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قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
أحكام عامة
الباب األول

املادة األوىل:
اهلدف من هذه القواعد
تهددده هددلق القواعددد

التأكددد مددت الت د ا األشددصاا املددهلم

هلددخ واألشددصاا

املسجلني لإلجهلاءات والضوابط الصادرة عت اهليئة ومبا يضمت اآلتي :
(أ) تطبي د نظددا مفاة ددة اسددا األمددوا الصددادر مبوجددب املهلمددو امللفددي رقددخ
 31/وتاريخ 1433/5/11هدد والئ تده التنذيليدة ،والتوصديات األربنيدني اصاصدة
مبفاة دددة اسدددا األمدددوا  ،والتوصددديات التسدددع اصاصدددة مبفاة دددة ويدددا
اإلرهددا الصددادرة عددت جمموعددة النيمددا املددالي ،واالتذاقيددة الدوليددة لقمددع ويددا
اإلرهددا ( نيويددور  ،) 1999واتذاقيددة األمددخ املت دددة ملفاة ددة اال ددار اددري
املشهلوع يف املصددرات واملدراهلات النيقليدة (ةيندا  ،) 1988واتذاقيدة األمدخ املت ددة
ملفاة ة اجلهلائخ املنظمة عرب الوطنية (بالريمو ،) 2000وقدهلار جملدس األمدت
رقدددخ  1267ورقدددخ  1373والقدددهلارات الة قدددة هلمد دا املتنيلقدددة مبفاة دددة ويدددا
اإلرها .
( ) تني ي ن اهة السوق املالية ومصداقيتها.
(ج) محاية األشدصاا املدهلم

هلدخ وعمةئهدخ مدت النيمليدات ادري القانونيدة الد قدد

تنطو على اسا لألموا أو ويا لإلرها أو أ نشاط جهلامي آمهل.
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املادة الثانية:
تعريفات
 - 1يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة أينمــا وردت ه هــذه القواعــد املعــاني املو ــحة
إزاءها مامل يقتض سياق النص خالف ذلك:
احلساب:

أ عةقة عما بني شص

املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيد احلقيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أ شددص
(النفعي):

طبينيددي يفددون املالددن النهددائي أو املسدديطهل علددى

أموا النيميا ،أو مت ينذّل أ عملية أو عما نيابة عنده .وأ
شص

عالقة العمل:

مهلم

له وعميله.

ميارس ميطهلة على شصصية اعتبارية.

عةقددددة عمددددا أو عةقددددة مهنيددددة أو

اريددددة بددددني الشددددص

املهلم

له وأ عميا .و ال تستدعي هلق النيةقة مشاركة

الشص

لده يف أ عمليدة أو عمليدات ةنيليدة ،ويُنيدد

املهلم

توجيه النصح واملشورة عةقة عما.
العميل:

أ عميا ةهلد أو عميا ةهلد تنذيل ةقط طبينيي أو اعتبار ،
أو أ طددهله نظددري يقددد ليدده الشددص

املددهلم

لدده أيداً مددت

أعما األوراق املالية.
الطرف النظري

عميا يفون شصصاً مهلمصداً لده ،أو شصصداً مسدتىنى ،أو
شهلكة امتىمارية ،أو منشأة مدمات مالية اري منيودية.

وحدة التحريات املالية:

و دة الت هليات املاليدة املنصدوا عليهدا يف نظدا مفاة دة
اسدا األمددوا الصددادر باملهلمدو امللفددي رقددخ  31/وتدداريخ
1433/5/11هد والئ ته التنذيلية.

األموال:

األصو أو املمتلفدات أيداً كاندت قيمتهدا أو نوعهدا ،ماديدة
أو ادددري ماديدددة ،ملمومدددة أو ادددري ملمومدددة ،منقولدددة أو ادددري
منقولددددة  ،والواددددائ والصددددفو واملسددددتندات أيدد داً كددددان
شددددفلها مبددددا يف ملددددن الددددنظخ اإللف ونيددددة أو الهلقميددددة
واالئتمانددات املصددهلةية ال د تددد علددى ملفيددة أو مصددل ة
ةيهددا مبددا يف ملددن علددى مددبيا املىددا ال اعصددهل

يددع أنددواع
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الشدديفات واعددواالت واألمددهخ واألوراق املاليددة والسددندات
والفمبياالت ومطابات االعتماد.
غسل األموال:

ارتفددا أ ةنيددا أو الشددهلوع ةيدده بقصددد مذدداء أو ويدده
أصددا قيقددة أ أمددوا مفتسددبة مةة داً للشددهلع أو النظددا
وجنيلها تبدو مشهلوعة املصدر.

املنظمات غري اهلادفة للربح :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.
األش ـ ـ ـ ـ ــوا

السياس ـ ـ ـ ـ ــيو

ممثلو املواطر:

هددخ األشدددصاا املوكولددة لددديهخ أو الددليت أوكلدددت لددديهخ
مهدددددددا بدددددددارية يف دولدددددددة أجنبيدددددددة كهل مددددددداء الددددددددو أو
اعفومدددات ،والسيامددديني رةينيدددي املسدددتوى ،واملسدددرولني
اعفدددددوميني رةينيدددددي املسدددددتوى واملسدددددرولني القضدددددائيني
والنيسفهليني ،وكبار املدوفذني التنذيدليني يف الشدهلكات
اململوكددة للدولددة ،ومسددرولو األ د ا السيامددية اهلددامني.
وتنطددددو عةقدددددات النيمدددددا مددددع أعضددددداء عدددددائةت هدددددرالء
األشدددصاا أو شدددهلكا هخ املقدددهلبني علدددى

ددداطهل تتنيلددد

بالسمنية مىا تلن املصاطهل ال يتضدمنها التنيامدا مدع هدرالء
األشددصاا بنييددنهخ ،وال ينطب د هددلا التنيهليددا علددى األةددهلاد
الدددددليت يشدددددغلون مناصدددددب متومدددددطة أو أقدددددا يف الذئددد دات
امللكورة.
متويل اإلرهاب:
البالغ:

ويا النيمليات اإلرهابية واإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية.
بدة الشدص

املددهلم

لده و ددة الت هليددات املاليدة عددت أ

عملية مشتبه ةيها ويشما ملن رما تقهليهل عنها.
جمموعة العمل املالي:

جمموعددة النيمددا املددالي اصاصددة مبفاة ددة اسددا األمددوا
و ويا اإلرها (.)FATF

احلجز التحفظي:

اعظدهل املرقدت علدى نقدا األمدوا واملت صدةت و ويلدها أو
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تبديلها أو التصهله ةيها أو

هليفها ،أو وضع اليدد عليهدا

أو ج هدددا بصدددورة مرقتدددة ،امدددتنادًا
حمفمة أو ملطة

أمدددهل صدددادر عد دت

تصة بللن.

 -2مدع عددد اإلمدة مبددا ورد يف الذقدهلة األو مددت هدلق املددادة ،للفلمدات والنيبددارات
الددواردة يف هددلق القواعددد املنيدداني املوض د ة هلددا يف نظددا السددوق املاليددة ويف قائمددة
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
 - 1جيب على الشص

املهلم

له األمل باالعتبار طبينية نشاطه وهيفله التنظيمدي

ونددوع عمةئدده وعمليات ده عنددد وضددع ميامددات و جددهلاءات مفاة ددة اسددا األمددوا
و ويددا اإلرهددا  ،وعليدده التأكددد مددت كذايددة ومةءمددة اإلجددهلاءات الد يتصددلها
للمتطلبات واألهداه النيامة املنصوا عليها يف هلق القواعد.
 - 2صددددقت فومدددة اململفدددة النيهلبيدددة السدددنيودية وطبقدددت اتذاقيدددة األمدددخ املت ددددة
ملفاة دددة اال دددار ادددري املشدددهلوع يف املصددددرات واملدددراهلات النيقليدددة (ةيندددا ) 1988
واتذاقيددة األمددخ املت دددة ملفاة ددة اجلددهلائخ املنظمددة عددرب الوطنيددة (بددالريمو) 2000
واالتذاقيددة الدوليددة لقمددع ويددا اإلرهددا (نيويددور  .) 1999وتتطلددب االتذاقيددات
السدداب مكهلهددا وضددع جددهلاءات وتنذيددلها ملفاة ددة تههليددب املصدددرات واسددا
األموا و ويا اإلرهدا واريهدا مدت اجلدهلائخ اصطدرية وأعمدا اجلهلميدة املنظمدة.
وبندداء علددى تلددن االتذاقيددات علددى الشددص
و جدددهلاءات تهدددده

املددهلم

لدده وضددع أنظمددة وميامددات

مفاة دددة اسدددا األمدددوا و ويدددا اإلرهدددا مبدددا يف ملدددن

جددهلاءات لإلبددة عددت عمليددات اسددا األمددوا و ويددا اإلرهددا  .وجملددس اإلدارة
واإلدارة التنذيليددة واملددديهل النيددا أو املالددن أو مددت يذددوض يف الشددص

املددهلم

لدده

هددو املسددرو عددت وضددع ميامددات و جددهلاءات منامددبة وةنيالددة ملنددع اسددا األمددوا
و ويا اإلرها وضمان تنذيلها ،وااللت ا جلميع املتطلبات التنظيمية والقانونية
مات النيةقددة .ولضددمان

قيد ملددن جيددب علددى اإلدارة النيليددا تنيدديني مددديهل يفددون

مسروال بشفا مباشهل عدت اإلشدهلاه علدى تنذيدل السيامدات واإلجدهلاءات املتنيلقدة
مبفاة ددة اسددا األمددوا و ويددا اإلرهددا واريهددا مددت املتطلبددات القانونيددة مات
النيةقة.
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 - 3على الشص
(أ)

له الت ا اآلتي:

املهلم

وضدددع ميامدددات و جدددهلاءات ةنيالدددة ومفتوبدددة تهدددده

مفاة دددة اسدددا

األموا و ويا اإلرها  ،والتأكدد مدت االلتد ا التدا للمتطلبدات التنظيميدة
والقانونية

ينيها مبا يف ملن ذ السجةت والتنياون مع و دة الت هليدات

املاليددة واجلهددات املسدرولة عددت تطبيد نظددا اسددا األمددوا و ويددا اإلرهددا
والئ تدده التنذيليددة والقواعددد مات النيةقدة مددت مددة و دددة مفاة ددة اسددا
األمددوا و ويددا اإلرهددا يف اهليئددة مبددا يف ملددن اإلةصددامل عددت املنيلومددات يف
الوقت املنامب.
( ) التأكد مت ةهخ

يع مسدروليه وموفذيده حمتدوى هدلق القواعدد ةهمداً تامداً

واطةعهدددخ عليهدددا واألمدددل باال تياطدددات

ينيهدددا ملفاة دددة اسدددا األمدددوا

و ويا اإلرها .
(ج) مهلاجنيدددة ميامدددات و جدددهلاءات مفاة دددة اسدددا األمدددوا و ويدددا اإلرهدددا
بانتظا لضمان ةنياليتها .ومت ملن مهلاجنية السيامدات واإلجدهلاءات اصاصدة
مبفاة دددة اسدددا األمدددوا و ويدددا اإلرهدددا الصدددادرة عد دت دارة املهلاجنيدددة
الداملية أو مسرو املطابقة لضمان االلت ا بها وتشما املهلاجنيدة )1( :تقيديخ
النظا اصاا بفشا أ عمليات اسا أموا و ويدا رهدا  )2( ،تقيديخ
ومهلاجنيددة تقدداريهل النيمليددات الضددصمة أو اددري النياديددة والتأكددد مددت صد تها،
( )3مهلاجنيددة جددودة اإلبددة عددت النيمليدات املشدتبه ةيهددا ،و( )4تقيدديخ مسددتوى
منيهلةة موفذي مدمة النيمةء مسرولياتهخ.
(د) تطبيدد ميامدددات و جدددهلاءات ماصدددة بقبدددو النيميدددا والتنيامدددا منيددده واختدددام
جهلاءات النيناية الواجبة واعهلا الدةي

داق النيميدا ،املنصدوا عليهدا يف

البا الىالث مت هلق القواعد ،مبدا يف ملدن األمدل باالعتبدار
األمددوا و ويددا اإلرهددا

داطهل اسدا

علددى سددب نددوع النيميددا وعملياتدده وعةقددة النيمددا

منيه.
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املادة الرابعة:
تطبيق السياسات واإلجراءات على فروع الشوص املرخص له والشركات التابعـة
له خارج اململكة
املددهلم

 - 1جيددب علددى الشددص

لدده التأكددد مددت الت د ا ةهلوعدده مددارج اململفددة

والشهلكات التابنية له ألنظمة ولوائح وقواعد اململفة املتنيلقة مبفاة دة اسدا
األموا و ويا اإلرها وتوصيات جمموعة النيما املالي،

اعد الل تسدمح

به القوانني واألنظمة املتبنية يف الدولة املضيذة.
 - 2على الشص

له أن يدولي اهتمامداً ماصداً بتطبيد الذقدهلة ( )1مدت هدلق

املهلم

املادة على ةهلوعه وشهلكاته التابنية له يف الدو ال ال تطب توصيات جمموعدة
النيمدددا املدددالي أو ال تطبقهدددا بشدددفا كددداهٍ ،مبدددا يف ملدددن الددددو احملدددددة مدددت
جمموعة النيما املالي على أنها دو ال تطب تلن التوصيات.
 - 3يف دددا وجدددود أ امدددتةه بدددني متطلبدددات مفاة دددة اسدددا األمدددوا و ويدددا
اإلرها املطبقة يف اململفة مدع الددو املضديذة لذدهلوع الشدص
الشهلكات التابنية له جيدب علدى الشدص
علددى ةهلوع ده أو شددهلكاته التابنيددة لدده

املدهلم

املدهلم

لده أو

لده تطبيد أةضدا املتطلبدات

اعددد الددل تسددمح بدده قددوانني وأنظمددة

الدولة املضيذة.
 - 4ما مل يددتمفت الذددهلع اصددارجي أو الشددهلكة التابنيددة للشددص

املددهلم

لدده مددت

الوةدداء بددأ مددت متطلبددات مفاة ددة اسددا األمددوا و ويددا األرهددا املطبقددة يف
اململفة ألن قوانني وأنظمدة الدولدة املضديذة ال تسدمح بدللن أو أل مدبب آمدهل،
وجددب عليدده تبليددا اهليئددة بددللن ةددوراً وااللت د ا ملددا يصدددر مددت توجيهددات يف هددلا
الشأن.
املادة اخلامسة:
املبالغ النقدية
جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده يف أ وقددت ،مددواء أيف بدايددة عةقددة النيمددا أ

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

املهلم

النيميا.
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الباب الثالث
قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة جتاهه
املادة السادسة:
ألاهلاض تطبي أ فا هلق القواعد ،جيب على الشص

املهلم

له قبا قبدو

أ عميا ،عداد منومج "منيهلةة النيميا" متضمناً املنيلومات الواردة يف املل د رقدخ ()3-5
مت الئ ة األشصاا املهلم

هلخ ،واملنيلومات األمهلى املطلوبة مبوجب هلق القواعد.

املادة السابعة:
قبول العميل
 - 1جيب علدى الشدص

املدهلم

لده تطدويهل ميامدات و جدهلاءات قبدو النيميدا بهدده

ديد نوعية النيميا الل حيتما أن تفون املصاطهل امل تبدة علدى قبولده عاليدة يف
مدددا يتنيلد د مبفاة دددة اسدددا األمدددوا و ويدددا اإلرهدددا  .وعليددده وضدددع ميامدددات
و جهلاءات شاملة ومذصلة بشأن النيناية الواجبة

اق النيميدا م املصداطهل النياليدة،

مبا يف ملن ميامات داملية واض ة للمواةقة على عةقة النيما مع هلا النيميا.
 - 2لت ديد كون النيميا مت مو املصداطهل النياليدة ،جيدب علدى الشدص

املدهلم

لده

األمل باالعتبار جمموعة مت النيواما مت ضمنها اآلتي:
(أ) بيانات النيميا وملذيته.
( ) طبينية عما النيميا ودرجة

اطهل اسا األموا و ويا اإلرها .

(ج) مفان تأميس عما النيميا ومقهل الطدهله الدنظري الدل يتنيامدا منيده النيميدا
والمدديما ما كددان مفددان التأمدديس أو املقددهل يف دولدة حمددددة مددت جمموعددة
النيما املالي أو مدت الددو املنيهلوةدة لددى الشدص

املدهلم

لده بنيدد منامدبة

وكذاية املنيايري املطبقة ةيها ملفاة ة اسا األموا و ويا اإلرها .
(د) التنيقيد _ دون أمبا منيقولة _ يف هيفا ملفية النيميا.
(هد) طهليقة الدةع ونوعه ،ويسدتوجب ال يدادة يف التددقي أن يفدون املبلدا املقدد
مت النيميا

الشص

املهلم

له إليداعه يف سابه مسد وباً علدى طدهله

االث ليس له عةقة واض ة بالنيميا.
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(و) أ منيلومددات أمددهلى قددد تددد علددى أن النيميددا ميىددا درجددة

دداطهل عاليددة مىددا

رةض مرمسة مالية أمهلى عةقة عما منيه.
 - 3جيب على الشص

له عدادة النظدهل يف تقيديخ درجدة

املهلم

داطهل النيميدا ،ما

كدددان مندددط نشددداط سدددابه بنيدددد قبدددو التنيامدددا منيددده ،ال يتطددداب مدددع منيلومدددات
املهلم

الشص

له عنه ،واألمل باالعتبار اإلبة عت أ عملية مشتبه ةيها.

 - 4يف ما عدا اعاالت ال تنطب عليها املادة الهلابنية عشهلة مت هلق القواعدد ،جيدب
على الشص

املهلم

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

وجهاً لوجه.
املادة الثامنة:
األحكام العامة إلجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
 - 1جيب علدى الشدص

املدهلم

لده اختدام

يدع اصطدوات الةيمدة لتمفينده مدت

اعصددو علددى بيانددات كاملددة و قيقيددة عددت أ عميددا ووضددنيه املددالي وأهداة ده
االمدددتىمارية .وعليددده عدددد ةدددتح سدددابات جمهولدددة أو بأيددداء ادددري قيقيدددة أو
وهمية ،أو سابات ألشصاا أبلغت اهليئة حبظهل التنياما منيهخ.
 - 2علددى الشددص

املددهلم

لدده تطبيد جددهلاءات النينايددة الواجبددة

النيمةء كاةة ،ويتطلب ملن مت الشص

املهلم

دداق النيميددا علددى

له اختام اصطوات اآلتية:

(أ) الت ق د مددت هويددة النيميددا ،بامددتصدا املسددتندات األصددلية املطلوبددة مبوجددب
نظا مفاة ة اسا األموا والئ ته التنذيلية ومبوجب الذقدهلة الهلابنيدة مدت
هلق املادة ،وينطب ملن علدى

يدع األشدصاا املذدوض لديهخ التوقيدع علدى

اعسا .
( ) الت ق مت املستذيديت اعقيقيني مت اعسدا واملسديطهليت عليده بامدتصدا
املستندات األصلية املطلوبدة مبوجدب نظدا مفاة دة اسدا األمدوا والئ تده
التنذيلية ومبوجب الذقهلة الهلابنية مت هلق املادة.
(ج) اعصو على منيلومات عت الغهلض مت عةقة النيمدا وطبينيتهدا بنداء علدى ندوع
النيميدا ،وعةقددة النيمددا أو النيمليددة ،لتمفندده مدت بددل النينايددة الواجبددة

دداق

النيميا بشفا مستمهل.
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(د) التأكددد مددت تطبي د جددهلاءات النينايددة الواجبددة
التدددقي املسددتمهل يف
لضمان أن

دداق النيميددا بامددتمهلار ،مىددا

يددع النيمليددات واعسددابات مددة ةد ة عةقددة النيمددا

يع النيمليات تتذ مع منيهلةة النيميدا ،وبياناتده ،وأمداس اهلوتده

و مصدر امواله.
 - 3جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده تطبيد متطلبددات النينايددة الواجبددة

دداق النيميددا

احملددة باملادة الىالىة عشهلة مت هلق القواعد بشأن صنادي االمتىمار.
 - 4جيدددب علدددى الشدددص

املدددهلم

عندددد الت قد د مدددت هويدددة النيمدددةء ،واملسدددتذيد

اعقيقي االطةع على الواائ األصلية الناةلة املذنيو على الن و اآلتي:
(أ)

األشوا

الطبيعيو :

 oاملواطنون السنيوديون:
 بطاقة اهلوية الوطنية أو مجا األمهلة.
ومفان قامته وحما عمله.

 عنوان الشص

 oالواةدون األةهلاد:
 قامددة أو بطاقددة اإلقامددة اصاصددة مات السددنوات اصمددس أو جددواي السددذهل ،و
ملددواطد دو جملددس التنيدداون لدددو اصلدديو اهلويددة الوطنيددة وللدبلومامدديني
البطاقة الدبلومامية.
 عنوانه ومفان قامته وحما عمله.
(ب) األشوا

االعتباريو :

اعصو على منيلومات كاةية عدت طبينيدة النيمدا وهيفدا امللفيدة ،لت ديدد
هويدددة األةدددهلاد املدددالفني بشدددفا نهدددائي أو املسددديطهليت علدددى النيميدددا .وجيدددب
اعصو على منامج مت توقينيات

يع املذوض ليهخ التوقيع على اعسا .

 oالشهلكات
 نسصة مت السجا التجار الصادر عت السلطة املصتصة.
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 نسصة مت النظا األمامدي للشدهلكة ومة قده أو عقدد التأمديس ومة قده
وأ تنيديةت عليها.
 نسصة مت بطاقة هوية املديهل املسرو .
 نسصة مت القهلار الصادر بتنييني جملس اإلدارة.
 نسددصة مددت قددهلار جملددس اإلدارة اصدداا باملواةقددة علددى ةددتح اعسددا ومددنح
الصة يات للمذوض ليهخ التوقيع.
 قائمة بأياء األشدصاا املذدوض لديهخ دارة اعسدا مبدا يتذد مدع مدا ورد
يف السجا التجار  ،ونسخ مت هوية كا منهخ.
 قائمدة بأيداء مدة الشدهلكة الدواردة أيدا هخ يف عقدد التأمديس ونسددصة
مت هوية كا مدنهخ ،ويسدتىنى مدت هدلا املتطلدب شدهلكة املسداهمة املدرجدة
أمهمها يف السوق املالية.
 ما كان نشاط الشهلكة يتطلب ال مي

مت جهدة فوميدة أمدهلى وجدب

اعصو على نسصة مت ملن ال مي .
 oاملنظمات اري اهلادةة للهلبح:
 نسصة مت ال مي

الصادر عت اجلهة اعفومية مات النيةقة.

 نسصة مت قهلار جملدس اإلدارة اصداا باملواةقدة علدى ةدتح اعسدا ونسدصة
مت النظا األمامي.
 تذددددويض جملددددس اإلدارة

األشددددصاا الدددليت مدددديتولون ةددددتح اعسددددا ،

والتنياما منيه وتشغيله ،ونسخ مت هوية كا منهخ.
 نسصة مت مواةقة اهليئة على قبو النيميا وةتح اعسا له.
 oاجلهات اعفومية:
 نسصة مت

يع الواائ املطلوبة وةقاً لنظامها وتنظيمها اإلدار .

 نسصة مت مواةقة اهليئة على قبو النيميا وةتح اعسا له.
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(ج) ما كددان النيميددا شصصداً اعتباريداً اتلددا عددت األنددواع املددلكورة يف الذقددهلة
الذهلعية ( ) مت الذقهلة الهلابنية مت هلق املادة ،وجب على الشص

املهلم

له اعصو على مواةقة اهليئة.
 - 5جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده مقابلددة النيميددا او النيميددا احملتمددا أو املسددتذيد

اعقيقددي عنددد الت قد مددت هويتدة قبددا ةددتح سددا أو قامددة عةقددة عمددا منيدده،
ويستىنى مت ملن ما ورد يف املادة الهلابنية عشهلة مت هلق القواعد.
 - 6يف ددا وجددود شددن أو صددنيوبة يف

ديددد ص د ة الوايقددة الد

النيميدا للت قد مدت هويتده جيدب علدى الشدص
واألمل يف االعتبار مدى اعاجة
 - 7جيب على الشدص

املدهلم

املدهلم

ُصددا عليهددا مددت

لده عدد ةدتح اعسددا

اإلبة عت عملية مشتبه ةيها.

لده اال تذداف بنسدخ مدت

يدع الوادائ املسدتصدمة

للت ق مت هوية النيميا وةقاً أل فا البا الهلابع مت هلق القواعد.
 - 8بغهلض مساعدة الشص

املهلم

لده علدى

ديدد املسدتذيد اعقيقدي لل سدا

جي دب عليدده عنددد قامددة عةقددة عمددا مددع النيميددا أن يسددأ أهددو ينيمددا عسددابه
اصاا أ عسا طهله آمهل أو أطهلاه أمهلى.
 - 9جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده ةهددخ اددهلض وطبينيددة عةقددة النيمددا أو النيمليددة

املقصودة مع النيميا ،وقد تستدعي اعاجة اعصو على منيلومات ضاةية عدت
النيميا تتضمت بنيض أو

يع املنيلومات اآلتية:

 مجا تغيري النينوان.
 نسخ مت القوائخ املالية.
 أ عةقة بني املستذيديت اعقيقيني و املذوض ليهخ التوقيع عت اعسا .
 طبينية النشاط الل موه ميارَس مت مة هلق النيةقة مع النيميدا واملسدتوى
املتوقع له.
املادة التاسعة:
أسلوب تقييم درجة املواطر (خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة جتاه العميل).
 - 1اض دع النيم دةء

ددينيهخ إلجددهلاءات النينايددة الواجبددة

دداق النيميددا علددى أمدداس

األهميددة النسددبية واملصدداطهل ،ويسددتىنى مددت ملددن (بددأن ختذددا تلددن اإلجددهلاءات)
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عندددما تفددون درجددة املصدداطهل متدنيددة مىددا أن تفددون منيلومددات هويددة النيميددا
واملستذيد اعقيقي متا ة للنيمدو كدأن يفدون شدهلكة مدرجدة يف مدوق ماليدة
يف أ مت الدو ال تطب بشدفا كداه توصديات جمموعدة النيمدا املدالي ،أو
يفددون شددهلكة تابنيددة لشددهلكة مدرجددة .ويف هددلق اعالددة تطب د ةقددط متطلبددات
الذقهلات الذهلعية (أ،ج،د) مت الذقهلة الىانية مت املادة الىامنة مت هلق القواعد .و
ما كاندددت الشدددهلكة املدرجدددة ماضدددنية لسددديطهلة ةدددهلد أو جمموعدددة صدددغرية مدددت
املددهلم

األةددهلاد ،وجددب علددى الشددص

لدده أن يهلاجددع بنينايددة

اسا األموا و ويا اإلرهدا وأن ينظدهل يف مددى اعاجدة

دداطهل مفاة ددة
الت قد مدت هويدة

الذهلد أو األةهلاد مواء أمةكاً كانوا أو مستذيديت قيقيني.
 - 2جيب على الشص

املهلم

له تشديد جهلاءات النيناية الواجبدة املشدار ليهدا يف

البا الىالث مت هلق القواعد لذئات النيمدةء وعةقدات النيمدا أو النيمليدات الد
تنطو على درجة عالية مت املصاطهل .وختتلا هلق اإلجهلاءات مدت الدة ألمدهلى،
وينيتمددد ملددن علددى ملذيددة النيميددا ونددوع النيمليدة وفهلوةهددا املصددا بة .وجيددب علدى
املددهلم

الشددص

لدده ممارمددة تقددديهلق اصدداا واتبدداع طهليقددة مهلنددة عنددد تطبيد

هددلق اإلجددهلاءات علددى تلددن الذئددة مددت النيمددةء الددليت يشددفلون درجدده عاليددة مددت
املصاطهل.
 - 3جيدددب علدددى الشدددص

لددده أن يوضدددح ضدددمت ميامددداته اصاصدددة بقبدددو

املدددهلم

النيمةء والتنياما منيهخ حمددات تقييخ درجة املصاطهل املسدتصدمة لذئدات النيمدةء
واألنشددطة الد ميفددت أن تُنيددد

دداطهل عاليدة علددى أن تشددما

دداطهل النيميددا،

و دداطهل الدولددة ،واملصدداطهل اجلغهلاةيددة ،و دداطهل املنددتو واصدمددة ،دون اذددا
أل

اطهل أمهلى مات عةقة.

 - 4جيب على الشدص

املدهلم

لده عندد تقيديخ تطبيد دولدة ملنيدايري جمموعدة النيمدا

املالي اصاصة مبفاة ة اسا األموا و ويا اإلرها  ،القيا باآلتي:
(أ) تقييخ املتطلبات املطبقة ملفاة دة اسدا األمدوا و ويدا اإلرهدا  .وميفدت
للشص

املهلم

له االمتذادة مت املنيلومدات والبياندات املتدواةهلة عدت الدولدة

املنينية مت اجلهات مات النيةقة .وكلما كانت درجة املصاطهل عاليدة شُددِّدت
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جهلاءات النيناية الواجبة

اق النيميا الةي تطبيقها عند قامدة عةقدة عمدا

مع أ عميا مت الدولة املنينية.
( ) األمددل باالعتبددار تقدداريهل تقيدديخ درجددة التد ا تلددن الدولددة لتوصدديات جمموعددة
النيما املالي ال تنيدها هلق اجملموعة أو اجملموعات اإلقليمية التابنيدة هلدا أو
صندوق النقد الدولي أو البنن الدولي.
(ج) احملاةظة على درجة منامبة مت اعلر املستمهل يدا

داطهل اسدا األمدوا

و ويا اإلرها واألمل يف االعتبدار املنيلومدات املتا دة للشدص

لده

املدهلم

عت مستوى مفاة ة اسا األمدوا و ويدا اإلرهدا يف الدولدة املنينيدة الد
ينيما بها أ مت عمةئه.
 - 5مع األمل باالعتبار احملددات الواردة يف الذقهلة الىالىة مت هلق املادة ينيد مدت ةئدة
املصاطهل النيالية أ مت اآلتي :
(أ) أ تهلتيبات قانونية منيقدة ليس هلا اهلض قانوني أو اقتصاد واضح.
( ) 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.
(ج) األشصاا السياميون ممىلو املصاطهل.
 - 6جيب على الشدص
أ عميدددا م

املدهلم

داق

لده القيدا بدإجهلاءات النينايدة املشدددة الواجبدة

ددداطهل عاليدددة ،ومدددت ضدددمت اإلجدددهلاءات الد د جيدددب أمدددلها يف

االعتبار:
(أ) اعصو على قهلارات مطية مت املسدتذيديت اعقيقديني عدت هويدة املدديهليت
وكبار املساهمني والنيةقة منيهخ.
( ) اعصو على بيانات شاملة عت النيميا ،مىدا منيلومدات ضداةية عدت أمدبا
ةتح اعسا والغهلض منه ،ومنيلومات عت نشاطه ومجله الوفيذي ومصددر
أمواله والنشاط املتوقع لل سا .
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(ج) ختصي

مدوفذني صددمتهخ وعلديهخ تطبيد جدهلاءات النينايدة الواجبدة

داق

النيميا ومهلاقبتده بامدتمهلار بهدده ضدمان الفشدا عدت أ عمليدات مشدتبه
ةيها أو اري عادية يف الوقت املنامب.
(د)

جهلاء مقابةت مباشدهلة مدع اإلدارة النيليدا للنيميدا بانتظدا مدة مددة عةقدة
النيما منيه.

(هد) اعصو على مواةقة اإلدارة النيليا للشص

املهلم

له عند ةتح اعسا .

املادة العاشرة:
األشوا

السياسيو ممثلو املواطر
املهلم

 - 1جيب أن يضع الشص

له نظام ًا إلدارة املصاطهل لت ديدد هدا النيميدا أو

النيميا احملتما أو املستذيد اعقيقي مت األشصاا السيامديني ممىلدي املصداطهل
وعلى الشص

له أن ينيدد تلدن اعسدابات عاليدة املصداطهل وأن اضدنيها

املهلم

ملهلاقبة مستمهلة ومشددة.
 - 2جيب أمل مواةقة اإلدارة النيليا للشص

املهلم

له عند ةتح سدا أو تشدغيله

أل مت األشصاا امللكوريت مبوجب هلق املادة.
 - 3ما قبا الشص

املهلم

له عميةً اخ أصبح أو تبني أن هلا النيميا أو املستذيد

اعقيقي مت األشصاا امللكوريت مبوجب هلق املادة ،ةيجب أمل مواةقة
اإلدارة النيليا للشص

 -4جيددب علددى الشددص

املهلم

له ملواصلة عةقة النيما.

املددهلم

لدده اختددام جددهلاءات لت ديددد مصدددر اددهلوة وأمددوا

هددرالء األشددصاا أو أ شددص

لدده عةقددة بهددخ قددد يفددون عمدديةً أو مسددتذيداً

قيقياً.
املادة احلادية عشرة:
املنظمات غري اهلادفة للربح
جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده وضددع ميامددات و جددهلاءات وضددوابط دامليددة

لضددمان االلتد ا ملتطلبددات اهليئددة بشددأن ةددتح وتشددغيا سددابات وعمليددات املنظمددات اددري
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اهلادةدددة للدددهلبح ،وعندددد التنيامدددا مدددع سدددابات أ مدددت هدددلق املنظمدددات جيدددب مة ظدددة
املتطلبات اآلتية:
 - 1صددوهلا علددى تددهلمي

ريددي صددادر عدت اجلهددة اعفوميددة املصتصددة حيدددد

أاهلاضها وأنشطتها.
 - 2أن تُنيددد هددلق املنظمددات مددت ةئددة النيمددةء مو املصدداطهل النياليددة ،وعليدده تشددديد
جهلاءات النيناية الواجبة عند التنياما منيهخ.
املادة الثانية عشرة:
احلاالت اليت جيب فيها على الشوص املرخص لـه اختـاذ إجـراءات العنايـة الواجبـة
جتاه العميل:
 - 1جيب على الشص

له اختدام جدهلاءات النينايدة الواجبدة

املهلم

داق النيميدا يف

اعاالت اآلتية:
(أ) ةتح سا أو قامة عةقة عما.
( ) االشتباق يف أ عملية اسا لألموا أو ويا لإلرها .
(ج) الشن يف ص ة بيانات أو منيلومات أو واائ

صا عليهدا مدت النيميدا لغدهلض

الت ق مت هويته.
- 2جيددب علددى الشددص

املدددهلم

لدده الت قدد مددت هويدددة النيميددا والنيميددا احملتمدددا

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

له مدت اختدام جدهلاءات النينايدة الواجبدة

داق النيميدا بشدفا مدهلض يف

مهل لددة ةددتح اعسددا  ،وجددب عليدده نهدداء عةقددة النيمددا وعددد تنذيددل أ عمليددة
للنيميا ،وعليه تقديهل مدى اعاجة

اإلبة عت أ عمليات مشتبه ةيها.

املادة الثالثة عشرة:
صناديق االستثمار
 - 1ما كان الشص

املهلم

له ينيما ملصل ة عميا يستىمهل يف صندوق امدتىمار أو

صندوق امتىمار عقار يف اململفة ،وجدب عليده اختدام جدهلاءات النينايدة الواجبدة
اق النيميا والت ا املتطلبات الواردة يف هلق القواعد ،ال ما كان النيميا طهلةداً
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نظددرياً ،ةددة يلد الت قد مددت هويددة املسددتذيديت اعقيقدديني الددليت يسددتىمهلون مددت
مة الطهله النظري ،على أن يذي مبتطلبات الذقهلة الىانية مت هلق املادة.
 - 2جيب على الشص
(أ) مهلم

له التأكد مت أن الطهله النظري:

املهلم

له وتشهله عليه جهة شهلاةية ورقابية

تصة.

( ) ينيما يف دولة تطب توصيات جمموعة النيما املالي.
(ج) يطب اعد األدنى مت متطلبات مفاة ة اسا األمدوا و ويدا اإلرهدا مبدا
يف ملدددن جدددهلاءات النينايدددة الواجبدددة وعليددده التأكدددد مدددت هويدددة املسدددتذيديت
اعقيقدديني املتواةقددة مددع متطلبددات هددلق القواعددد وتوصدديات جمموعددة النيمددا
املالي.
(د) بهلا اتذاقية يواة مبوجبها الطهله الدنظري علدى ت ويدد الشدص

املدهلم

لده

أو اهليئة بأ منيلومات مطلوبة عت املستذيديت اعقيقيني.
املادة الرابعة عشرة:
االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
 - 1تتنيل هلق املادة بأ طهله االث يتو تقديخ النيمةء

الشص

املدهلم

لده

ويت ق د مددت هويددة النيميددا نيابددة عندده ،وألاددهلاض تطبي د هددلق املددادة جيددب أن
يفددون الطددهله الىالددث مددا مصددهلةاً

اري داً أو مرمسددة ماليددة ددارس نشدداط

أعما األوراق املالية.
 - 2جيدددوي للشدددص

لددده االعتمددداد علدددى طدددهله االدددث لتطبيد د متطلبدددات

املدددهلم

الذقددهلات الذهلعيددة (أ، ،ج) مددت جددهلاءات النينايددة الواجبددة للنيميددا املوض د ة يف
الذقدددهلة الىانيدددة مدددت املدددادة الىامندددة مدددت هدددلق القواعدددد ،شدددهلط انطبددداق املنيدددايري
املوض د ة يف هددلق املددادة .ويف كددا األ ددوا تظددا مسددرولية الت ق د مددت هويددة
النيميا على الشص
 - 3جيوي للشص

املهلم

املهلم

له وليس على الطهله الىالث.

له االعتماد علدى طدهله االدث للقيدا بدإجهلاءات النينايدة

الواجبة للنيميا ما كان مقهل النيميا يف دولة اري اململفة النيهلبية السنيودية.
 - 4جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده قبددا االعتمدداد علددى طددهله االددث التأكددد مددت

مةءمة االعتماد عليه لتطبي جهلاءات النيناية الواجبة

اق النيميا ومدت قدرتده
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على تطبي هلق اإلجهلاءات بالدرجة نذسدها املطبقدة مدت الشدص
املدهلم

اق عمةئه .وعلى الشص

لده

املدهلم

لده وضدع ميامدات واضد ة لت ديدد هدا

يتمتع الطهله الىالث مبستوى مقبو لةعتماد عليه.
 - 5جيب على الشص

له عند االعتماد على طهله االث القيا باآلتي:

املهلم

(أ) اعصددو علددى نسددخ مددت الواددائ واملنيلومددات املتنيلق دة بددإجهلاءات النينايددة
الواجبددددة مددددت الطددددهله الىالددددث ،املطلوبدد دة مبوجددددب الذقددددهلات الذهلعيددددة
(أ، ،ج) مددت الذقددهلة الىانيددة مددت املددادة الىامنددة مددت هددلق القواعددد مبددا يف
ملن املنيلومات املشار اليها باملادة السادمة مت هلق القواعد.
( ) اختام اصطدوات املنامدبة للتأكدد مدت تقدديخ الطدهله الىالدث نسدص ًا مدت
الوادددائ والبياندددات املتنيلقدددة مبتطلبدددات جدددهلاءات النينايدددة الواجبدددة
النيميا عند طلبهدا ،ومدت تلدن الوادائ
الشص

املدهلم

ددداق

ديدد املسدرولية مطيد ًا أو توقيدع

لده اتذاقيدة مدع الطدهله الىالدث يلتد األمدري مبوجبهدا

تقديخ و تا ة الواائ والبيانات

ينيها عند طلبها ةوراً ،حبيدث فدت

لدده يف أ مهل لددة مددت التأكددد مددت جددهلاءات النينايددة

الشددص

املددهلم

الواجبة

اق النيميا ال قا بها الطهله الىالث .

(ج) التأكد مت أن الطهله الىالث مدهلم
جهدددة شدددهلاةية ورقابيدددة
جدددهلاءات النينايدددة الواجبدددة

وماضدع لإلشدهلاه واملهلاقبدة مدت

تصدددة ،ويطبد د جدددهلاءات االلتد د ا ملتطلبدددات
ددداق النيميدددا و ذد د السدددجةت وةقدداً هلدددلق

القواعد وتوصيات جمموعة النيما املالي.
 - 6جيب على الشص

املهلم

لده القيدا مبهلاجنيدة دوريدة مسدتمهلة لضدمان التد ا

الطددهله الىالددث للمنيددايري املددلكورة يف هددلق املددادة ،الدد قددد تشددما مهلاجنيددة
السيامدددات واإلجدددهلاءات مات النيةقد دة ومهلاجنيدددة مندددامج مدددت جدددهلاءات النينايدددة
الواجبة

اق النيميا املنذلة.

 - 7جيب علدى الشدص
درجة

املدهلم

لده عدد االعتمداد علدى طدهله االدث يف دولدة مات

اطهل عالية مىا الدو ال ليس لديها أنظمدة ملفاة دة اسدا األمدوا

و ويا اإلرها  ،أو أن أنظمة مفاة ة اسدا األمدوا و ويدا اإلرهدا لدديها
اري منامبة.
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املادة اخلامسة عشرة:
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
اق عمةئها عند االمدت وام وةقداً ملتطلبدات هدلق

موه تطب جهلاءات النيناية الواجبة
القواعد ،ال يف اعالتني اآلتيتني:

 - 1ما كانت املرمسة املست وم عليها

دتذ بسدجةت جدهلاءات النينايدة الواجبدة

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

املهلم

 - 2أن جيددهل الشددص

له أ شن يف ص ة أو مةءمة املنيلومات املتواةهلة لديه.
املددهلم

لدده امتقصددا ءء ددو جددهلاءات النينايددة الواجبددة الد

قامدددت بهددددا املرمسددددة املسددددت وم عليهددددا ةددددة يظهددددهل لدددده أ شددددن يف مةءمتهددددا
لإلجهلاءات والضوابط املنامبة ملفاة ة اسا األموا و ويا اإلرها .
املادة السادسة عشرة:
عالقات العمل مع العميل دو مقابلته
 - 1جيب على الشص

املهلم

لده األمدل يف االعتبدار

داطهل اسدا األمدوا و ويدا

اإلرها ال قد تنتو مت موء امتصدا التقنية اعديىة أو املتطورة ،وعليده وضدع
ميامات و جهلاءات وضوابط داملية تتصدى لتلن املصاطهل.
 - 2جيدددب علدددى الشدددص

املدددهلم

لددده وضدددع ميامدددات و جدددهلاءات وضدددوابط دامليدددة

فنه مت التنياما مع املصاطهل املهلتبطة بتنذيل عمليدات دون مقابلدة النيميدا وجهد ًا
لوجدده .وجيددب التنيامددا مددع أ

دداطهل مات صددلة بتطبي د منيددايري حمددددة وةنيالددة

مة مدة قامة عةقة النيما على أنها جد ء مدت جدهلاءات النينايدة الواجبدة للنيميدا
املستمهلة.
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املادة السابعة عشرة:
إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية
 - 1جيب على الشص
مهلاقبددة مددلو
ال

له مهلاقبة عةقة النيما مع عمةئه بامدتمهلار ،وعليده

املهلم

سددا النيميددا والتأكددد مددت مةءمددة النيمليددات املنذددلة للمنيلومددات
املهلم

صا عليها الشص

لده عدت النيميدا املتنيلقدة بنيملده ودرجدة املصداطهل

ال يشفلها ومصدر أمواله.
 - 2جيددب علددى الشددص
و

لدده االهتمددا لميددع النيمليددات املنيقدددة والضددصمة

املددهلم

يددع األمندداط اددري النياديددة للنيمليددات الد لدديس هلددا هددده اقتصدداد أو قددانوني

واضح.
 - 3جيب على الشص

املهلم

له االهتما بنيةقات النيما أو النيمليات مدع عمدةء أو

مرمسات مالية مت دو ال تطب أو تطبد بشدفا ادري كداهٍ توصديات جمموعدة
النيمدددا املدددالي .و ما أبلغدددت اهليئدددة الشدددص

املدددهلم

لددده أن تلدددن الدولدددة ال تطبدد

بشفا كاه توصيات جمموعة النيما املالي ،ةإن على الشص
ينيددد

املهلم

له أن

يددع عةقددات النيمددا والنيمليددات الصددادرة عددت تلددن الدددو مددت ةئددة املصدداطهل

النيالية ال تستوجب تطبيد اإلجدهلاءات املنصدوا عليهدا يف الذقدهلة السادمدة مدت
املادة التامنية مت هلق القواعد.
 - 4جيب على الشص

املهلم

له اعصو على منيلومدات كاملدة عدت ادهلض

النيمليات واملنيامةت وطبينيتها ،مبا يف ملن ة
اقتصددداد أو قدددانوني واضدددح ،وة د د

يدع

النيمليات الد لديس هلدا ادهلض

وتددددويت النتدددائو املتوصدددا ليهدددا كتابيد داً

واال تذاف بها مدة ال تقا عت عشهل منوات مت تداريخ النيمليدة وتقددميها

اهليئدة

واملهلاجع الداملي واصارجي عند طلبها.
املادة الثامنة عشرة:
مراجعة وحتديث السجالت
جيب على الشص

املهلم

جددهلاءات النينايددة الواجبددة

له

دديث البياندات الد يدتخ اعصدو عليهدا مبوجدب

دداق النيميددا للتأكددد مددت دقتهددا ومددةمتها ،وعليدده جددهلاء

مهلاجنيدة مددنوية أو جددهلاء مهلاجنيدة سددب اعاجددة للسددجةت اعاليددة وخباصددة مددجةت
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ةئددات النيمددةء أو عةقددات النيمددا مات املصدداطهل النيالي دة عنددد صددو

دداالت تسددتدعي

ديث هلق املنيلومات مىا:
 طلددب عميددا ددالي ةددتح سددا جديددد أو قامددة عةقددة جديدددة أو جددهلاء تغدديري
جوههل على طبينية النيةقة اعالية منيه.
الذدددة لدددنمط التدددداو النيددداد للنيميدددا سدددب

 وجدددود عمليدددات ادددري عاديدددة أو
املنيلومات املتواةهلة عنه لدى الشص
 عد اقتناع الشدص

املدهلم

املهلم

له.

لده بوجدود منيلومدات كاةيدة عدت النيميدا أو تدواةهل

شن لديه يف ص ة أو كذاية البيانات ال مب له اعصو عليها عت النيميا.
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الباب الرابع
حفظ السجالت
املادة التاسعة عشرة:
متطلبات حفظ السجالت
 - 1علدى الشددص

املددهلم

لده التد ا متطلبددات ذد السددجةت املنصددوا عليهددا يف

القواعدددد واللدددوائح مات النيةقدددة الصدددادرة عدددت اهليئدددة و شدددهلكة السدددوق املاليدددة
السنيودية (تدداو ) ،وجيدب عليده جد ءاً مدت جدهلاءات النينايدة الواجبدة
ذد

داق النيميدا

يددع بيانددات هويددة النيميددا واملنيلومددات واملسددتندات األمددهلى ال د

عليهددا ،وملددا مدداا باعسددابات ،ومهلامددةت النيمةء ،ضدداةة

صددا

مددجا جلميددع

النيمليات.
 - 2علددى الشددص

املددهلم

لدده اال تذدداف بسددجةت كاةيددة تتدديح عددادة هيفلددة أ

عملية مت النيمليات ،مبا يف ملن املبالا وأنواع النيمةت املسدتصدمة ،وملدن بهدده
تددوةري أدلددة ابددات علددى النشدداط اإلجهلامددي إلقامددة ال ددعوى القضددائية ،ما دعددت
اعاجة.
 - 3علدددى الشدددص

لددده اال تذددداف باملنيلومدددات املتنيلقدددة حبسدددابات النيمدددةء

املدددهلم

وال ميما املنيلومات االتية:
(أ) بيانددات النيميددا واملسددتذيد اعقيقددي أو املسددتذيديت اعقيقدديني لل سددا
(يف ا وجودهخ) وأ منيلومات أمدهلى مطلوبدة تتنيلد بدإجهلاءات النينايدة
الواجبة

اق النيميا.

( ) تذاصيا اعسا  ،مبا يف ملن جخ األموا املتدةقة مت مةله.
(ج) بيددان مصدددر أمددوا النيمليددات ،والشددفا الددل ه ةيدده تددوةري أو م د ب
األموا والشيفات واعواالت واريها ،وهويدة الشدص
ووجهددة

املنذدل للنيمليدة

ويددا األمددوا والتنيليمددات  -ن وجدددت  -املمنو ددة لت ويددا هددلق

األموا .
 - 4علددى الشددص
وعملياته

املددهلم

لدده تقددديخ

يددع السددجةت واملنيلومددات اصاصددة بالنيميددا

اهليئة عند طلبها.
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 - 5على الشص

املهلم

له اال تذاف بسجا جلميع النيمليات احمللية والدولية ،مددة

ال تقا عت عشهل منوات مت تاريخ النيملية.
 - 6على الشص

املهلم

له اال تذاف لميع مجةت جهلاءات النيناية الواجبة

داق

النيميددا وملذددات اعسددابات واملهلامددةت م ددة ال تقددا عددت عشددهل مددنوات مددت تدداريخ
قذا اعسا .
 - 7يف ددا مضددوع مددجةت النيميددا لت قي د قددائخ أو كونهددا حم دةً لتقهليددهل عمليددات
مشتبه ةيهدا ،جيدب ذد هدلق السدجةت تدى انتهداء القضدية ،ولدو امدتمهل ملدن
مدةً ت يد على عشهل منوات.
 - 8جيددوي للشدددص

املددهلم

لددده ذدد أصددا أو نسدددخ املسددتندات بشدددفا ورقدددي أو

لف ونددي ،علددى أن تفددون صدداعة لةعتددداد بهددا دليدداَ ابددات يف ددا قامددة
الدعوى أما احملفمة.
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الباب اخلامس
اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها
املادة العشرو :
اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها
 - 1وةقدداً لةلت امدددات املنصدددوا عليهدددا يف نظدددا مفاة دددة اسدددا األمدددوا والئ تددده
التنذيلية ،جيب على الشص

له بة و ددة الت هليدات املاليدة ةدوراً عدت

املهلم

أ نشددداط أو عمليدددة أو صدددذقة منيقددددة أو ضدددصمة أو ادددري طبينييدددة أو عمليدددة تدددىري
الشددفو والشدددبهات ددو ماهيتهدددا والغددهلض منهدددا .أو أ نشدداط أو عمليدددة هلدددا
عةقددة أو يشددتبه أن هلددا عةقددة بغسددا أمددوا أو ويددا عمليددات رهابيددة أو ويددا
رهابيني أو منظمات رهابية.
 - 2جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده تقددديخ تقهليددهل مذصددا يتضددمت

واملنيلومات عت النيمليدات املشدتبه ةيهدا واألطدهلاه مات الصدلة

يددع البيانددات
و ددة الت هليدات

املالية مة عشهلة أيا مت تاريخ اإلبة  ،وأن يتضمت التقهليهل داً أدنى اآلتي:
 كشوه اعسا مدة متة أشههل.
 نسخ مت

يع واائ ةتح اعسا .

 أ بيانات تتنيل بطبينية النيمليات املبلا عنها.
 مرشهلات ومسواات الشن مع

يع املستندات املريدة هلا.

 - 3جيب اإلبة عت النيمليات املشدتبه ةيهدا بغدض النظدهل عدت تنيلقهدا بقضدايا أمدهلى.
و ما مب تقديخ بة

و دة الت هليات املالية يتنيل بنيمليدات مشدتبه ةيهدا قدا

بها النيميا ةدإن ملدن ال ميندع مدت تقدديخ بدة جديدد _ دون تدأمري _ عندد فهدور
الة اشتباق جديدة.
 - 4على الشدص

املدهلم

لده تنيديني أ دد كبدار موفذيده مسدرو َ بدة عدت اسدا

األمددوا و ويددا اإلرهددا وأن يصدددر تنيليمددات جلميددع موفذيدده باإل الددة الذوريددة
أل عمليدة أو صدذقة منيقدددة أو ضدصمة أو ادري طبينييددة أو عمليدة تدىري الشددفو
والشبهات أو أ عملية هلا عةقدة أو يشدتبه أن هلدا عةقدة بغسدا أمدوا أو ويدا
عمليات رهابية أو ويا رهدابيني أو منظمدات رهابيدة

مسدرو اإلبدة عدت
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اسدددا األمدددوا و ويدددا اإلرهدددا الد دل قدددد يدددهلى عدددداد بدددة بشدددأنها لو ددددة
الت هليددات املاليددة .وجيددب أن يفددون مسددرو اإلبددة عددت اسددا األمددوا شصصداً
مسجةً ومرهةً ولديه مربة عملية يف مفاة ة اسا األموا و ويا اإلرها .
 - 5مسرو اإلبة عت اسا األموا و ويا اإلرها لدى الشص
املنيد بتنذيل جهلاءات اإلبة املوجه
بشفدددددا منددتظخ القيددا بدددور ةنيددا يف

املهلم

لده هدو

و دة الت هليدات املاليدة ،ويتوجدب عليده
ديددد النيمليددات املشددتبه ةيهددا واإلبددة

عنهددا ومددددهلاجنية تقدداريهل النيمليددات الضددصمة أو اددري النياديددة الد تنددتو مدت الددنظخ
الدامليدددة للشدددص
الشص

املهلم

املدددهلم

لددده ،ومهلاجنيدددة أ

الددة يبلدددا عنهدددا موفدددا لددددى

له.

 - 6يف ا شنيار أ مدت مدوفذي الشدص

املدهلم

لده مسدرو اإلبدة عدت اسدا

األمددوا و ويددا اإلرهددا ب دأ عملي دة ،ةنيليدده مهلاجنيددة فددهلوه اعالددة لت ديددد
مسواات االشتباق .و ما قهلر مسرو اإلبة عدت اسدا األمدوا و ويدا اإلرهدا
عد بة و دة الت هليات املالية وجب عليه تواي أمدبا عدد اإلبدة بشدفا
مذصا.
 - 7جيدب علددى الشددص

املددهلم

لدده اال تذداف بسددجا جلميددع النيمليددات احملالددة

املس درو اإلبددة عددت اسددا األمددوا و ويددا اإلرهددا  ،مددع أ مددت املة ظددات
الداملية عليهدا وأ

ليدا للنيمليدات ه عددادق .واال تذداف بسدجا حيتدو علدى
و دددة الت هليددات املاليدة و

يدع البةاددات املقدمدة

يددع التقداريهل املنيدددة مددت

املددوفذني مبددا يف ملددن البةاددات ال د قددهلر مسددرو اإلبددة عددت اسددا األمددوا
و ويا اإلرها عد
 - 8علددى الشددص

املددهلم

التها

و دة الت هليات املالية.

لدده امددتصدا منددومج اإلبددة اصدداا بو دددة الت هليددات

املاليددددة ،وعليدددده اإلبددددة عددددت أ عمليددددة مشددددتبه ةيهددددا بالذدددداكس أو الربيددددد
اإللف ونددي أو أ ومدديلة أمددهلى تواة د عليهددا و دددة الت هليددات املاليددة لضددمان
مهلعة اإلبة  .ويف ا اإلبة باهلاتا ،ةنيليه تأكيد ملن بإرمدا بدة مطدي
مة مدة ال ت يد على أربع وعشهليت ماعة.
 - 9جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده التأكددد مددت تسددلخ و دددة الت هليددات املاليددة أ

بة عت عملية مشتبه ةيها مهلما منه.
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 - 10جيب على الشص

له االمدتمهلار يف مهلاقبدة اعسدا والنيميدا والنظدهل

املهلم

يف رما بة آمهل يف ا عد تسلخ رد مت و دة الت هليات املاليدة بشدأن بدة
عت عمليات مشتبه ةيها.
 - 11يتضمت املل

( )1مت هلق القواعد قائمة بأهخ املرشهلات الدالدة علدى النيمليدات

ادري النياديددة أو النيمليددات املشدتبه ةيهددا أو األنشددطة الد حيتمددا أن تفددون مددبباً
للتددددقي عليهدددا ،وال تشدددما هدددلق القائمدددة
املددهلم

يدددع املرشدددهلات ،وعلدددى الشدددص

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

مشتبه ةيها مواء أكانت مدت الندوع املوضدح يف املل د ( )1مدت هدلق القواعدد أ
مل تفدددت .وينيدددد وجدددود أ دددد النيوامدددا املوضدد ة يف القائمدددة ييدددادة التددددقي يف
النيملية ،ولفنه ال ينيد بالضهلورة أن النيملية مشتبه ةيها.
 - 12علدددى الشدددص

املدددهلم

لددده الددددتأكد مدددت اطدددةع موفذيددده علدددى أوراق النيمدددا

الصادرة عت جمموعة النيما املالي وخباصة الورقدة الصدادرة يف شدههل أبهليدا عدا
 2002املتضددمنة رشدددادات عامدددة للمرمسدددات املاليددة تتنيلدد بفشدددا عمليدددات
ويا اإلرهدا والتقهليدهل الصدادر يف شدههل مدارس  2008بشدأن أشدفا

ويدا

اإلرها .
 - 13عند طلب و ددة الت هليدات املاليدة أ منيلومدات ضداةية مدت شدص

مدهلم

لده

بغددهلض متابنيددة بددة عمليددات مشددتبه ةيهددا ،ةددإن اهليئددة هددي املنينيددة بطلددب تلددن
املنيلومات مت الشص

املهلم

له ومتابنية اعصو عليها.

 - 14بناء على املادةالىامنة والنيشهليت مت نظا مفاة ة اسدا األمدوا ينيذدى أعضداء
جملددس دارة الشددص

املددهلم

لدده ومسددرولوق وموفذدوق (الدددائمون و املرقتددون )

مددت املسدددرولية اجلنائيددة واملدنيدددة واإلداريددة امل تبدددة علددى
اإلةصامل عت املنيلومات يذهلضه عقد أو ن

الذدددة أ قيددد علدددى

مدت أ جهدة تشدهلينيية أو تنظيميدة أو

دارية يف ا بةاهخ و دة الت هليات املالية حبست نية عدت عمليدات أو أنشدطة
اددري عاديددة أو مشددتبه ةيهددا .وتدوةّهل هلددخ هددلق اعمايدة تددى يف ددا عددد علمهددخ
بشفا دقي عت طبينية النشاط املشتبه ةيه ومواء أوقع النشاط ادري القدانوني
أ مل يقع.
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املادة احلادية والعشرو :
حظر حتذير العمالء
 - 1جيب على الشص

املهلم

له وأعضاء جملس داراتده ومسدروليه وموفذيده عدد

ليهل عمةئه أو أ طهله م عةقة عمدا أُرمدا أو مريمَدا

و ددة الت هليدات

املاليددة مددت بةاددات أو تقدداريهل أو منيلومددات عددت عمليددات مشددتبه ةيهددا ،وجيددب علددى
الشص

املهلم

له يف

يع األوقات احملاةظة على السهلية التامدة بشدأن اإلبدة

عت أ عمليدات مشدتبه ةيهدا ،وأن تفدون التقداريهل الد يهلاجنيهدا مسدرو اإلبدة
عت اسا األموا متا ة ةقط للموفذني املصتصني لدى الشص
 - 2ما أُرمددا بددة عددت عملي دة مشددتبه ةيهددا

املهلم

له.

و دددة الت هليددات املاليددة وتطلّ دب ملددن

جهلاء امتذسارات أمهلى عت النيميا ،وجب تومي اعهلا التا لضمان عد علدخ
له مواصلة تنيامله مدع النيميدا املبلدا

النيميا بإرما البة  .وعلى الشص

املهلم

عنددده علدددى الن دددو املنيتددداد ،وعدددد

دددليهل النيميدددا أو أ طدددهله آمدددهل م عةقدددة

بالنيمليات املشتبه ةيهدا ،وانتظدار أ تنيليمدات مدت و ددة مفاة دة اسدا األمدوا
و ويا اإلرها يف اهليئة.
املادة الثانية والعشرو :
األشوا

املدرجة أمساؤهم على قائمة األمم املتحدة لإلرهاب

 - 1جيب على الشص

املهلم

له تطبيد جدهلاءات ةنيالدة لت ديدد هويدة أ عميدا أو

عمةء حمتملني بشفا ةور مبا يف ملن املسدتذيدون اعقيقيدون مدت األشدصاا
املدرجني على قوائخ اإلرها الصادرة عت اللجندة التابنيدة لألمدخ املت ددة املشدفلة
مبوجب قهلار جملس األمت رقخ "( )1999( 1267جلنة  )"1267والقهلارات الة قدة
له.
 - 2ما دد الشص

املهلم

له عميةً أو عميةً حمدتمةً ضدمت األشدصاا املدرجدة

أيا هخ علدى قائمدة األمدخ املت ددة لإلرهدا أو ددد عمليدةً أ دد أطهلاةهدا مددرج
ضمت القائمة ،وجب عليه بة و دة الت هليات املالية بللن ةدوراً و رمدا نسدصة
مت البة

اهليئة ،وعليه ةوراً جهلاء اعج الت ذظي على أ أمدوا لديده أل
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شددص

مدددرج علددى قائمددة اإلرهددا  ،وعلددى الشددص

املددهلم

لدده بقدداء سددا

النيميا وعملياته حمجوية تى صدور تنيليمات مت اهليئة.
 - 3قبددا ةددتح أ

سددا جديددد ،جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده التأكددد مددت امددخ

النيميا احملتما ومقارنته بقائمة األشصاا املدرجة أيا هخ علدى قائمدة اإلرهدا
الصادرة عت جملس األمت .وعليه بشفا يومي

ديث قائمة األشدصاا املدرجدة

أيا هخ على قائمة اإلرها مت مة مهلاجنية املوقدع اإللف وندي جمللدس األمدت
ومقارنتها بقائمة أياء

يع النيمةء.

 - 4ما قددهلرت السددلطة املصتصددة يف اململفددة األمددهل بدداعج الت ذظددي علددى أمددوا أ
قهلار جملس األمت رقخ ( )1373أو أ قدهلار ال د  ،ةدإن اهليئدة

شص

امتناداً

تبلدددا

يدددع األشدددصاا املدددهلم

هلدددخ ،وعلددديهخ التنذيدددل الذدددور بددداعج علدددى

ممتلفات هرالء األشصاا وأمواهلخ.
 - 5تبلا اهليئة الشص

املهلم

له يف ا لغاء اعجد الت ذظدي علدى أمدوا عميدا

منيددني بسددبب رةددع ايدده مددت قائمددة اإلرهددا  ،أو أن ايدده أُدرج مط د ًأ علددى قائمددة
اإلرها  ،أو بسبب صدور أمهل مت السدلطة املصتصدة بداإلةهلاج عدت أموالده ألمدبا
قانونية أو نسانية.

29

الباب السادس
السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية
املادة الثالثة والعشرو :
السياسات الداخلية وااللتزام
 - 1علددى الشددص

املددهلم

لدده وضددع وتنذيددل ميامددات و جددهلاءات وضددوابط دامليددة

تسدداعد علددى مفاة ددة اسددا األمددوا و ويددا اإلرهددا و طددةع

يددع موفذيدده
املدهلم

عليها .وجيب على مسرو املطابقة وااللت ا التأكد مت الت ا الشص

له لسيامات و جهلاءات وضوابط مفاة ة اسا األموا و ويا اإلرها .
 - 2جيب أن تتضمت السيامات واإلجهلاءات والضوابط ال يضنيها الشص
لدده جددهلاءات النينايددة الواجبددة

املدهلم

دداق النيميددا و ذد السددجةت وتنيقددب وكشددا أ

عمليات اري عادية أو مشتبه ةيها وتقديخ بة عت النيمليات املشتبه ةيها.
 - 3على الشص

املهلم

له التأكد مت فدت مسدرو االبدة عدت اسدا األمدوا

وأ مت موفذيده مو النيةقدة مدت االطدةع يف الوقدت املنامدب ويف
على مجةت النيمةء والنيمليات

يدع األوقدات

ينيهدا وأ منيلومدات أمدهلى قدد حيتداجون ليهدا

للقيا باملها املوكلة ليهخ.
 - 4يتو مسرو االبة عت اسا األموا املها اآلتية:
 تطددويهل و ددديث وتنذيددل الددنظخ واإلجددهلاءات والضددوابط اصاصددة مبفاة ددة
اسا األموا و ويا اإلرها لدى الشص

املهلم

له.

 االطددددةع بشددددفا دائددددخ علددددى املسددددتجدات يف أنظمددددة وممارمددددات وتقنيددددات
مفاة ددددة اسددددا األمددددوا و ويددددا اإلرهددددا و ددددديث املرشددددهلات اصاصددددة
مبفاة ة اسا األموا و ويا اإلرها .
 التأكد مت الت ا الشص

املهلم

له لسيامات و جدهلاءات مفاة دة اسدا

األموا و ويا اإلرها .
 تلقي تقاريهل املدوفذني بشدفا مباشدهل عدت أ عمليدات أو أنشدطة مشدتبه ةيهدا
و ليلها وتقديهل اعاجة

رماهلا

و دة الت هليات املالية.
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 عددداد تقهليددهل مددنو وتقدميده

جملددس دارة الشددص

لدده يتضددمت

املددهلم

يع اإلجدهلاءات املتصدلة لتنذيدل السيامدات واإلجدهلاءات والضدوابط الدامليدة
وأ اق ا ددات لتني ي د ةنياليددة وكذاي دة تلددن اإلجددهلاءات ،وتقددديخ نسددصة مددت
التقهليهل

اهليئة.
املددددهلم

 التأكددددد مددددت ا تذدددداف مددددوفذي الشددددص

لدددده لميددددع السددددجةت

واملستندات والتقاريهل الضهلورية.
 وضع مطط وبهلامو تدريب مستمهلة جلميع موفذي الشص

املهلم

له.

املادة الرابعة والعشرو :
املراجعة الداخلية
على دارة املهلاجنية الداملية لدى الشص

املهلم

له جهلاء تقييخ منتظخ لذاعلية

السيامات واإلجدهلاءات والضدوابط الدامليدة اصاصدة مبفاة دة اسدا األمدوا و ويدا
اإلرها للتأكد مت االلت ا هلا.
املادة اخلامسة والعشرو
التعليم والتدريب
 - 1جيددب علددى الشددص

املددهلم

لدده اختددام

يددع اصطددوات املنامددبة للتأكددد مددت

صو موفذيه على تدريب منتظخ يشما املوضوعات اآلتية:
(أ) االتذاقيددات واألنظمددة والتنيليمددات اصاصددة مبفاة ددة اسددا األمددوا و ويددا
اإلرهددا  ،والمدديما جددهلاءات النينايددة الواجبددة

دداق النيميددا وتنيقددب وكشددا

النيمليات املشتبه ةيها واإلبة عنها.
( ) التقنيات واألمداليب واملمارمدات السدائدة يف مفاة دة اسدا األمدوا و ويدا
اإلرها .
(ج) السيامددات واإلجددهلاءات والضددوابط الدامليددة للشددص

املددهلم

لدده اصاصددة

مبفاة ددددة اسددددا األمددددوا و ويددددا اإلرهددددا  ،ومسددددروليات املددددوفذني يف
مفاة ة اسا األموا و ويا اإلرها .
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- 2جيب أن يفون لدى الشص

املهلم

لده بدهلامو لتددريب

يدع املدوفذني اجلددد،

وأن يدددوةهل هلدددخ التددددريب املسدددتمهل لت دددديث منيلومددداتهخ والتأكدددد مدددت منيدددهلةتهخ
مبسرولياتهخ وخباصة الليت يتنياملون مع اجلمهور بشفا مباشهل والقدائمون علدى
ةتح اعسابات اجلديدة للنيمةء.
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الباب السابع
أحكام ختامية
املادة السادسة والعشرو :
العقوبات
مددع عددد اإلمددة بالنيقوبددات املذهلوضددة مبوجددب نظددا مفاة ددة اسددا األمددوا ،
اضع أ شدص

مدهلم

لده أو أ مدت أعضداء جملسده أو مديهليده أو موفذيده ادالا

أياً مت هلق القواعد للنيقوبات املنصدوا عليهدا يف املدادتني التامدنية واصمسدني و الىانيدة
والستني مت نظا السوق املالية.
املادة السابعة والعشرو :
نفاذ هذه القواعد
تفون هلق القواعد ناةلة مت تاريخ نشهلها.
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امللحق رقم ()1
املؤشرات الدالة على غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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امللحق رقم ()1
املؤشرات الدالة على غسل األموال ومتويل اإلرهاب
اعاالت املوض ة أدناق أمىلة قد تد على ارتباط صذقة بغسا أموا أو ويا رها :
 - 1بداء النيميا اهتمام ًا اري عاد بشأن االلت ا ملتطلبات مفاة دة اسدا
األموا أو ويا اإلرها  ،وخباصة املتنيلقة بهويته ونوع عمله.
 - 2رةدددض النيميدددا تقدددديخ بياندددات عنددده أو توضددديح مصددددر أموالددده وأصدددوله
األمهلى.
 - 3رابددة النيميددا يف املشدداركة يف صددذقات اددري واضد ة مددت يددث اهلضددها
القددانوني أو االقتصدداد أو عددد انسدددجامها مددع مدد اتيجية االمدددتىمار
املنيلنة.
 - 4حماولدة النيميددا ت ويددد الشددص

املدهلم

لدده مبنيلومددات اددري صد ي ة أو

مضللة تتنيل بهويته و/أو مصدر أمواله.
 - 5علخ الشص
رها  ،أو أ

املهلم

له بتورط النيميا يف أنشطة اسا أمدوا أو ويدا

الذات جنائية أو تنظيمية.

 - 6بداء النيميا عد االهتما باملصاطهل والنيموالت أو أ مصاريا أمهلى.
 - 7اشتباق الشص

املهلم

له يف أن النيميا وكيا للنيما نيابة عت موكِدا

جمهو  ،وتهلددق وامتناعه بدون أمبا منطقية ،يف عطاء منيلومات عت
ملن الشص

أو اجلهة.

 - 8صددنيوبة تقددديخ وصددا لطبينيددة عملدده أو عددد منيهلةتدده بأنشددطته بشددفا
عا .
 - 9ا تذددداف النيميدددا بنيددددة سدددابات بامدددخ وا دددد أو بنيددددة أيددداء ،وتنيددددد
الت ويا بني اعسابات أو الت ويا لطهله آمهل دون مسو .
 - 10قيا النيميا بت ويةت بهلقيدة متنيدددة عسدابه اصداا باالمدتىمار يتبنيده
بطلب مباشهل لت ويا املبلا لطهله االث دون توضيح الغهلض مت ملن.
 - 11قيا النيميدا بامدتىمار طويدا األجدا يتبنيده بنيدد مددة وجيد ة طلدب تصدذية
الوضع االمتىمار و ويا النيائد مت اعسا .
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 - 12وجود امتةه كبري بني أنشطة النيميا واملمارمات النيادية.
 - 13رةض النيميا ت ويد الشص

لده باملنيلومدات األمامدية اصاصدة

املدهلم

بصندوق امتىمار للتأكد مت هويته.
 - 14طلددب النيميددا مددت الشددص
عدددد ت ويدددد الشدددص

املددهلم

املدددهلم

لدده

ويددا األمددوا بهلقي داً وحماولددة

لددده بدددأ منيلومدددات عدددت اجلهدددة احملولدددة

واحملو ليه.
 - 15حماولددة النيميددا تغدديري صددذقة أو لغاءهددا بنيددد تبليغدده مبتطلبددات تدددقي
املنيلومات أو ذ السجةت مت الشص

املهلم

له.

 - 16طلب النيميا نهاء جدهلاءات صدذقة يسدتصد ةيهدا أقدا قددر ممفدت مدت
املستندات.
 - 17قيا النيميا بنيدد كبري مت اعواالت الربقية ال يصنيب تذسدريها علدى
الهلاخ مت تدني قيمة صذقات األوراق املالية.
 - 18علددخ الشددص

املددهلم

لدده أن األمددوا أو املمتلفددات يددهلاد مددت مصددادر

اري مشهلوعة.
 - 19تغري مصادر دما النيميا بشفا مستمهل.
 - 20عد تنامب قيمة أو تفهلار النيمليات مع املنيلومات املتوةهلة عت املشتبه
به ونشاطه ودمله ومنط ياته وملوكه.
 - 21انتماء املستذيد اعقيقي ملنظمة منيهلوةة بالنشاط اإلجهلامي.
 - 22فهور عةمات البلخ والهلةاهية على املشتبه به وعائلته بشفا مبالا
ةيه ومبا ال يتنامب مع وضنيه االقتصاد (ماصة ما كان بشفا
مذاجئ).
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