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 مرشد مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب

 یھدف ھذا المرشـــد علـــــى مساعدة العاملین بالشركة عـلى اإللتـزام بالضوابـــط 
واللوائــــح والمبـــاديء والسیاسات الموضوعة لمكافحة غسل األموال وتمـــــویل 
اإلرھاب المتوافقة مـع كل من قانــــون مكافحة غسل األمـــــــوال وتمویل اإلرھاب 

م وتوصیات مجموعـــــــة العمل المالـــي ( الفاتف ) و إتحـــاد شركات 2014للعام 
التأمیـــــن الدولــــــــي (إلیاس) والئحة مكافحة غسل األمــــــوال وتمویل اإلرھاب 

م الصادرة مــــن ھیئة الرقابة على التأمین للتأكــد من إلتزام الشركة بجمیع 2015
 متطلبات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب .

 اوًال: تعریفات 

 غسل االموال:

وال الناتجة عن األعمال غیر المشروعة ــــــــــــــادة تدویر األمــــــــوإعـــه •
در ـفي مجاالت وقنوات استثمار شرعیة إلخفاء المص( متحصالت جریمة ) 
 الحقیقي لھذه األموال.

وال مكتسبة ــد إخفاء أو تمویھ طبیعة أمــھو: أي فعل أو الشروع فیھ  بقص •
ة ـــالفا للشرع أو النظام وجعلھا تبدو وكأنھا متأتیة من مصادر مشروعـــخ
." 

ي تنتج من االتجار بالممنوعات ــــــــاالموال التي تعتبر غیر شرعیة ھي الت •
ارة االسلحة ـــــــاء البشریة وتجــــع االعضـــــوة وبيـــــدرات والرشـوالمخ

رق غیر ــــــــــغیر الشرعیة وعملیات استخراج المعادن النفیسة وبیعھا بط
 اقب علیھا القانونـــــــرق یعـــــوال تتحصل علیھا بطـــــة وأي امـــــشرعي

      .( متحصالت جریمة فعلیة ) 

  المالك:



ر المشروعة التي یراد ــــوال غيـــة األمـو الشخص او المنظمة صاحبــــــه •
ن طریق تحویلھا ، من أموال ناتجة عن طریق غیر مشروع ـــــــــغسلھا ع

 وال مشروعة وإخفاء مصدرھا واصلھا الحقیقیین .ـى أمـــــال

  الغاسل (المنظف):

 

رءات ـــھو الشخص الذي یتولى تنظیف األموال لصالح الغیر عن طریق اج •
وك او المؤسسات، ـــــة بالدول او البنـح الخاصــــمخالفة للقوانین او اللوائ

 .والوكالء ذا الدور عادة موظفو البنوك والسماسرة والعمالء ــــؤدي هــــي

  المغسول:

ھي األموال القذرة المكتسبة بطریق مباشر او غیر مباشر من خالل ارتكاب  •
ذه األموال ـى المتحصالت واغلب هـــون وتسمــــجریمة یعاقب علیھا القان

یكون ناتجا عن االتجار في المخدرات بأنواعھا المختلفة أوالسرقة ، 
 االتجار باالثار ، وغیرھا ) 

 المغسلة:

وال إلتمام عملیة الغسل وتحویل ـــو األمــ تمثل األداة التي یستخدمھا منظف •
ون ــى مصادر مشروعة وقد تكـــادر غیر مشروعة الــاألموال من مص

ذه األداة شركة وھمیة او تجارة مشروعة او عملیات شراء ألصول ــــه
  ثابتة او تحف ثمینة او غیرھا من األدوات المستخدمة في تنظیف االموال .

 ثانیًا: تفسیرات •

 القانون:

 م.2014یقصد بھ قانون مكافحة (غ أ و ت إ) لسنة 

 الوحدة:

) من 12یقصد بھا وحدة المعلومات المالیة المنشأة بموجب أحكام المادة (
 القانون.

 الھیئة:



) 1 (4یقصد بھا ھیئة الرقابة على التأمین المنشأة بمقتضى أحكام المادة 
 م.2001من قانون الرقابة على التأمین لسنة 

 الشركة:

یقصد بھــــــا أي شركة من شركات التأمین أو شركات إعادة التأمین التــي 
تحصل على ترخیــــــص لممارســــــة أعمال التأمین بمقتضى أ حكام المادة 

 م.2001) من قانون الرقابة لسنة 1(32

 المجموعة المالیة:

                                                                                                            یقصــــــد بھا الشركة وفروعھا الداخلیـــــــة والخارجیة والشركات التابعــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 ة لھـــا إن وجدت.

 مسؤول اإللتزام:

ھــــو الموظــف المعین مـــن قبل اإلدارة العلیا بالشركة لیكون مسؤوًال عن 
التحقـــق مـــن تطبیـــق القوانیــــــن واللوائــــح والمنشورات المتعلقــــــــة 
بمكافحــــــــة غســـــل االمــــــوال وتمویل االرھاب  بالشركة وغیرھا مـــن 
المتطلبات القانونیة ذات الصلة، ویجب على الشركة تعیین مسؤول اإللتزام 
في المستوى االداري ، كما یجب أن یتمتع مسؤول االلتزام بإستقاللیة في 

 تنفیذ مھامھ ، یجب إخطار الھیئة عند تعیین مسؤول اإللتزام او تغییره 

 مھام مسؤول اإللتزام :

. یكون مسؤول امام مجلس اإلدارة عن متابعة تطبیق نظام مكافحة غسل 
 األموال وتمویل اإلرھاب في الشركة .

. یدقق في المعلومات والتقاریر المتوفرة او التي یتلقاھا عن العملیات غیر 
العادیة او المشتبھ بھا لفحصھا واتخاذ القرار المناسب بخصوص اخطار 

الوحدة بھا او حفظھا على ان یكون قرار الحفص مبررًا، وتكون لھ 
صالحیة الحصول وبالسرعة المناسبة على ایة ملفات او معلومات او 

 بیانات الزمة في الشركة للقیام بمسؤولیاتھ .

. یرفع لمجلس االدارة مقترحات بتطویر سیاسات وإجراءات وضوابط 
 مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب 



.إطالع العاملین بالشركة على سیاسات مكافحة غسل األموال وتمویل 
 اإلرھاب واسالیب المكافحة والمراقبة .

. توفیر المعلومات المطلوبة للھیئة والجھات المختصة بالشكل والتوقیت 
 المناسب.

 

 السیطرة:

یقصد بھا القدرة المباشرة أو الغیر مباشرة لشخص على ممارسة تأثیر 
 فعال على قرارات شخص آخر وأفعالھ بما فیھا المالیة .

 مجموعة العمل المالي:

ھـــي منظمة حكومیة دولیة إنشئت مـــن قبل وزراء الـــدول األعضاء فیھا 
وتتمثل مھامھا فــــي وضـــــع المعاییر وتعزیز التنفیذ الفعال للتدابیر 

القانونیة والتنظیمیة لمكافحة (غ أ و ت إ) والتھدیدات األخرى ذات الصلة 
 بنزاھة النظام المالي الدولــي 

 اإلرھابي:

یقصـــد بھ أي شخص طبیعي یرتكب او یحـــاول یرتكب أعمال إرھابیة بأیة 
وسیلة كانت ، مباشرة أو غیر مباشرة وبشكل غیر مشروع او یساھم 

كشریك فــي أعمال ارھابیة أو یسھم بھا أو ینظم ویأمر اشخاص آخرین 
 بإرتكاب أعمال ارھابیة.

 األشخاص ذوي النفوذ: 

یقصد بھم األشخاص الذین أوكلت الیھم أو سبق أن أوكلت الیھم مھام 
عامـة بارزة محلیـــًا أو دولیـــًا كرؤساء الدول أو الحكومات والسیاسیین 

رفیعـــــي المستــــوى والقضائییـــن والعسكرییــــن رفیعي المستوى 
والموظفیـــــــــــــن التنفیذییــن في الشركات المملوكة للــــدولة والمنظمات 
الدولیــــة ومسئولـــي األحــــــــزاب السیاسیة ومجــالـــــس اإلدارات العلیا 

 والمدیرین ونوابھم .

 شخص:

 یقصد بھ أي شخص طبیعي أو إعتباري أو كیان قانونیى .



 عالقة العمل:

یقصد بھا العالقة التي تنشأ بین شركة التأمین مــــــــع عمیلھا والتي تتصل 
 باألنشطة المالیة أو الخدمیة لفترة زمنیة.

 العمیل:

یقصـد بھ كل شخص یقوم أو یشرع في العمل مع شركة التأمین مثل إصدار 
وثیقة تأمین أو فتح حساب أو تنفیذ معاملة أو تخصیص تحــــویل حســــاب 
لھ أو التصریح لــــھ بإجـــــراء معاملة أو السیطرة علـــى عــــالقة عمل أو 

 حساب.

 المستفید الحقیقي:

یقصد بھ الشخص الطبیعي الذي یمتلك أو یمارس سیطرة نھائیة على 
العمیل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ویشمل الشخصى الطبیعي الذي 
تجري المعاملة نیابة عنھ وكذلك الشخص الطبیعي الذي یمارس سیطرة 

 فعلیة ونھائیة على شخصیة إعتباریة أو كیان قانوني .

 األموال:

یقصد بھا األصول المالیة وغیر المالیة وكافة انواع الممتلكات سواء كانت 
مادیة أو غیر مادیة منقولة أو غیر منقولة مثل الوثائق التأمینیة 

والمستندات القانونیة واإلئتمانات المصرفیة والشیكات السیاحیة والشیكات 
المصرفیة وأوامر الدفع والقبض والكمبیاالت واإلعتمادات والفوائد أو 

 األرباح.

 البنك المركزي:

 یقصد بھ بنك السودان المركزي.

  :البنك الصوري

یقصد بھ البنك الذي لیس لھ وجود مادي في الدولة التي تأسس فیھا  •
وحصل على ترخیص منھا والذي الیتبع ألي مجموعة مالیة خاضعة 

 .للتنظیم والرقابة المصرفیة الموحدة والفعالة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 أركان عملیة غسل األموال

وال ــــــــدف  الى اخفاء او تغییر ھویة االمـــمجموعة من العملیات التي تھ •
 عن مصادر متأتیةن مصادر غیر مشروعة و اظھارھا على انھا ـ عالمتأنیة

  .مشروعھ

 وال:ــــــون اركان عملیة غسل االمــــــوتك •

  ة أو حیازتھا أو استخدامھا.ـــوال غیر المشروعــــــــ تملك األم .1

ار ــــتوظیف األموال غیر المشروعة بأي وسیلة من خالل توظیف أو استثم .2
  األموال في السوق المالي .

در األموال إلخفاء المصدر الحقیقي ــــــاء معلومات مغلوطة عن مصــــإعط .3
 لألموال غیر المشروعة .

 مراحل غسل األموال

 اھرة غسل األموال لیست اجراء بسیط او حالة فردیة ـــظ •

 ھي عملیة متكاملة لھا أھداف ولھا أسالیب ولھا ھیاكل وافراد متخصصین •

ة ـــــق أھدافھا بإجراءات شكليـــنظرا لتنوع مصادرھا وعواملھا فھي التحق •
یطة او بمرحلة واحدة اوبنشاط واحد سواء في المؤسسات المالیة ـــــاو بس

 او في االنشطھ األخرى التي تشكل واجھة لھا.

ي تأخذ عملیة غسیل األموال طریقھا دون أي اجراء قانوني ومن ثم تصبح ــــــــلك
 تمر بثالث مراحل لیصل غاسلو فھيوال ذات المصادر المشروعة ــــكأنھا تلك األم

األموال ألھدافھم وھي كاألتي : 

    Placement مرحلة التوظیف 

داد للغسل ــــــــــــــــذه المرحلة أیضا مرحلة التمھید أو األعـلق علي هـــــــــیط •
 .أو مرحلة اإلیداع



ذه المرحلة إلى ایجاد مكان آمن لوضع األموال غیر المشروعة ــــــــــــتھدف ه •
 (الناتجة من إحدى الجرائم التي نص علیھا القانون) 

الھدف من ھذه المرحلة ھو التخلص من كمیة النقود الكبیرة الموجودة في  •
یدي مالكھا، وذلك بنقلھا الى المكان المقصود من خالل األنشطة او الفعالیات 

 التي لھا صفة الشرعیة 

في ھذه المرحلة یھتم غاسل االموال بالتخلص المادي من كمیات كبیرة من  •
ن الجرائم األصلیة، وذلك إلبعاد الشبھات عنھا وعن عالنقود السائلة الناتجة 

  المجرمین مرتكبي الجریمة األصلیة

 في ھذه المرحلة تستثمر األموال الناتجة عن نشاط غیر مشروع. •

تستثمر في صورة إیداعات في البنوك او المؤسسات المالیة االخرى او بشراء  •
 أوراق مالیة او شراء أصول ثابتة او االكتتاب في بوالص التامین.

  قد یتم ذلك من خالل استخدام مصرف واحد او اكثر وفي بلدان عدیدة •

 Layering (التغطیة)  مرحلة التمویھ

  یطلق علیھا أیضا مرحلة الترقید أو التشطیر •

وأصلھا  تھدف ھذه المرحلة إلى قطع الصلة بین االموال موضوع الغسل •
 .غیر المشروع

اسل االموال بمجموعة معقدة من العملیات المصرفیة وغیر یقوم غ •
  مصرفیة بغرض تضلیل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقیقي لألموال

 یلجأ إلى تصرفات جدیدة لغیر االستخدامات التي تمت في المرحلة األولى •
 .في محاولة لقطع الصلة بین المصدر والحصیلة

یموه ویعتمد أصحاب األموال القذرة في ھذه المرحلة على المصادر  •
األصلیة لألموال غیر المشروعة فیبیعون ما شروه من أصول ثابتة او 

أوراق مالیة ویسحبون ودائعھم من البنوك  او الغاء بوالص التامین اي 
 تسییل ما قاموا بشرائھ

 بعد ذلك یحولون عمالتھم المحلیة الى عمالت أجنبیة مختلفة •



ویقوموا بأجراء تحویالت بین الحسابات البنكیة المختلفة إلخفاء مصدر  •
 األموال القذرة

یكون القاسم المشترك في ھذه المرحلة عادة ھو تواطوء من جانب  •
 المصارف األجنبیة.

Integration  (التكامل) مرحلة الدمج 

یتم ضخ األموال التي غسلت من االقتصاد الخفي الى االقتصاد المعلن  •
لتحویلھا الى أموال تكتسب في صورة أموال معلومة المصدر (الرسمي) 

 مظھرا شرعیا قانونیا

حیث یتم ممارسة النشاط الوھمي فتصعب التفرقة بین ھذه األموال  •
 . واألموال األخرى الناتجة من مصادر مشروعة

تكتسب األموال القذرة شرعیتھا عن طریق دمجھا في مشاریع تجاریة  •
 یعرف عنھا مشروعیتھا ومشروعیة رأسمالھا 

تستخدم ھذه األموال في أنشطة أخرى یمكن أن تولد دخل مستمر قد  •
 یستخدم لتمویل جرائم أخرى 

یصعب الفصل بین مصدر رأس المال المشروع ورأس المال غیر المشروع  •
 وتصبح األرباح التي تدرھا ھذه المشروعات أموال نظیفة ومشروعة.

 المخاطر المتضمنة في وثائق التامین

 :المخاطر المتعلقة بالخدمات والمنتجات •

وال ــــقد تستخدم بعض الخدمات والمنتجات التأمینیة في عملیات غسل األم •
وتمویل اإلرھاب، ویشمل ذلك الخدمات والمنتجات الجدیدة التي یمكن 

 إعتبارھا مدخال لغسل األموال.

بأنھا ذات مخاطر عالیــــــة مثل االصدارات ذه الخدمات التي تصنف ـــمن ه •
 الفنیة سیارات شامل ، حریق ، بحري ، ھندسي وكذلك المطالبات

ن المستفیدین  ـــــــــي ال تتیح الحصول على معلومات كافیة عـــالخدمات الت •
 او التي تتسم بطابع دولي كالخدمات التي تتم عبر االنترنت

 مخاطر العمالء: •



العمالء الذین ینتمون إلي دول ال تتوافر لدیھا نظم تشریعیة مناسبة  •
لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ( ویتم التعرف علي ذلك من خالل 

 وحدة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ). 

العمالء الذین یمارسون أنشطة علي وجھ االعتیاد متعلقة بالسلع الثمینة،  •
مثل المجوھرات والذھب، والسیارات والتحف، وبالتعامل في العقارات 

 والتأجیر التمویلي وأندیة القمار.

العمالء الذین یمتنعون عن توفیر معلومات كافیة أو یقدمون معلومات غیر  •
صحیحة  تتعلق بالتعرف علي ھویتھم وطبیعة نشاطھم والذین یقدمون 

 عناوین غریبة غیر مألوفة ویصعب التحقق من صحتھا .

العمالء الذین یحرصون علي عدم التعامل مع الشركة من خالل االتصال  •
 المباشر وینجزون أعمالھم من خالل الوكالء والمفوضین ومن في حكمھم .

العمالء من ذوي المناصب السیاسیة والحزبیة المعروفة أو وكالئھم أو  •
 أقاربھم من الدرجة األولى 

العمالء الذین یھتمون بصورة غیر عادیة باالستفسار عن النظم المطبقة  •
للتعرف علي العملیات غیر العادیة أو معاییر االشتباه أو إجراءات اإلخطار 

 الخاصة بالعملیات المشتبھ فیھا.

عنوان المقر الدائم إلقامة العمیل أو مركز نشاطھ الرئیسي یكون خارج  •
 منطقة الشركة او فرعھا بمسافة بعیدة.

الرفض أو التقاعس من قبل الوكیل (كالمحامي أو المحاسب أو الوسیط  •
المالي ومن في حكمھ) في تقدیم المعلومات المطلوبة عن مؤسسي 

الشركات (تحت التأسیس) وذلك بالتذرع بعدم إفشاء سر المھنة عند 
 استیفاء بیانات التعرف علي ھویة ھؤالء المؤسسین.

 العمالء الذین ال یھتمون بتفاصیل البولیصة وتكالیفھا. •

 مخاطر تعامالت العمالء •

 عدم تناسب الخدمة التامینیة المطلوبة مع نشاط العمیل. •

 العملیات التامینیة الكبیرة او التي لیس لھا ھدف اقتصادي واضح. •



حاالت طلب تحویل او دفع مبلغ التأمین لطرف ثالث لیس لھ عالقة بالعملیة  •
 التامینیة.

حاالت االنھاء المبكر للبولیصة وحاالت طلب تغیر مكان دفع قیمة  •
 البولیصة.

 حاالت طلب وثائق تامین كبیرة ال تتناسب مع احتیاجات العمیل. •

الدفع النقدي في حاالت تكون التحویالت المصرفیة ھي وسیلة دفع  •
 االقساط، او استخدام البطاقات الخارجیة لدفع االقساط.

 طلب االقتراض بضمان البولیصة وأقساطھا. •

العناصر األساسیـة لسیاسـات التعرف على العمیل (العنایة الواجبة بشأن 
 العمالء)

یقصد بالعنایة الواجبة بشأن العمالء التعرف على ھویة العمیل والمستفید  •
 .الحقیقي والتحقق منھا قبل وأثناء تعاملھ

تشكل العناصر األساسیة التالیة الجزء الرئیسي والعامل المساعد األھم في  •
  الحد من عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب وھي:

  قبول التعامل مع العمیل. •

  تصنیف العمالء حسب درجة المخاطر. •

   العمیــل.تصنیف •

   ذات المخاطر المرتفعة.للبوالصالرقابة المستمرة  •

 قبـول التعامـل مع العمیــل

كن تي یمتعتبر سیاسـة قبول العمیل الجدار الواقي األول لتجنب المخاطر ال •
 .أن تنشأ نتیجة التعامل مع العمالء

في ھذه المرحلة یمكن رفض قبول التعامل مع العمیل أو تقدیر مستوى  •
المخاطر المتعلقة بـھ تبـعًا لنوعیة العدید من العوامل نذكر منھا: النشاط 

                                       االقتصادي أو الجنسیة أو المركز السیاسي أو الوظیفة العامة ،
  السیاسات المتعلقة بقبول التعامل مع العمیل:



تتشمل بیانات التعرف على ھویة العمیل للشخص الطبیعي االسم  .1
الكامل للعمیل، جنسیتھ، عنوان اإلقامة الحالي والدائم، رقم الھاتف، 

طبیعة ومكان العمل، والغرض من التعامل، وأي معلومات اخرى 
  ترى ضرورة الحصول علیھا.

في حال تعامل شخص آخر مع الشركة بالنیابة عن العمیل، یجب التأكد من  .2
وجود وكالة عدلیة  لتوكیل ھذا الشخص واالحتفاظ بصورة مصدقة عنھا، 
باإلضافة إلى التعرف على ھویة الوكیل طبقًا إلجراءات التعرف على ھویة 

  العمیل.

بالنسبة للشخص االعتباري أن تشمل بیانات التعرف على ھویة  .3
العمیل االسم الكامل للشخص االعتباري،الشكل القانوني، 

رأسمالھ،عنوان المقر، الرقم الضریبي إن وجد، نوع النشاط، تاریخ 
التسجیل ورقمھ،  وأسماء المالكین وعناوینھم وحصص ملكیتھم في 

الشخص اإلعتباري، أسماء المفوضین بالتعامل على الحساب 
وجنسیاتھم، أرقام الھواتف. بحیث تكون الشركة على علم بھیكل 

الملكیة واالحكام التي تنظم صالحیات اتخاذ القرار الملزمة للشخص 
االعتباري وایة معلومات اخرى ترى الشركة ضرورة الحصول 

  علیھا.

أن یتم التحقق من وجود الشخص االعتباري وكیانھ القانوني عن  .4
طریق المستندات الالزمة وما تتضمنھ من معلومات، ومثالھا: 

 الشھادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجاریة
    .ورخصة مزاولة النشاط إذا وجدت

الحصول على المستندات الدالة على األشخاص الطبیعیین المفوضین في . 5
التعامل باسم الشخص االعتباري باإلضافة إلى ضرورة التعرف على ھویة 

  المفوض بالتعامل طبقًا إلجراءات التعرف على ھویة العمیل.

الحصول على أسماء وعناوین الشركاء والمساھمین الذین تزید ملكیتھم . 6
  . ( الشخص االعتباري )  % من رأسمـال الشركة10عن 

الحصول على شھادة رسمیة صادرة عن الجھات المختصة في حال  .7
   ومصادق عیھا حسب األصول.الدولةكانت الشركة مسجلة خارج 



ضرورة التحقق من صحة البیانات والمعلومات التي تم الحصول علیھا  .8
  من العمیل وذلك من خالل مصادر محایدة وموثوق بھا .

الحصول على نسخة من كافة الوثائق التي تم الحصول علیھا موقعة  .9
  من قبل الموظف المختص بما یفید إنھا نسخة طبق األصل.

التحقق من المستفید الحقیقي من العملیة المراد إجراؤھا والطلب من .10
 خطي یحدد فیھ ھویة المستفید الحقیقي بحیث یتضمن حالعمیل تقدیم تصري

  التصریح على االقل معلومات التعرف على ھویة العمالء.

ال یجوز صرف أیة مبالغ لصالح العمالء إال عن طریق حواالت أو . 11        
  تصدر للمستفید األول تسلم الى العمیل مباشرة.     شیكات 

 في حال تسلم الشیك ألي طرف آخر موكل باستالمھ من قبل العمیل .12
فعلى الشركة توثیق كافة المعلومات المتعلقة باسم المستلم ومكان إقامتھ 

  .وصورة عن وثیقة إثبات الشخصیةومكان عملھ 

 للتعامالت المعقدة والضخمة بصورة غیر واجبة المعززةبذل العنایة ال.  13
اعتیادیة والتي لیس لھا غرض استثماري ظاھر أو أنھا تتسم بالریبة أو 

  غیر اعتیادیة للعمیل.طلبات الشبھة أو تمثل 

 تصنیف العمالء حسب درجة المخاطر

إن الھدف من تصنیف العمالء حسب درجة المخاطر عند بدء التعامل مع  •
الشركة ھو تنظیم وزیادة كفاءة وفاعلیة آلیة مكافحة عملیات غسل األموال 

    وتمویل اإلرھاب.

  األسس والمعاییر التالیة لتصنیف العمالء:یمكن إعتماد وبناءًا علیھ  •

  أوًال: درجات التصنیف •

  المخاطر عالیة .1

  المخاطر متوسطة .2

 المخاطر منخفضة .3
  ثانیًا: أسس التصنیف

تعتبر عملیة تصنیف العمالء حسب درجة المخاطر من األدوات المساعدة 
في تحدید طبیعة العالقة المستقبلیة مع العمیل واألسس الواجب اتباعھا 



، إال انھ من الصعب درجة مخاطره لمتابعة ومراقبة حركاتھ بما یتناسب مع 
  .وضع وتحدید أسس معینة تنطبق على كافة العمالء

وقد تم حصر وتحدید المؤشرات التالیة كأساس لتصنیف العمالء، على أن 
یتم مراجعتھا وتعدیلھا بشكل مستمر لتواكب المستجدات وآخر البیانات 

  :-المتوفرة التي قد تؤدي إلى تغیرھا أو إعادة النظر في بعض بنودھا
  عمالء ذوي المخاطر المرتفعة (درجة مخاطر عالیة) •
یعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة كل من تنطبق علیھم المؤشرات  •

  التالیة:
  الشخص الطبیعي *  •
  أ – الشخصیات المعروفة (العامة) •

جمیع المناصب العلیا في الدولة (الوزراء، النواب، األعیان ...  –
 الممثلین والمغنین  ، الخ)

  ب – األشخاص الذین یزاولون األعمال الحرة التالیة: •
، مندوبي شركات السیاحة والسفر، مندوبي شركات التأمین، الصیاغ –

  موظفي الفنادق
  ج – األشخاص السیاسیون ممثلو المخاطر: •

الموظفین العسكریین البارزین/ جیش، أمن عام، سالح ، القضاة –
  جو...

 أعضاء األحزاب ،  أعضاء الحكومة السابقین/نواب، وزراء،محافظین... •
  السیاسیة،الحالیین والسابقین

، UNموظفي المؤسسات والھیئات التي ال تھدف للربح (الجمعیات ،  •
موظفي السفارات بشكل عام/بغض النظر عن المستوى ، الصلیب األحمر)

  اإلداري.
   

د – األشخاص غیر المقیمین بغض النظر عن األعمال التي یزاولونھا  •
  محلیًا أو دولیًا.

  الشخص االعتباري  •
  أ – النشاط االقتصادي •
، شركات االستیراد والتصدیر، شركات التأمین، شركات السیاحة والسفر •

  شركات الصیاغة
 ، شركات الوجبات السریعة (خصوصًا ذات الماركات العالمیة) •
  الجمعیات والمؤسسات والھیئات غیر الھادفة للربح. •



  المكاتب العقاریة، شركات االستثمار (العقاریة،....)، شركات الصرافة •
  ب- الجنسیة •
 وبغض جنسیة البلدغیر  من جمیع الشركات والمؤسسات أو المنظمات  •

  النظر عن طبیعة النشاط االقتصادي الذي یزاولونھ.
ج- طبیعة عمل (المالك الرئیسي/أعضاء مجلس اإلدارة/المساھمین الذین  •

% / المدیر العام) للشركات أو المؤسسات أو 10تزید مساھماتھم عن 
  :األعمال التي كان یزاولھا سابقًا

  الموظفین العسكریین، أعضاء األحزاب، السیاسیین، القضاة •
  الموظفین الحكومیین رفیعي المستوى (نواب، وزراء، محافظین...) •
  یونالسیاس، موظفي السفارات •
   عمالء ذوي المخاطر المتوسطة (درجة مخاطر متوسطة)- •
كل عمیل (طبیعي/اعتباري) لھ أي نشاط تجاري وال ینطبق علیھ أي من  •

) أعاله یتصف بدرجة مخاطر 1المؤشرات التي تم ذكرھا في بند (
  متوسطة.

   عمالء ذوي المخاطر المنخفضة (درجة مخاطر قلیلة)-3 •
یصنف كل عمیل طبیعي لیس لھ أي نشاط تجاري بدرجة مخاطر منخفضة  •

 ) أعاله . 1إذا لم ینطبق علیھ أي من المؤشرات التي تم ذكرھا في بند (
 نھائیًا بأنھ لن یتم متابعة ومراقبة حركات العمیل ضمن األسس  ھذاال یعني 

واإلجراءات المتعارف علیھا الن عملیة المراقبة الیومیة لحركات العمالء 
تتم بغض النظر عن درجة تصنیف العمیل إال انھ یتم إعطاء عنایة اكثر 

  لتعامالت العمالء حسب درجة المخاطر.

  وتحلیل العمیلقییم وتصنیفت

إن عملیة تشخیص وتحلیل العمالء وتفھم طبیعة أعمالھم قد یستغرق وقتًا،  •
  إال انھ من الضروري مراعاة ما یلــي :-

ال بد من إعطاء العنایة الواجبة واالھتمام األكبر في حالة العمالء ذوي  •
المخاطر المرتفعة بالنسبة لعملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب مثل 
  الصرافیین والكازینوھات والسماسرة والمؤسسات والجمعیات ...الخ .

 األشخاص السیاسیون ممثلو لبوالص بالنسبة واجبة المعززةبذل العنایة ال •
المخاطر وھم األشخاص الذین یشغلون أو شغلوا وظیفة عامة علیا في أي 
دولة مثل رئیس حكومة أو سیاسي بارز أو قاضي أو عسكري أو منصب 



حكومي رفیع المستوى أو شخصیات بارزة في حزب سیاسي ویشمل ذلك 
 .أفراد عائالت ھؤالء األشخاص حتى الدرجة األولى

یجب الحصول على موافقة المدیر أو صاحب أعلى سلطة تنفیذیة في الجھة  •
الخاضعة عند إنشاء عالقة معھم أو عند اكتشاف أن احد عمالء الشركة قد 

  أصبح من فئة العمالء ممثلي المخاطر.

لعمالء ممثلي المخاطر البوالص الخاصة لضرورة مراعاة مدى تشعب  •
  .البوالصومدى التداخل بین نشاط ھذه 

تعامالت مع األشخاص السیاسیین لضرورة المتابعة وبشكل دقیق ومستمر  •
 ممثلي المخاطر. 

بذل العنایة الخاصة للعملیات التي تتم مع أشخاص یتواجدون في دول ال  •
  تتوافر لدیھا نظم مناسبة لمكافحة عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 للعمالء الذین یتعاملون بشكل غیر مباشر مع الشركة الواجبةبذل العنایة  •
او من خالل إستخدام العملیات التي تتم من خالل الوسائل أو االدوات 

  االلكترونیة.

  بذل العنایة الخاصة مع العمالء من الجمعیات الخیریة والمنظمات األھلیة. •

لضمان بإستمرار  والمفوضین البوالصبیانات المتعلقة بأصحاب التحدیث  •
بقاء سجالت الشركة محدثة ومتجددة وضرورة سرعة تنفیذ ذلك التحدیث 

 في الحاالت التالیـة:- 

  .ونوعیة البوالصتغییر مھم في طریقة  .1

بما یتناسب مع حالة بولیصة معینة الشعور بعدم كفایة المعلومات المتعلقة  .2
  .صاحب البولیصةونشاط 

توثیق المعلومات التي یتم الحصول علیھا بشأن العمالء وطبیعة األنشطة  •
ونوعیة وحجم النشاط ومكان العمل والمفوضون بالوكالة وغیر ذلك من 

  المعلومات التي تراھا الشركة ضروریة.

•  

 



 

 

 

   اإلشتباهحاالت

 

إذا رفض العمیل تزوید الشركة بالمعلومات الضروریة لتفھم طبیعة النشاط  •
  الذي یقوم بھ أو مصدر أموالھ.

العمیل الذي یبدي اھتمام غیر عادي بمدى التزام الجھات الخاضعة  •
لتعلیمات مكافحة غسل األموال في أنشطة األوراق المالیة بمتطلبات اإلبالغ 

  عن العملیات المشبوھة.

العمیل الذي یرافقھ شخص یكون موجھًا لھ ومجیبا على كل األسئلة  •
  واالستفسارات التي تطرح من قبل الموظف.

العمیل الذي یواجھ صعوبة في وصف طبیعة نشاطھ أو یفتقر الى  •
  المعلومات العامة بذلك النشاط.

العمیل الذي یفید بمعلومات تحدد مصادر أموالھ ویتضح إنھا خاطئة أو  •
  مضللة.

العمیل الذي یتعامل بمبالغ ضخمة دون توفر الحد األدنى من المعرفة  •
  ومخاطرھا.بوثائق التامین بطبیعة االستثمار 

 في الشركة وثائق أو مفوضًا عن عدة وثائق تأمینیةالعمیل الذي لھ عدة  •
  .وثائقودون قیامھ بإجراء تعامالت على تلك ال

 لغایات االستثمار طویل األجلیطلب إصدار بولیصة تامین العمیل الذي  •
إلغاء البولیصة  وبعد ذلك بفترة قصیرة یطلب من الوسیط بقیمة مرتفعة

  وسحب األموال.

 بدول ال تتوافر لدیھا نظم تشریعیة لمكافحة غسل األموال أو تمویل الءالعم •
  اإلرھاب.



العمیل الذي ال یبدي اھتمام تجاه المخاطر أو مبلغ العموالت أو غیر ذلك  •
  من تكالیف التعامالت األخرى.

 

 الجھات المعنیة بوضع معاییر دولیةأھم 

 األمم المتحدة. •

•  FATF. 

 .IAIS)االتحاد الدولي للمشرفین على شركات التأمین  ( •

(International Association of Insurance Supervisors)  

  Financial Action Task Force (FATF) منظمة  •

ھي كیان شبھ حكومي ھدفھ تطویر ونشر السیاسات الخاصة بمكافحة غسل  •
األموال والتعامل مع األموال الناتجة عن الجریمة بغرض تمویھ مصدرھا 

 غیر الشرعي.

 دولة ومنظمتین دولیتین وقد 29 من  FATFتتكون لجنة العمل المالي •
 أربعین توصیة لمكافحة غسل األموال وقد 1990أصدرت ھذه اللجنة في 

 تم إضافة ثماني 2003 في عام 1996تم إدخال بعض التعدیالت علیھا في 
 توصیات أخري تختص بتمویل اإلرھاب . 

 IAISالجمعیة الدولیة لمراقبي التأمین 

 متضمنة دور السلطات الرقابیة في 2000المبادئ األساسیة للتأمین  •
مكافحة غسل األموال وأھمیة تبادل المعلومات مع السلطات األجنبیة 

 . فیما یلي المماثلة

قیام السلطات الرقابیة بعملیات التفتیش المیداني والتحقق من السجالت  .1
 والعملیات التي تقوم بھا الشركة ووسطاء التأمین.

صالحیات السلطات الرقابیة بشأن تبادل المعلومات مع الجھات الداخلیة   .2
 والخارجیة.



تأكد السلطات الرقابیة عند الترخیص للمؤسسات المالیة من توافر إجراءات  .3
 فعالة لمكافحة غسل االموال.

بعض المعاییر االسترشادیة الستخدام أنشطة التأمین في عملیات غسل  .4
 االموال.

واجبات الشركات والوسطاء بقواعد الحیطة وحفظ السجالت ومتطلبات  .5
 اإلخطار

 حفظ السجالت والمستندات

االحتفاظ بالسجالت مختومة بصورة طبق األصل عن المستندات التي تثبت  •
صحة المعلومات لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاریخ انتھاء عالقة 

 العمیل بھا أو من تاریخ آخر عملیة قام بھا العمیل. 

أن یتضمن ملف العمیل جزء خاص بكافة المستندات والوثائق الخاصة  •
بالتعرف على العمیل وأي مستندات لھا عالقة بعملیات مراقبة ومكافحة 

  غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 القواعـــد العامـــة

على الموظفین بمختلف مستویاتھم اإلداریة دراسة وفھم وتنفیـذ ھذه  •
اإلجراءات وطلب اإلیضاحات التي یرونھا ضروریة لتمكینھم من القیام 

  بواجباتھم.

إذا توافر الشك ألي إداري (موظف) في الشركة أن العملیة المراد تنفیذھا  •
ھي عملیة مشتبھ بھا فیجب علیھ إبالغ مسؤول اإلخطار عن تلك العملیة 

  واألسباب والتحلیالت التي اسـتند إلیھا في ذلك االشـتباه.

عدم قیام الموظف بإبالغ مسئولیھ حسب ما ھو مقرر في ھذه اإلجراءات  •
أو انھ یظھر بشكل واضح بأنھ ال یقوم بواجباتھ بشكل واضح فإنھ یعرض 

 كما منصوص في نفسھ للمساءلة اإلداریة واتخاذ اإلجراء المناسب بحقھ
  .الئحة جزاءات الشركة 

على مسؤول اإلخطار إخطار الوحدة فورًا عن العملیات المشبوھة سواء  •
تمت ھذه العملیات أم لم تتم، وذلك بالوسیلة أو النموذج المعتمدین من 

  الوحدة.



ال تتحمل الشركة أیة مسؤولیة نتیجة القیام بواجباتھا، وال یعتبر إفصاح  •
الشركة عن أیة معلومات متعلقة بعلمیات یعتقد بأنھا مشبوھـة إخالال 

  بواجب االلتزام بالسریة.

عدم التعامل مع االشخاص مجھولي الھویة او ذوي االسماء الصوریة او  •
  الوھمیة او مع البنوك والشركات الوھمیة.

 

 

 

 الجــــــــــــزاءات

دون المساس بسلطات جھات الرقابة واإلشراف بتوقیع أي جزاءات 
منصوص علیھا في أي قوانین أو لوائح أو منشورات آخري یجوز لجھات 

الرقابة واإلشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل أي من المؤسسات المالیة 
أو الغیر مالیة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة 

أو اإلشرافیة أو مدرائھا لألحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون أو 
اللوائح أو القرارات أو المنشورات أو التعلیمات أن تفرض أي من 

 الجزاءات اآلتیة :ــ

 (أ)إنزار مكتوب بالمخالفة،

 (ب) أمر یتضمن اإللتزام بإجراءات محددة،

(ج) أمر بتقدیم تقاریر منتظمة عن التدابیر المتخذة لمعالجة المخالفة 
 المعنیة،

(د) فرض جزاء مالي على المؤسسة المالیة أوالمؤسسة الغیر مالیة 
 ) عن كل مخالفة 500000المخالفة ،الیجاوز خمسمائة الف جنیھ (

 (ھـ) منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذى الصلة لفترة محددة،

(و) تقیید صالحیات أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة أو 
اإلشرافیة أو مدرائھا أو المالك المسیطرین ، بما في ذلك تعیین مراقب 

 مؤقت،



(ز) عزل أو طلب تغییر أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة 
 أو اإلشرافیة أو مدرائھا،

 (ح) إیقاف النشاط أو العمل أو المھنة أو تقییدھا أو حظر مزاولتھا،

 (ط) إیقاف الترخیص،

 (ي) سحب الترخیص،

 

 مسؤول اإللتزام //

 یاسر محمد أحمد

 

 
 

 


