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 وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة نظامل نفيذيةالت القواعد
 

 :المادة األولى
 تعريفات

 الموضـحة المعاني -القواعد هذه في وردت أينما- اآلتية والعبارات باأللفاظ يقصد .1

 :ذلك خالف السياق يقتض   لم ما ،هاأمام

 .المالية السوق هيئة: الهيئة -
 طبيعي أو اعتباري.أي شخص  الشخص: -

 األوراق أعمخا  بممارسخة الهيئخة مخ  لخ  مخخخص شخخص :لهه المرخص الشخص -

 .المالية

. العينيخة أو النقديخة المتحصخالت أو الممتلكخات أو األمخوا  في تصخف كل: العملية -

َ،،: الحصخخ ال المثا  سبيل على ويشمل ، اإليخدا ،َ ، السخح ، التحويخل، ،َ ، البيخ ،َ  الشخخا

،  أو تمخويال   أو هبة أو عقاريا   رهنا   أو لقخض تمديدا   أو قخضا   أو المبادلة اإلقخاض،

 أو سخندات أو أسخهما   أو دفخَ أوامخخ أو بشيكات، أو نقد ا عملة، بأي لألموا  تحويال  

 أو اآلمخ ، اإليداَ أشكا  م  وغيخها للخزائ  استخدام أو أخخى، مالية أدوات أي

 .األموا  في آخخ تصخف كل

مجموعخخة تتخخأل  مخخ  شخخخكة أو أي نخخوَ آخخخخ مخخ  األشخخخا  : الماليههة المجموعههة -

االعتباريي  أو الطبيعيي  الذي  يمارسون سيطخة على باقي المجموعخة، ويقومخون 

بتنسخخيا الوظخخائ  مخخَ بخخاقي المجموعخخة لتطبيخخا أو تنفيخخذ الخقابخخة علخخى المجموعخخة، 

وىجخخخاَات  جنبخخا  ىلخخى جنخخَ مخخَ الفخخخوَ أو الشخخخكات التابعخخة الخاضخخعة لسياسخخات

 مكافحة جخائم االرهاب وتمويل  على مستوى المجموعة.
: العالقة التي تنشأ بموجَ عقد بي  طخفي  أو أكثخ بمخا ال ينخت  الترتيبات القانونية -

عنخخ  نشخخوَ شخصخخية اعتباريخخة، كالصخخناديا االئتمانيخخة أو غيخهخخا مخخ  التختيبخخات 

 .المشابهة لها
 

  :التالية التصخفات م  أي باتخاذ يقوم شخص أي: العميل -

 تختيَ أو ىجخاَ عملية أو عالقة عمل أو فتح حساب ل .  .أ
 التوقيَ على عملية أو عالقة عمل أو حساب.  .ب
 تخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجَ عملية ما.   .ج
 األذن ل  بإجخاَ عملية أو السيطخة على عالقة عمل أو على حساب.  .د
 خاَات السابقة.الشخوَ في اتخاذ أي م  اإلج .ه
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 المادة الثانية:
 المخاطر تقييم
تحديد وتقييم وفهم مخاطخ تمويل اإلرهاب لدي ،  ل  المخخص الشخصعلى  .1

وتوثيا ذلك كتابيا ، وتحديث تقييم المخاطخ بشكل دوري والمعلومات المختبطة 

 للهيئةكما يتعي  علي  توفيخ تقخيخ تقييم المخاطخ والمعلومات المختبطة ب   ب ،

عند الطلَ. ويجَ أن تتناسَ طبيعة عملية تقييم المخاطخ ونطاقها مَ طبيعة 

 .ل  المخخص الشخصأعما  وحجم 

على  التخكيز ،لدي عند تقييم مخاطخ تمويل اإلرهاب  ل  المخخص الشخصعلى  .2

 العناصخ التالية:

عوامل المخاطخ المختبطة بالعمالَ، والعوامل المختبطة بالمستفيد الحقيقي أو  .أ

 المستفيد م  التعامالت. 
عوامل المخاطخ الناجمة ع  البلدان أو المناطا الجغخافية التي يزاو  فيها  .ب

 العمالَ أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.
و العمليات المعخوضة، المخاطخ الناجمة ع  طبيعة المنتجات أو الخدمات أ .ج

 أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.

أخذ بعي  ي أن المخاطخ،عند القيام بدراسة تقييم  ل  المخخص الشخصعلى  .3

االعتبار أيَّ مخاطخ تّم تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيخات قد تخفَ 

 بما في ذلك:م  مخاطخ تمويل اإلرهاب أو تخفض من  في وضَ معي ، 

 الغخض م  الحساب أو عالقة العمل. .أ
 حجم اإليداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل. .ب
 وتيخة العمليات أو مدة عالقة العمل. .ج

َ  على نتائ  تقييم المخاطخ،  ل  المخخص الشخصعلى  .4 تطويخ وتنفيذ ضوابط بنا

وسياسات وىجخاَات داخلية لمكافحة تمويل اإلرهاب تحدد المستوى والنوَ 

علي   يجَالمناسَ م  التدابيخ إلدارة تلك المخاطخ والحد منها بشكٍل فعّا . كما 

مخاقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط واإلجخاَات وتعزيزها كلما دعت الحاجة 

 ىلى ذلك.

عندما تكون المخاطخ مختفعة تنفيذ تدابيخ معززة للحدّ  ل  صالمخخ الشخصعلى  .5

م  تلك المخاطخ، ويجوز ل  تنفيذ تدابيخ مخففة عندما تكون المخاطخ متدنية م  

أجل ىدارة المخاطخ والحدّ منها. وال يُسمح بتطبيا التدابيخ المخففة في حا  وجود 

 اشتباه بتمويل اإلرهاب.

خاطخ تمويل اإلرهاب التي قد تنشأ ع  تحديد م ل  المخخص الشخصعلى  .6

تطويخ منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو 

المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ ع  استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطويخ 
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طالق على المنتجات الجديدة أو القائمة حاليا . على أن يتّم تقييم المخاطخ قبل ى

المنت  أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد 

 التطويخ، وعلي  اتخاذ التدابيخ المناسبة إلدارة المخاطخ المحددة والحد منها.

 

 

 

 المادة الثالثة:
 الواجبة العناية تدابير
 اتخاذ تدابيخ العناية الواجبة عند القيام باآلتي: ل  المخخص الشخصعلى  .1

 قبل البدَ في فتح حساب جديد أو ىقامة عالقة عمل جديدة. .أ
في عالقة عمل مع ، سواَ تمت هذه  قبل ىجخاَ عملية لصالح عميل ليس .ب

بعضها بالعملية لمخة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة 

 البعض.
 ، بصخف النظخ ع  مبلغ العملية.ىرهاب تمويلت عند االشتباه بعمليا .ج
عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبا  .د

 الحصو  عليها.
بحد  يجَ أن تستند تدابيخ العناية الواجبة على مستوى المخاطخ، وأن تتضم  .2

 أدنى العناصخ التالية:

وثائا أو بيانات أو  التعخف على هوية العميل، والتحقا منها باستخدام .أ

 معلومات م  مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو التالي:
الحصو  على  ل  المخخص الشخصبالنسبة للشخص الطبيعي: على  -1

االسم الكامل للشخص المدون في اإلثباتات الخسمية، باإلضافة ىلى عنوان 

محل اإلقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الوالدة والجنسية والتحقا 

 م  تلك المعلومات.
 المخخص الشخص بالنسبة للشخص االعتباري أو التختيَ القانوني: على -2

  القانوني، وىثبات التأسيس، الحصو  على اسم الشخص وشكل ل 

والصالحيات التي تنّظم وتحكم عمل الشخص االعتباري أو التختيَ 

القانوني، وأسماَ كافة المديخي  وكبار اإلداريي  لدي ، والعنوان الخسمي 

المسّجل، ومكان العمل في حا  ما ىذا كان مختلفا ، والتأكد م  هذه 

 المعلومات.
 ل  المخخص الشخصعميل معيّ ، على بحسَ المخاطخ التي يشّكلها  -3

 تحديد ما ىذا كان يجَ جمَ أي معلومات ىضافية والتأكد منها.
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بأن هذا الشخص  التحقّا م  الشخص الذي يتصّخف نيابة  ع  العميل، .ب

مصخح ل  فعال  بالتصّخف بهذه الصفة، والتعّخف علي  والتحقّا م  هويت  

م  ( 2) الفقخة م )أ(  الفخعية الفقخةوفقا  لإلجخاَات المنصو  عليها في 

 .هذه المادة
التعخف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ ىجخاَات معقولة للتحقا منها   .ج

باستخدام وثائا أو بيانات أو معلومات م  مصدر موثوق ومستقل، بحيث 

عخف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو يبأن   ل  المخخص الشخص يقتنَ

 التالي:
في  25يجَ تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطخ على  -1

المئة أو أكثخ م  حصص الشخص االعتباري، واتخاذ التدابيخ المعقولة 

 للتحقا م  هويت . 
 مسيطخة بحسَ ما هو محدد فيحصة  في الحاالت التي ال تتوفخ فيها -2

س هو ، أو حيث يُشتب  بأّن مالك الحصة المسيطخة ليالسابقةالفقخة 

المستفيد الحقيقي، تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطخة 

 كوسيلة-أو يمك  اللجوَ  ،على الشخص االعتباري عبخ وسائل أخخى

َ، مسؤو   يشغلالشخص الطبيعي الذي  هوية، ىلى تحديد -أخيخة منص

  اإلدارة العليا والتحقا منها.

هوية المنشئ أو الناظخ، أو بالنسبة للتختيبات القانونية: يجَ تحديد  -3

المستفيدي  أو أصناف المستفيدي  وأي شخص طبيعي آخخ يمارس 

السيطخة الفعلية والنهائية على التختيَ القانوني أو يشغل مناصَ مماثلة 

لألنواَ األخخى م  التختيبات القانونية واتخاذ التدابيخ المعقولة للتحقا 

 م  هذه الهوية.
مل وطبيعتها والحصو  على معلومات ىضافية فهم الغخض م  عالقة الع .د

 بشأنها عندما تدعو الحاجة ىلى ذلك.
فهم هيكل الملكية والسيطخة على العميل الذي يعتبخ أو يشّكل شخصا     .ه

 اعتباريا  أو تختيبا  قانونيا .
التحقّا م  هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل ىنشاَ  ل  المخخص الشخصعلى  .3

ب   عالقة العمل أو  فتح الحساب أو خاللهما؛ أو قبل تنفيذ عمليّة لعميل ال تخبط 

، يمك  استكما  تمويل اإلرهابعالقة عمل. وفي الحاالت التي تقل فيها مخاطخ 

قوم بذلك بأسخَ يأن عملية التحقا م  هوية العميل بعد ىنشاَ عالقة العمل، على 

وقت ممك ، وأن يكون تأجيل التحقّا م  الهوية ضخوريا  لعدم تعليا ىجخاَات 

ا التدابيخ المناسبة والفعالة للسيطخة على مخاطخ العمل الطبيعية، على أن تُطبّ 
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اتخاذ ىجخاَات إلدارة المخاطخ  ل  المخخص الشخصعلى . وتمويل اإلرهاب

  فيها للعميل االستفادة م  عالقة العمل قبل عملية فيما يتعلا بالظخوف التي يمك

 التحقا.
تطبيا تدابيخ العناية الواجبة باستمخار على كافة  ل  المخخص الشخصعلى  .4

عالقات العمل بحسَ درجة المخاطخ، والتدقيا في العمليات التي تتم طوا  فتخة 

والمخاطخ التي يمثلها، بيانات العميل ونشاط   َمالعالقة للتأكد م  اتساقها 

والتأكد م  أّن الوثائا والبيانات والمعلومات التي تّم جمعها بموجَ ىجخاَات 

العناية الواجبة محدّثة ومالئمة وذلك عبخ مخاجعة السجالت الموجودة، وبشكل 

 خا  للعمالَ ذوي المخاطخ المختفعة.

مالَ وعالقات تطبيا تدابيخ العناية الواجبة على الع ل  المخخص الشخصعلى  .5

. وعلي  مكافحة جخائم اإلرهاب وتمويل نظام بالعمل الحالية وقت سخيان العمل 

تطبيا تدابيخ العناية الواجبة على عمالئ  وعالقات العمل الحالية بحسَ األهمية 

النسبية والمخاطخ، وتطبيا تدابيخ العناية الواجبة المستمّخة على العمالَ 

األوقات المناسبة مَ األخذ بعي  االعتبار ما ىذا كانت والعالقات الموجودة في 

ُطبقت تدابيخ العناية الواجبة في السابا والوقت الذي تمت في  تلك التدابيخ، 

 وكفاية البيانات التي تّم الحصو  عليها.

ستطيَ االلتزام بمتطلبات العناية يي ال ذال ل  المخخص للشخصال يجوز  .6

َ عالقة العمل أو تنفيذ المعاملة؛ وعندما يتعلا الواجبة؛ فتح الحساب أو ىنشا

األمخ بعمالئ  أو عالقات العمل الحالية، فعلي  ىنهاَ عالقة العمل التي تخبط  

بهم، وفي كل الحاالت يجَ النظخ في رفَ بالغ اشتباه ىلى اإلدارة العامة 

 المالية.للتحخيات 

بوجود عملية تمويل ىرهاب،  ل  المخخص الشخص فيها يشتب في الحاالت التي  .7

ولدي  أسباٌب معقولة تشيخ ىلى أّن ممارسة تدابيخ العناية الواجبة قد تنبّ  العميل، 

قخر عدم تطبيا تدابيخ العناية الواجبة ورفَ تقخيخ معاملة مشبوهة ىلى يقد 

اإلدارة العامة للتحخيات المالية، وذكخ األسباب التي دعت ىلى عدم تطبيا تدابيخ 

 اية الواجبة.العن

تحديد مدى وعما تطبيا تدابيخ العناية الواجبة  ل  المخخص الشخصعلى  .8

استنادا  ىلى أنواَ ومستويات المخاطخ التي يشكلها عميل أو عالقة عمل محددة. 

 ل  المخخص الشخص يقوموحينما تكون مخاطخ تمويل اإلرهاب مختفعة، 

فا مَ المخاطخ المحددة. وعندما بتطبيا ىجخاَات العناية الواجبة المعززة بما يت

تخذ يأن  ل  المخخص للشخصتكون مخاطخ تمويل اإلرهاب منخفضة، يجوز 

تدابيخ مبسطة للعناية الواجبة بشخط عدم وجود أي شبهة في تمويل اإلرهاب، 
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وفي هذه الحالة ال يجوز السماح ببذ  العناية الواجبة المبسطة. ويجَ أن تكون 

 بة مَ المخاطخ المنخفضة.التدابيخ المبسطة متناس

بالتعخف  للقيام أخخى ستعي  بمؤسسة ماليةيأن  ل  المخخص للشخصيجوز  .9

والتحقا م  العميل، والتعخف والتحقا م  المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابيخ 

 .الالزمة لفهم طبيعة عالقة العمل والغخض منها

( 9في الفقخة )بأطخاف أخخى كما هو محدد  ل  المخخص الشخصعند استعانة  .10

 قوم بالتالي:يأن  ل  المخخص الشخصفعلى  ،هذه المادة م 

الحصو  الفوري على كافة المعلومات المختبطة بتدابيخ العناية الواجبة  .أ

 .وهذه القواعد وتمويل  اإلرهاب جخائم مكافحة نظامألحكام  وفقا  المطلوبة 
تحديد الهوية اتخاذ ىجخاَات للتأكد م  أن الحصو  على نسخ م  بيانات  .ب

وغيخها م  الوثائا المختبطة بتدابيخ العناية الواجبة؛ سيتم توفيخها عند 

 الطلَ وم  دون تأخيخ م  الجهة األخخى التي تمت االستعانة بها.
التأكد م  أن الطخف اآلخخ خاضَ للتنظيم والخقابة، ويطبا تدابيخ االلتزام  .ج

نظام مكافحة  في  عليها بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجالت المنصو

 .وهذه القواعد جخائم اإلرهاب وتمويل 
أن تؤخذ بعي  االعتبار المعلومات المتوفخة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة  .د

حو  الدو  عالية المخاطخ  والهيئةاإلرهاب واإلدارة العامة للتحخيات المالية 

 التي يتم تحديدها. 

نظام المتطلبات المنصو  عليها في مسؤولية االلتزام النهائية بكافة وتقَ 

المستعي  بالجهة  ل  المخخص الشخصعلى  مكافحة جخائم اإلرهاب وتمويل 

 األخخى.

َ  كانت  على باالعتماد ل  المخخص الشخص يقوم عندما .11 مؤسسة مالية أخخى سوا

األنظمة  جَمحلية أو خارجية، فال تمنَ متطلبات السخية المفخوضة بمو

 الشخصاألخخى المؤسسة المالية م  تباد  المعلومات على النحو المطلوب مَ 

م  أجل التأكد م  أن المؤسسة المالية التي يتم االعتماد عليها تطبا  ل  المخخص

 المعاييخ المناسبة.

ستعي  بجهة أخخى وتكون تلك الجهة جزَا  م  ي الذي ل  المخخص الشخصعلى  .12

عتبخ تلك الجهة األخخى تستوفي الشخوط المذكورة يذاتها؛ أن المجموعة المالية 

بشخط أن تكون المجموعة المالية تطبا  ،هذه المادة( م  10و) (9) الفقختي في 

ام مكافحة جخائم اإلرهاب تدابيخ العناية الواجبة وحفظ السجالت بموجَ نظ

وأن يخضَ تنفيذ سياسات مكافحة تمويل اإلرهاب على مستوى  ،وتمويل 
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المجموعة لإلشخاف م  قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد م  أي مخاطخ مختفعة 

 بالدو  بشكل مالئم م  خال  السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.

استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما ىذا كان العميل أو  ل  المخخص الشخصعلى  .13

المستفيد الحقيقي م  األشخا  المكلفي  بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة 

أجنبية أو مناصَ ىدارية عليا أو وظيفة في ىحدى المنظمات الدولية شخصا  

على أن  سياسيا  معخضا  للمخاطخ أو أفخاد عائلت  أو م  األشخا  المقخبي  ل ،

 يشمل ذلك المناصَ أو الوظائ  التالية:

رؤساَ الدو  أو الحكومات، وكبار السياسيي  أو المسؤولي  الحكوميي  أو  .أ

القضائيي  أو العسكخيي ، وكبار المسؤولي  التنفيذيي  في الشخكات التي 

 تملكها الدو ، والمسؤولون البارزون في األحزاب السياسية.
الدولية ونوابهم وأعضاَ مجلس اإلدارة، أو أي رؤساَ ومدراَ المنظمات  .ب

 وظيفة مماثلة.
صد بأفخاد عائلة الشخص السياسي المعخض للمخاطخ: هم أي شخص طبيعي يق .14

مختبط بالشخص السياسي المعخض للمخاطخ بخابط الدم أو الزواج وصوال  ىلى 

 الدرجة الثانية م  القخابة.

الشخص المقخب م  الشخص السياسي المعخض للمخاطخ: هو أي بيقصد  .15

شخص طبيعي يشتخك باالستفادة مَ شخص سياسي معخض للمخاطخ م  خال  

كيان اعتباري أو تختيَ قانوني أو تخبط  ب  عالقة عمل  فيشخاكة حقيقية 

 وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي م  كيان اعتباري قانوني أو تختيَ قانوني يملك  أو

 يسيطخ علي  فعليا  شخص سياسي معخض للمخاطخ.

يجَ الحصو  على موافقة اإلدارة العليا قبل ىنشاَ عالقة العمل أو استمخارها  .16

األجنبي السياسي المعخض للمخاطخ واتخاذ كافة التدابيخ المعقولة  مَ الشخص

لتحديد مصدر ثخوت  وأموال ، وتطبيا تدابيخ مشددة ومستمخة للعناية الواجبة 

السياسي المعخض للمخاطخ  لعالقة العمل، وينطبا ذلك على الشخص المحلي

 حينما تكون مخاطخ تمويل اإلرهاب مختفعة.
 

 :المادة الرابعة
 السجالت  حفظ
 م  عليها الحصو  يتم التي السجالت بجميَ االحتفاظ ل  المخخص الشخص على يجَ

 وثائا م  ونسخ التجارية والمخاسالت التعامالت وملفات الواجبة العناية تدابيخ خال 

 بعد األقل على سنوات عشخ لمدة يجخى، تحليل أي نتائ  ذلك في بما الشخصية، الهوية

 .مع  مستمخة عمل عالقة في ليس للعميل معاملة تنفيذ أو العمل عالقة انتهاَ
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 :المادة الخامسة
 واإلجراءات والضوابط الداخلية السياسات

يجَ أن تكون السياسات واإلجخاَات والضوابط الداخلية متناسبة مَ طبيعة وحجم  .1

 العناصخ اآلتية: وأن تشمل ل  المخخص الشخصأعما  

بموجَ نظام مكافحة جخائم اإلرهاب تدابيخ العناية الواجبة على النحو المطلوب  .أ

العمل قبل بما في ذلك ىجخاَات ىدارة المخاطخ لعالقات  وهذه القواعد وتمويل 

 ىتمام عملية التحقا.
 ىجخاَات اإلبالغ ع  المعامالت.  .ب
تختيبات ىدارة االلتزام المناسبة لمكافحة تمويل اإلرهاب، بما في ذلك تعيي    .ج

 مسؤو  ع  االمتثا  لمكافحة تمويل اإلرهاب على مستوى اإلدارة العليا.
 ىجخاَات فحص كافية لضمان معاييخ عالية عند توظي  الموظفي .  .د
 بخام  تدريَ الموظفي  المستمخة. .ه
وظيفة تدقيا مستقلة الختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط واإلجخاَات  .و

 الداخلية الخاصة بمكافحة تمويل اإلرهاب.

على المجموعة المالية تطبيا بخنام  لمكافحة تمويل اإلرهاب على كافة أجزائها مَ  .2

تطبيا السياسات والضوابط واإلجخاَات الداخلية على كافة فخوعها والشخكات 

باإلضافة ىلى  ،التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد م  تطبيقها بشكٍل فعّا 

على أن تتضم  السياسة المطبّقة  ،هذه المادةم   (1) الفقخةفي العناصخ المذكورة 

ضم  المجموعة المالية مشاركة المعلومات بي  أعضاَ المجموعة وتوفيخ 

المعلومات حو  العمالَ والحسابات والعمليات لمهام االلتزام أو التدقيا أو مكافحة 

تمويل اإلرهاب على مستوى المجموعة باإلضافة ىلى الحفاظ على سخية المعلومات 

 استخدامها. المتبادلة و

في الحاالت التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل اإلرهاب في دولة أجنبية أقل  .3

وهذه  نظام مكافحة جخائم اإلرهاب وتمويل صخامة م  تلك المفخوضة بموجَ 

التأكد م  أّن فخوع  والشخكات التابعة ل  التي  ل  المخخص الشخص، فعلى القواعد

غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة تطبّا المتطلبات المنصو  عليها في ملك ي

. وىذا لم تك  تسمح الدولة وهذه القواعد نظام مكافحة جخائم اإلرهاب وتمويل 

وهذه  نظام مكافحة جخائم اإلرهاب وتمويل في األجنبية بتطبيا المتطلبات الواردة 

باألمخ واتخاذ التدابيخ اإلضافية  الهيئةىعالم  ل  المخخص الشخص، فعلى القواعد

إلدارة مخاطخ تمويل اإلرهاب المختبطة بعمليات  في الخارج والحد منها بالشكل 
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في هذا  الهيئةتلقاها م  يااللتزام بأي تعليمات  ل  المخخص الشخصالمناسَ. وعلى 

 الشأن.
 

 :المادة السادسة
 المستمرة المراقبة

مخاقبة وتدقيا المعامالت على أساس مستمخ للتأكد م  أنها  ل  المخخص الشخصعلى 

ع  العميل واألنشطة التجارية ل  ومخاطخ العميل، وعند االقتضاَ  يعخف تتفا مَ ما 

 المخخص الشخصمصدر األموا . وعندما تكون مخاطخ تمويل اإلرهاب مختفعة، على 

ا ىذا كانت المعاملة غيخ شدد م  درجة وطبيعة مخاقبة عالقة العمل لتحديد ميأن  ل 

االحتفاظ بسجالت التحليل لمدة عشخ  ل  المخخص الشخصعادية أو مشبوهة. وعلى 

م  تاريخ انتهاَ عالقة العمل أو بعد ىتمام معاملة لعميل ليس في عالقة قائمة  سنوات

 عند الطلَ. للهيئة مع  وىتاحتها

 : السابعة المادة
 اإلبالغ متطلبات

 المادةتتضم  متطلبات اإلبالغ ع  العمليات المشتب  بها المنصو  عليها في  .1

 ما يلي:م  نظام مكافحة جخائم اإلرهاب وتمويل    يالسبع

باإلبالغ بشكل مباشخ لإلدارة العامة للتحخيات المالية  ل  المخخص الشخصقيام  .أ

عند اشتباه  أو ىذا توفخ لدي  أسباب معقولة لالشتباه في أن األموا  أو بعضها 

تمثل متحصالت أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات تمويل اإلرهاب أو أنها 

 العمليات.  سوف تستخدم في تلك العمليات، بما في ذلك محاوالت ىجخاَ مثل هذه

اإلبالغ بشكل مباشخ لإلدارة العامة للتحخيات المالية ب ل  المخخص الشخصقيام  .ب

عند اشتباه  أو ىذا توفخ لدي  أسباب معقولة لالشتباه بعالقة أو ارتباط أي م  

العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غيخ الطبيعية بعمليات تمويل 

 جخاَ مثل هذه العمليات.اإلرهاب، بما في ذلك محاوالت ى

رفَ االشتباه على شكل تقخيخ مفّصل يتضّم  كافة  ل  المخخص الشخص على .2

حو  العملية الُمبلَّغ عنها وأي  البيانات والمعلومات ذات الصلة والمتوفخة لدي 

خفَ بالغ ع  معاملة يي لذا ل  المخخص شخصالأطخاف ذات صلة بها. وعلى 

تأخيخ وبشكٍل كامل على أي طلبات للحصو  على خدّ م  دون يمشبوهة أن 

د م  اإلدارة ، بما في ذلك المعلومات العامة للتحخيات المالية معلومات ىضافية تخ 

 المتعلقة بالعمالَ أو الحسابات أو العمليات المختبطة بالعملية التي تّم اإلبالغ عنها.

نظام مكافحة   م  ية السبعدة في المادالمتطلبات الخاصة باإلبالغ ع  العمليات الوار .3

 تنطبا على جميَ العمليات بصخف النظخ ع  مبالغها. جخائم اإلرهاب وتمويل 
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وضَ المؤشخات الدالة على وجود شبهة عمليات تمويل ب ل  المخخص الشخص يقوم .4

اإلرهاب، كما يجَ العمل على تحديثها بشكل مستمخ حسَ مقتضيات تطور وتنوَ 

 بهذا الخصو . الهيئةأساليَ ارتكاب تلك العمليات مَ االلتزام بما تصدره 
يكون ىبالغ اإلدارة العامة للتحخيات المالية وفا النموذج المعتمد م  قبلها، على أن  .5

 شتمل البالغ كحد أدنى على المعلومات اآلتية: ي

 أسماَ األشخا  المشتب  بتعامالتهم ومعلومات ع  عناوينهم وأرقام هواتفهم. .أ

 اهنة.الخ بيان بالعملية المشتب  بها وأطخافها وظخوف اكتشافها وحالتها .ب

تحديد المبلغ محل العملية المشتب  بها والحسابات المصخفية أو االستثمارية ذات  .ج

 العالقة.

 أسباب دواعي االشتباه التي استند ىليها الموظ  المسؤو  ع  اإلبالغ. .د
االلتزام بالطخيقة المحددة م  قبل اإلدارة العامة  ل  المخخص الشخص على .6

اإلبالغ المنصو  علي  في نظام مكافحة جخائم اإلرهاب  تقديم فيللتحخيات المالية 

 وتمويل ، والمعلومات التي تكون جزَا  م  تقخيخ اإلبالغ.
 

 : الثامنة المادة
 نفاذ هذه القواعد

 .وفقا  لقخار اعتمادها نافذة القواعد هذه تكون


