدا بغدض النظدهل عدت تنيلقهدا        -3

قدا   ةيهدا  مشدتبه  نيمليدات  ب   و دة الت هليات املالية يتنيل   بة و ما مب  تقديخ 

عندد ظهدور    _دون تدأمري   _جديدد   بدة  ةدإن ملدن ال ميندع مدت تقدديخ      بها النيميا 

  الة اشتباق جديدة.

عدت اسدا    بدة    مسدرو َ  كبدار موظذيده   على الشدص  املدهلم  لده تنيديني أ دد      -4

 يددةذورال باإل الددة موظذيددهتنيليمددات جلميددع صدددر ياألمددوا  و ويددا اإلرهددا  وأن 

  ضدصمة أو ادري طبينييددة أو عمليدة تدىري الشددفو     أوو صدذقة منيقدددة  أ عمليدة  أل 

أو  ويدا   أمدوا   بغسدا أ  عملية هلا عةقدة أو يشدتبه أن هلدا عةقدة      أووالشبهات 
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عدت   اإلبدة   مسدرو     عمليات  رهابية أو  ويا  رهدابيني أو منظمدات  رهابيدة    

 لو ددددةقدددد يدددهلى  عدددداد بدددة  بشدددأنها    ل الددد إلرهدددا و ويدددا ا األمدددوا  اسدددا

. وجيددب أن يفددون مسددرو  اإلبددة  عددت اسددا األمددوا  شصصددًا  املاليددة تالت هليددا

 مسجًة ومرهًة ولديه مربة عملية يف مفاة ة اسا األموا  و ويا اإلرها .

هدو  لدى الشص  املهلم  لده  مسرو  اإلبة  عت اسا األموا  و ويا اإلرها   -5

املاليدة، ويتوجدب عليده     جهلاءات اإلبة  املوجه    و دة الت هليدات   تنذيلبنيد امل

ا منددتظخ القيددا  بدددور ةنيددا  يف  ديددد النيمليددات املشددتبه ةيهددا واإلبددة     دددددبشف

الددنظخ ت مددتنددتو الضددصمة أو اددري النياديددة الدد   تقدداريهل النيمليدداتهلاجنية ددددعنهددا وم

يبلدددا عنهدددا موظدددل لددددى  ة الددد ومهلاجنيدددة أ الدامليدددة للشدددص  املدددهلم  لددده، 

 الشص  املهلم  له.  

  عدت اسدا   بدة و  اإلمسدر  الشدص  املدهلم  لده    شنيار أ  مدت مدوظذي    يف  ا  -6

مهلاجنيددة ظددهلوه اعالددة لت ديددد    ةنيليددهة، أ  عمليددبدد ويددا اإلرهددا   و األمددوا 

 مسرو  اإلبة  عدت اسدا األمدوا  و ويدا اإلرهدا       و ما قهلرالشتباق. ا سوااتم

بشدفا  عدد  اإلبدة    مدبا   أ بة  و دة الت هليات املالية وجب عليه تواي   عد 

 .مذصا

   ميددع النيمليددات احملالددة جل اجيدب علددى الشددص  املددهلم  لدده اال تذداظ بسددج   -7

ة ظددات مددت املأ   مددعاإلبددة  عددت اسددا األمددوا  و ويددا اإلرهددا ،     و  رسددامل

علدى   تدو  اال تذداظ بسدجا حي  و . عددادق ه للنيمليدات     ليدا  أو عليهدا  الداملية

 يددع التقداريهل املنيدددة مددت  والت هليددات املاليدة  و دددة      يدع البةاددات املقدمدة  

اإلبددة  عددت اسددا األمددوا      قددهلر مسددرو الدد   البةاددات املددوظذني مبددا يف ملددن 

 .و دة الت هليات املالية      التهاعد   و ويا اإلرها 

و دددة الت هليددات ب اصددااعلددى الشددص  املددهلم  لدده امددتصدا  منددومج اإلبددة     -8

بالذدددداكس أو الربيددددد  مليددددة مشددددتبه ةيهددددا   عددددت أ  عاملاليددددة، وعليدددده اإلبددددة    

اإللف ونددي أو أ  ومدديلة أمددهلى تواةدد  عليهددا و دددة الت هليددات املاليددة لضددمان      

 مطدي   بدة   بإرمدا  ، ةنيليه تأكيد ملن باهلاتلمهلعة اإلبة . ويف  ا  اإلبة  

 .أربع وعشهليت ماعةعلى مة  مدة ال ت يد 
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أ   الت هليددات املاليددة و دددة تسددلخجيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده التأكددد مددت  -9

   .مهلما منه مشتبه ةيها ةعمليعت بة  

النظدهل  جيب على الشص  املهلم  له االمدتمهلار يف مهلاقبدة اعسدا  والنيميدا و     -10

يف  ا  عد  تسلخ رد مت و دة الت هليات املاليدة بشدأن بدة      بة  آمهل رما  يف 

   .عت عمليات مشتبه ةيها

علدى النيمليدات   ملرشهلات الدالدة  أهخ ابقائمة مت هلق القواعد  (1املل   )يتضمت  -11

 مددببًاأو األنشددطة الد  حيتمددا أن تفددون  نياديددة أو النيمليددات املشدتبه ةيهددا  الادري  

علدددى الشدددص  و،  يدددع املرشدددهلات هدددلق القائمدددة تشدددما الو، عليهدددا للتددددقي 

أ  عمليددات أو أنشددطة اددري عاديددة أو  بددل  النينايددة واعددهلا ملهلاقبددة املددهلم  لدده 

  أ مدت هدلق القواعدد    (1) املوضدح يف املل د   مدت الندوع    أكانتمواء مشتبه ةيها 

 يفالتددددقي  . وينيدددد وجدددود أ دددد النيوامدددا املوضددد ة يف القائمدددة زيدددادة مل تفدددت

 النيملية، ولفنه ال ينيد بالضهلورة أن النيملية مشتبه ةيها.

أوراق النيمدددا علدددى موظذيددده اطدددةع علدددى الشدددص  املدددهلم  لددده الددددتأكد مدددت    -12

الورقدة الصدادرة يف شدههل أبهليدا عدا       وخباصة نيما املالي جمموعة العت الصادرة 

 رشدددادات عامدددة للمرمسدددات املاليددة تتنيلددد  بفشدددل عمليدددات   ضددمنة ت  امل2002

أشدفا   ويدا   بشدأن    2008يف شدههل مدارس   والتقهليدهل الصدادر    ويا اإلرهدا   

 اإلرها .  

مدت شدص  مدهلم  لده       ضداةية و ددة الت هليدات املاليدة أ  منيلومدات      عند طلب -13

هددي املنينيددة بطلددب تلددن    اهليئددة ةددإن، عمليددات مشددتبه ةيهددا بددة   متابنيددةبغددهلض 

 .ومتابنية اعصو  عليها املنيلومات مت الشص  املهلم  له

أعضداء   والنيشهليت مت نظا  مفاة ة اسدا األمدوا  ينيذدى    الىامنةعلى املادة بناء -14

 (الدددائمون و املرقتددون ) وقوموظذددومسددرولوق املددهلم  لدده  الشددص  لددس  دارةجم

علدددى  امل تبدددة علددى خمالذدددة أ  قيددد   املسدددرولية اجلنائيددة واملدنيدددة واإلداريددة  مددت  

أ  جهدة تشدهلينيية أو تنظيميدة أو    ن  مدت   يذهلضه عقد أو اإلةصامل عت املنيلومات

و دة الت هليات املالية حبست نية عدت عمليدات أو أنشدطة     اهخ بة يف  ا  دارية 

عددد  علمهددخ  يف  ددا ة  تددى هل هلددخ هددلق اعمايددوّةاددري عاديددة أو مشددتبه ةيهددا. وتدد 
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النشاط ادري القدانوني   أوقع مواء  و املشتبه ةيهطبينية النشاط بشفا دقي  عت 

 أ  مل يقع.

 

 

  :ادية والعشرواملادة احل

 حظر حتذير العمالء

عدد   وموظذيده  وليه رومسد املهلم  له وأعضاء جملس  داراتده   الشص جيب على  -1

الت هليدات      و ددة  أو مريَمدا  ُأرمدا عم دا   طهله م  عةقة ليهل عمةئه أو أ  

، وجيددب علددى منيلومددات عددت عمليددات مشددتبه ةيهددا وأتقدداريهل  وأمددت بةاددات  املاليددة

 إلبدة  ابشدأن  احملاةظة على السهلية التامدة   يف  يع األوقاتالشص  املهلم  له 

  بدة و  اإلرمسد هلاجنيهدا  يالد   التقداريهل   تفدون وأن ، تبه ةيهدا ت مشد عمليدا عت أ  

 متا ة ةقط للموظذني املصتصني لدى الشص  املهلم  له.عت اسا األموا  

ملددن  بوتطّلددو دددة الت هليددات املاليددة     مشددتبه ةيهددا   ةعددت عمليدد بددة    ما ُأرمددا -2

جب تومي اعهلا التا  لضمان عد  علدخ  و جهلاء امتذسارات أمهلى عت النيميا، 

مدع النيميدا املبلدا    . وعلى الشص  املهلم  له مواصلة تنيامله البة  النيميا بإرما 

عةقدددة   م آمدددهلطدددهله أو أ   يدددانيمالعدددد   دددليهل  و ،علدددى الن دددو املنيتددداد عنددده 

مفاة دة اسدا األمدوا      تنيليمدات مدت و ددة   أ   انتظدار وبالنيمليات املشتبه ةيهدا،  

 و ويا اإلرها  يف اهليئة.

 

 

 املادة الثانية والعشرو :

 لإلرهابهم على قائمة األمم املتحدة ؤاألشوا  املدرجة أمسا

لت ديدد هويدة أ  عميدا أو     ةنيالدة  جيب على الشص  املهلم  له تطبيد   جدهلاءات   -1

مدت األشدصاا   ن واعقيقيد  سدتذيدون مبا يف ملن امل بشفا ةور عمةء حمتملني 

املشدفلة  اللجندة التابنيدة لألمدخ املت ددة      تعالصادرة  اإلرها  وائخدرجني على قامل

الة قدة   توالقهلارا"( 1267)"جلنة  (1999) 1267 رقخ مبوجب قهلار جملس األمت

 .له
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 املدرجدة  األشدصاا ضدمت   حمدتمةً  أو عميًة الشص  املهلم  له عميًة  دد  ما -2

 مددرج  أطهلاةهدا أ دد   عمليدةً   ددد أو  لإلرهدا   املت ددة  األمدخ  قائمدة  علدى  أياءهخ

و رمدا  نسدصة    ةدوراً  بللن املالية الت هليات و دة  بة  عليه جبو ،القائمة ضمت

أل   لديده أمدوا    أ اعج  الت ذظي على   جهلاء ةورًاوعليه  ،مت البة     اهليئة

  سددا   بقدداءالشددص  املددهلم  لدده   علددىو ،شددص  مدددرج علددى قائمددة اإلرهددا   

 .اهليئة مت تنيليمات صدور  تى حمجوزة وعملياته النيميا

امددخ قبددا ةددتح أ   سددا  جديددد، جيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده التأكددد مددت    -3

 النيميا احملتما ومقارنته بقائمة األشصاا املدرجة أياءهخ علدى قائمدة اإلرهدا    

شدصاا املدرجدة   األقائمة   ديثبشفا يومي وعليه  .جملس األمتت عالصادرة 

 األمدت  لدس  اإللف وندي  مت مة  مهلاجنية املوقدع   اإلرها على قائمة هخ ءأيا

   .أياء  يع النيمةء بقائمةومقارنتها 

أ   أمددوا بدداعج  الت ذظددي علددى  األمددهلالسددلطة املصتصددة يف اململفددة  قددهلرت  ما -4

ةدإن اهليئدة   أو أ  قدهلار ال د ،    (1373)رقخ امتنادًا    قهلار جملس األمت شص  

علدددى  التنذيدددل الذدددور  بددداعج  وعلددديهخ  ،هلدددخ  تبلدددا  يدددع األشدددصاا املدددهلم  

  تلفات هرالء األشصاا وأمواهلخ.

أمدوا  عميدا    اعجد  الت ذظدي علدى   تبلا اهليئة الشص  املهلم  له يف  ا   لغاء  -5

ايدده مددت قائمددة اإلرهددا ، أو أن ايدده ُأدرج مطددًأ علددى قائمددة     رةددعمنيددني بسددبب 

اإلرها ، أو بسبب صدور أمهل مت السدلطة املصتصدة بداإلةهلاج عدت أموالده ألمدبا        

 . نسانيةأو  قانونية
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 الباب السادس

 السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

 

 املادة الثالثة والعشرو :

 الداخلية وااللتزام السياسات

وتنذيددل ميامددات و جددهلاءات وضددوابط دامليددة    وضددع علددى الشددص  املددهلم  لدده    -1

 يددع موظذيدده  طددةع و اسددا األمددوا  و ويددا اإلرهددا    تسدداعد علددى مفاة ددة  

الت ا  الشص  املدهلم   التأكد مت  وااللت ا مسرو  املطابقة جيب على وعليها. 

 .و جهلاءات وضوابط مفاة ة اسا األموا  و ويا اإلرها سيامات ل له

ال  يضنيها الشص  املدهلم   جيب أن تتضمت السيامات واإلجهلاءات والضوابط  -2

وكشددل أ   تنيقددبو  دداق النيميددا و ذدد  السددجةت الواجبددةالنينايددة ت جددهلاءالدده  

 .املشتبه ةيها نيملياتعت البة  وتقديخ  تبه ةيهاات اري عادية أو مشعملي

 البدة  عدت اسدا األمدوا     اعلى الشص  املهلم  له التأكد مت  فدت مسدرو     -3

االطدةع يف الوقدت املنامدب ويف  يدع األوقدات       مدت  مو  النيةقدة  هموظذيد مت وأ  

وأ  منيلومدات أمدهلى قدد حيتداجون  ليهدا       ينيهدا  على مجةت النيمةء والنيمليات 

 للقيا  باملها  املوكلة  ليهخ.

 ة:اآلتياملها   االبة  عت اسا األموا و  رمس تو ي -4

    مبفاة ددة واإلجددهلاءات والضددوابط اصاصددة   الددنظخ تطددويهل و ددديث وتنذيددل

 له. الشص  املهلم اسا األموا  و ويا اإلرها  لدى 

   وتقنيددددات  و ارمدددداتاالطددددةع بشددددفا دائددددخ علددددى املسددددتجدات يف أنظمددددة

اصاصددددة رشددددهلات امل ويددددا اإلرهددددا  و ددددديث ومفاة ددددة اسددددا األمددددوا  

  ويا اإلرها .واسا األموا  مبفاة ة 

  اسدا  مفاة دة   و جدهلاءات لسيامات التأكد مت الت ا  الشص  املهلم  له

 .األموا  و ويا اإلرها 

 تبه ةيهدا مشد  ةنشدط أأو  عمليدات عدت أ   بشدفا مباشدهل   املدوظذني   تلقي تقاريهل 

 الت هليات املالية. ةو د   رماهلا     يهل اعاجة دوتقلها و لي
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 جملددس  دارة الشددص  املددهلم  لدده يتضددمت  ه    عددداد تقهليددهل مددنو  وتقدميدد

لتنذيدل السيامدات واإلجدهلاءات والضدوابط الدامليدة       املتصدلة  يع اإلجدهلاءات  

مددت نسددصة اإلجددهلاءات، وتقددديخ  تلددن ة يددوكذااق ا ددات لتني يدد  ةنياليددة   أ  و

 هليئة.   االتقهليهل 

   التأكددددد مددددت ا تذدددداظ مددددوظذي الشددددص  املددددهلم  لدددده لميددددع السددددجةت

 واملستندات والتقاريهل الضهلورية.

 .وضع مطط وبهلامو تدريب مستمهلة جلميع موظذي الشص  املهلم  له 

 
 

 املادة الرابعة والعشرو :

 املراجعة الداخلية

 جهلاء تقييخ منتظخ لذاعلية  لدى الشص  املهلم  له املهلاجنية الداملية  دارةعلى  

 ويدا    والسيامات واإلجدهلاءات والضدوابط الدامليدة اصاصدة مبفاة دة اسدا األمدوا       

 .هلاللتأكد مت االلت ا   اإلرها 

 
 املادة اخلامسة والعشرو 

 التعليم والتدريب

املنامددبة للتأكددد مددت    اصطددواتجيددب علددى الشددص  املددهلم  لدده اختددام  يددع      -1

 ة:تيمنتظخ يشما املوضوعات اآلعلى تدريب   صو  موظذيه

 ويددا و فاة ددة اسددا األمددوا  مباصاصددة  والتنيليمددات نظمددةاألاالتذاقيددات و (أ )

 وتنيقددب وكشددل  دداق النيميددا   الواجبددة جددهلاءات النينايددة   والمدديمااإلرهددا ، 

 .تبه ةيها واإلبة  عنهااملشلنيمليات ا

 ويدا  يف مفاة دة اسدا األمدوا  و    السدائدة ت املمارمدا والتقنيات واألمداليب   (  )

 اإلرها .

اصاصددة  لدده جددهلاءات والضددوابط الدامليددة للشددص  املددهلم    اإلسيامددات وال (ج )

وليات املددددوظذني يف  ر ويددددا اإلرهددددا ، ومسدددد  و مبفاة ددددة اسددددا األمددددوا   

 مفاة ة اسا األموا  و ويا اإلرها .
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، يب  يدع املدوظذني اجلددد   جيب أن يفون لدى الشص  املهلم  لده بدهلامو لتددر   -2

 والتأكدددد مدددت منيدددهلةتهخ   التددددريب املسدددتمهل لت دددديث منيلومددداتهخ   هلدددخ وأن يدددوةهل

 علدى والقدائمون  اصة الليت يتنياملون مع اجلمهور بشفا مباشهل خبمبسرولياتهخ و

 .ةتح اعسابات اجلديدة للنيمةء
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 الباب السابع

 أحكام ختامية

 

 والعشرو : سادسةالاملادة 

 العقوبات
اسددا األمددوا ،  مفاة ددة بالنيقوبددات املذهلوضددة مبوجددب نظددا  مددع عددد  اإلمددة   

ادالل  أو موظذيده  مديهليده  مدت أعضداء جملسده أو     اضع أ  شدص  مدهلم  لده أو أ    

الىانيدة  و  التامدنية واصمسدني   تنيداهلق القواعد للنيقوبات املنصدوا عليهدا يف املد    ًا متأي

 مت نظا  السوق املالية. والستني

 
 والعشرو :ة ابعالساملادة 

 هذه القواعد نفاذ

 تفون هلق القواعد ناةلة مت تاريخ نشهلها. 
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 (1امللحق رقم )
 

 ملؤشرات الدالة على غسل األموال ومتويل اإلرهابا
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 (1امللحق رقم )

 املؤشرات الدالة على غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 
 تد  على ارتباط صذقة بغسا أموا  أو  ويا  رها : قد املوض ة أدناق أمىلة اعاالت

تطلبات مفاة دة اسدا   ملااللت ا   بشأناري عاد   ًا بداء النيميا اهتمام -1

 .هبهويته ونوع عمل املتنيلقةاصة خب ويا اإلرها ، وأو  األموا 

رةدددض النيميدددا تقدددديخ بياندددات عنددده أو توضددديح مصددددر أموالددده وأصدددوله     -2

 األمهلى.

اهلضددها  ة مددت  يددثاملشدداركة يف صددذقات اددري واضدد يف  رابددة النيميددا -3

مددع  مدد اتيجية االمدددتىمار    هامانسدددجا عددد  القددانوني أو االقتصدداد  أو   

 .املنيلنة

حماولدة النيميددا ت ويددد الشددص  املدهلم  لدده مبنيلومددات اددري صدد ي ة أو    -4

 تنيل  بهويته و/أو مصدر أمواله.ت مضللة

ا  أو  ويدا  علخ الشص  املهلم  له بتورط النيميا يف أنشطة اسا أمدو  -5

  رها ، أو أ  خمالذات جنائية أو تنظيمية.

 هتما  باملصاطهل والنيموالت أو أ  مصاريل أمهلى.الاعد   بداء النيميا  -6

نيما نيابة عت موِكدا  للالنيميا وكيا  يف أناشتباق الشص  املهلم  له  -7

، يف  عطاء منيلومات عت منطقيةبدون أمبا  تهلددق وامتناعه جمهو ، و

 اجلهة.ملن الشص  أو 

طبينيددة عملدده أو عددد  منيهلةتدده بأنشددطته بشددفا    لوصددل تقددديخ صددنيوبة  -8

 عا .

وتنيددددد بامدددخ وا دددد أو بنيددددة أيددداء،   ا تذددداظ النيميدددا بنيددددة  سدددابات -9

 .سو بني اعسابات أو الت ويا لطهله آمهل دون م الت ويا

قيا  النيميا بت ويةت بهلقيدة متنيدددة عسدابه اصداا باالمدتىمار يتبنيده        -10

 ا املبلا لطهله االث دون توضيح الغهلض مت ملن.ت ويلطلب مباشهل ب

وجيد ة طلدب تصدذية     بنيدد مددة  قيا  النيميدا بامدتىمار طويدا األجدا يتبنيده       -11

 الوضع االمتىمار  و ويا النيائد مت اعسا .
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 وجود امتةه كبري بني أنشطة النيميا واملمارمات النيادية. -12

اصدة  اصرةض النيميا ت ويد الشص  املدهلم  لده باملنيلومدات األمامدية      -13

 للتأكد مت هويته. بصندوق امتىمار 

وحماولددة طلددب النيميددا مددت الشددص  املددهلم  لدده  ويددا األمددوا  بهلقيددًا     -14

منيلومدددات عدددت اجلهدددة احملولدددة عدددد  ت ويدددد الشدددص  املدددهلم  لددده بدددأ  

 ه.يل واحملو  

بنيددد تبليغدده مبتطلبددات تدددقي      أو  لغاءهددا حماولددة النيميددا تغدديري صددذقة    -15

 الشص  املهلم  له.املنيلومات أو  ذ  السجةت مت 

قدا قددر  فدت مدت     أةيهدا   يسدتصد  طلب النيميا  نهاء  جدهلاءات صدذقة    -16

 املستندات.

تذسدريها علدى    يصنيبنيدد كبري مت اعواالت الربقية ال  بالنيميا  قيا  -17

 صذقات األوراق املالية. قيمةمت تدني  الهلاخ

ألمددوا  أو املمتلفددات  يددهلاد مددت مصددادر  ن اعلددخ الشددص  املددهلم  لدده أ  -18

 مشهلوعة.اري 

 .تغري مصادر دما النيميا بشفا مستمهل -19

عد  تنامب قيمة أو تفهلار النيمليات مع املنيلومات املتوةهلة عت املشتبه  -20

 به ونشاطه ودمله ومنط  ياته وملوكه.

 انتماء املستذيد اعقيقي ملنظمة منيهلوةة بالنشاط اإلجهلامي. -21

مبالا ظهور عةمات البلخ والهلةاهية على املشتبه به وعائلته بشفا  -22

ةيه ومبا ال يتنامب مع وضنيه االقتصاد  )ماصة  ما كان بشفا 

 مذاجئ(.

 

 

 

 


