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 المقدمـة:  -1

 

تعتبر ظاهرة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إحدى الظواهر اإلجرامية المقلقة للعالم في الفترة األخيرة وذلك  

جرائم من حجم التطورات الرتباطها العضوي بالجرائم المنظمة وخاصة تجارة المخدرات حيث استفاد مرتكبو هذه ال

المتالحقة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت ووسائل االنتقال باإلضافة إلى النمو الكبير في حجم النشاطات 

 التجارية والتي أدت إلى تدفق ضخم للسلع والخدمات بين مختلف الدول. 

قة وطيدة تجمعهما معًا، حيث أثبتت وجهان لعملة واحدة وهناك عال اإلرهاب وغسل األموال تمويل عمليتيوتعد  

     الدراسات أن معظم تمويل العمليات اإلرهابية تأتي من عمليات غسل األموال.

وقد استغل غاسلو األموال االندماج الحاصل في أسواق المال الدولية والتطور التقني في األنظمة المصرفية 

ألموال المراد غسلها إلى أي مكان في أرجاء العالم وبالتالي والمالية التي أصبحت قنوات رئيسية لهم لنقل وتحريك ا

 إخفاء مصدرها الغير قانوني.

 

وباعتبار أن البنوك التجارية تمثل الملجأ لمعظم جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب فان دور البنوك في الرقابة على 

ئل العملية في مكافحتها، وهذا  يتطلب المعامالت المشبوهة التي يقوم بها غاسلو األموال  يشكل أهم الوسا

وجود إجراءات وسياسات واضحة هدفها األساسي حماية سمعة البنك وتجنب المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تنشأ 

التي  الرقابيةغسل األموال ، كما أن القوانين المحلية وتعليمات السلطات  لعملياتنتيجة استخدام البنك كقناة 

تشكل اإلطار العام الذي يجب التوافق معه واتخاذ ما يلزم لتنفيذه ، عالوة على المتطلبات صدرت بهذا الخصوص 

ية والعالقات مع البنوك العالمية والقوانين الدولية التي تضع شروطًا على التعامالت المصرفية الداخلية والخارج

 .المراسلة

التأكد من أن األموال المتأتية من نشاطات  كما أن الجهود التي يضعها البنك لتطبيق هذه اإلجراءات لضمان

مشبوهة ال تتم من خالل النظام المالي لبنك األردن سيكون لها أثرًا إيجابيا على صورة البنك المحلية والخارجية 

 والمصرفية.وتجنبه أية عوائق في تصريف شؤون معامالته المالية 
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  موال وتمويل اإلرهاباإلطار القانوني لتطبيق سياسة مكافحة عمليات غسل األ -2

 

  :القانوني اإلطارأوال: 
 الفروع العاملة في المملكة: .1

 المحلية:القوانين  1.1
 147( من المادة 2الفقرة ) 1960ة لسن 16المعدل لقانون العقوبات رقم  2007لسنة 16القانون رقم  1.1.1
 ب./99و 93مادة  2000لسنة  28قانون البنوك رقم  1.1.2
 وتعديالته. 2007( لسنة 46رقم )وتمويل اإلرهاب  قانون مكافحة عمليات غسل األموال 1.1.3
 .2006( لسنة 55رقم ) ( ويقرأ مع القانون2014لسنة )قانون معدل لقانون منع اإلرهاب  1.1.4

 
 

 : في األردن األردني البنك المركزيتعاميم  تعليمات / 1.2
رقام  عليماات المعدلاةوالت, 31/10/2012( تااري  56/2012رقم ) تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية 2.1.1

  .2013( لسنة 57)
 (14/2018الخاصة بالبنوك المرخصة ) وتمويل االرهابتعليمات مكافحة غسل األموال  2.1.2

 
 بمقتضى القوانين المحلية: األخرى  ةعن الجهات الرقابيالصادرة  لتعليماتا 1.3
عمليات التي يشتبه بأنها تعليمات النماذج والوسائل الخاصة باإلخطار عن ال 2015( لسنة 1رقم ) التعليمات 1.1.3

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب رئيس الصادرة عن االرهاب، ومرتبطة بغسل األموال أو تمويل 
 .استنادًا ألحكام القانون واألنظمة

( 2001)1373تعليمات لتنفيذ االلتزامات الواردة في قرار مجلس االمن رقم  2018( لسنة 3رقم ) التعليمات 1.2.3
استنادًا الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ت األخرى ذات العالقةوالقرارا

( لسنة 46مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )( من قانون 37ألحكام الفقرة )ج( من المادة )
 وتعديالته. 2007
 
 

بية بخالف البنك في حال كانت خاضعة لجهة رقا الشركات التابعة لبنك األردن والعاملة داخل المملكة  .2
 المملكة.والفروع العاملة خارج  األردني،المركزي 
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تطبق التعليمات في هذه السياسة على كافة الشركات التابعة لبنك األردن العاملة داخل المملكة في حال  2.1.1
ينسجم  ني والى المدى الذيكانت تلك الشركات خاضعة إلشراف جهة رقابية أخرى بخالف البنك المركزي األرد

 .مع التعليمات الصادرة عن الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركة التابعة
تطبق التعليمات في هذه السياسة على الفروع/ الشركات التابعة للبنك والعاملة خارج المملكة والى المدى  2.1.2

في البلد المضيف  (Regulator) يةالذي تسمح به القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهة الرقاب
 .الذي تعمل فيه هذه الفروع/ الشركات التابعة

مراعاة تطبيق المعايير األشد ما أمكن في حال اختالف متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في   2.1.3
د يمكن أن تحد البلد المضيف عنها في البلد األم، ويتعين على البنك إخطار البنك المركزي بأي موانع أو قيو

 من أو تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات.
 

 السريان: ثانيًا: نطاق
عملياات غسال األماوال وتمويال (، لمواضايع مكافحاة Master Policyتعتبر هذه السياسة هي السياسة العامة )

الرئيساية التاي جميع أعضاء مجموعة بنك األردن من فروع أجنبية وشركات تابعاة، وتمثال الخطاو   اإلرهاب لدى
يتم االمتثال بها، مع مراعاة جميع القوانين والتعليمات لدى الدولة المضيفة التي يقع الفرع الخارجي أو الشركات 

أي من بنود هذه السياسة مع قوانين وتعليماات  اختالفالتابعة ضمن االختصاص القضائي الخاص بها. وفي حال 
 التابعة، يتم مراعاة التعليمات األشد.الدولة المضيفة للفرع الخارجي أو الشركة 

يحق للفروع الخارجية والشركات التابعـة بموجـب هـذه السياسـة وفـي حـال اختلفـت القـوانين الناظمـة 
مـع مـا تضـمنتذ هـذه السياسـة، وضـع غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب  للمواضيع ذات العالقة بمكافحة

الدولة المضيفة، وتعتبر بموجب هذا البند قد تم سياسة تنبثق عن هذه السياسة، وتتناسب مع قوانين 
 إقرارها حكمًا من قبل مجلس اإلدارة.

 

 

 

  والعمل االرهابي االرهابتعريف عملية غسل األموال وتمويل  -3

 

  إخفاء المصدر الحقيقي لألموال المكتسبة  إلىبأنها كل ممارسة جرمية تهدف  غسل األموالتعرف عملية
إظهار  إلىالدخول في سلسلة من العمليات المتتالية التي تقود في النهاية بطرق غير مشروعة من خالل 

 األموال وكأنها ناشئة من أنشطة أعمال شارعياة.
 
 

  هو القيام بأي عملية مصرفية من إيداع أموال لدى أي بنك أو مؤسسة مالية تمارس أعمال  :اإلرهابتمويل أما
تقديم أو توفير هذه األموال لفرد أو جماعة أو منظمة بقصد البنوك أو تحويلها إلى أي جهة كانت من أجل 

 وأمنه للخطر. استخدامها في القيام بأعمال إرهابية بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع
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 فيذًا االمتناع عنه أيًا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تن : كل عمل مقصود أو التهديد به أو العمل اإلرهابي
 أو جماعي من شأنه تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن لمشروع إجرامي فردي

للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو  ذلك اإلخالل بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم
المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتالل أي منها أو  والمرافق واألمالك العامة أو األمالك الخاصة أ

 تعريض الموارد الوطنية أو االقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو االستيالء عليها أو
 .األنظمة إقليمية على القيام بأي عمل أو االمتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو

 
 

 لك فإن عملية غسل األموال تتضمنوبذ: 
 

 تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها. -1
توظيف األموال غير المشروعة بأي وسيلة من خالل سلسلة من العمليات البنكية أو الشاراء لألموال المنقولة  -2

 وغير المنقولة.
 لألموال غير المشروعة. إعطاء معلومات مغلوطة عن مصدر األموال إلخفاء المصدر الحقيقي -3
  األموال:لماذا يتم غسل 

إن احتفاظ أصحاب األموال غير المشروعة باألموال دون وجود تبرير منطقي لطريقة حصولهم عليها يؤدي إلى 
فهم يسعون إلى إجراء عمليات والقيام بأنشطة ليبدو وكأنها المصدر الحقيقي لألموال التي  جريمتهم،اكتشاف 
 بحوزتهم.

 
 

 ل عملية غسل األموالمراح -4

 

تعتبر العمليات التي تجري بغرض غسل األموال من العمليات المعقدة أحيانًا والمتنوعة وقد ال تتضمن  
 عمليات نقدية، إال أنها وبشكل أساسي تمر بثالث مراحل رئيسية:

 
 )Placement(التوظيف: مرحلة  .1

المتأتية من جريمة أو عمل غير مشروع إلى  يتم خالل هذه المرحلة توظيف أو استثمار أو إدخال األموال
 أصعبالنقدية أو شراء األدوات المالية المختلفة، وتعتبر هذه المرحلة من  اإليداعاتالنظام المالي من خالل 

المراحل التي يمر بها غاسلو األموال حيث تكون األموال القذرة عرضة الكتشاف مصدرها الغير مشروع، وليس 
ذلك المالك الحقيقي للمال القذر، فقد يستخدم حساب أحد العمالء كوسيط لخدمة أصحاب بالضرورة أن يقوم ب

 المال الحقيقي مقابل عمولة يحصل عليها.
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  )Layering(مرحـلة التغطية  .2
ويتم في هذه المرحلة إخفاء و / أو تمويه عالقة األموال مع مصادرها غير المشروعة من خالل القيام 

مليات المتالحقة بالشراء والبيع والتحويل وأية أنشطة مالية وغير مالية أخرى يصعب بسلسلة معقدة من الع
 تعقبها.
 
 

   )Integration(مرحـلة الدمـج  .3
حيث يتم خالل هذه المرحلة دمج األموال المغسولة في االقتصاد بحيث يصبح من الصعب التمييز بينها وبين 

 ل ضمن النظام االقتصادي المشروع(موااألموال المتأتية من مصادر مشروعة )إظهار األ
 

 واألعمال االرهابية الجرائـم المرتبطة بعمليـات غسـل األمـوال -5

 

 تختلف الجرائم التي يمكن أن تكون مصدرًا لألموال القذرة التي يسعى أصحابها إلى إخفاءها وإبعادها -أ
 عن مصدرها الحقيـقي ومنها:

لخدمات غير المصرح دوليًا أو محليًا التعامل بها وأهمها زراعة االتجار غير المشروع في المواد والسلع وا -1
 المخدرات والمؤثرات العقلية واالتجار بها وتصنيعها. 

أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والبضائع المستوردة المشروعة بهدف التهرب من سداد الرسوم  -2
 روعة كاألسلحة.الجمركية المفروضة على استيرادها وكذلك تهريب المواد الغير مش

 جرائم االختالس والسرقة واالحتيال. -3
 عمليات تزييف العمالت والذهب والمعادن الثمينة والتزوير. -4
 المسلح.سرقة اآلثار والمقتنيات الثمينة والسطو  -5
 التجساسياة.األعمال  -6
تحقيق  الفساد السياساي واإلداري والرشاوات من خالل االستغالل الغير مشروع للوظيفة العامة من أجل -7

 مكاسب شخصية.
 .التهرب الضريبي -8
 الساوداء.عمليات السوق  -9

 الخطف والقرصنة واإلرهاب. -10
 إلضرار بالبيئة.ا -11
 .الدعارة والميسر -12

 
حكم األعمال اإلرهابية  تعتبر األعمال التالية في آخر،مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون  -ب

 :المحظورة
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بتقديم األموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها الرتكاب عمل  باشرةالقيام بأي وسيلة مباشرة أو غير م -1
 اإلرهابيين سواء وقع العمل أو لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق بمواطنيها أو إرهابي أو تمويل

 مصالحها.
و تعرض األردنيين بدولة أجنبية أ صلتهاتعكر  القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو -2

 أموالهم لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على
او تسهيل  فيه او المشاركة او المساهمةمن خالل شخص شروع في ارتكابه الاو ارتكاب العمل اإلرهابي  -3

او  ،او العلم بعزم شخص او تنظيم على ارتكابه او تعزيز القيام به ،او توجيه غيره الرتكابهارتكابه او تنظيم 
من قبل اشخاص يعملون بهدف مشترك وبغض النظر عما إذا كانت هذه المساهمة  همساهمة في ارتكابال

العمل اإلرهابي وذلك  المرتكبيناو العلم بنية األشخاص  ،متعمدة او كانت بهدف تعزيز ارتكاب العمل اإلرهابي
 ل اإلرهابي ام ال.باي وسيلة كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة وبمحض ارادته وسواء وقع العم

ارتكاب العمل اإلرهابي او محاولة ارتكابه من خالل منظمة او هيئة او جمعية او جماعة او خلية تتألف من  -4
شخصين او أكثر سواء وقع العمل ام ال، او المشاركة او المساهمة في ارتكاب العمل اإلرهابي او تسهيل 

ساهمة في ارتكابه من قبل اشخاص يعملون بهدف مشترك ارتكابه او توجيه او تنظيم آخرين الرتكابه او الم
وبحيث تكون هذه المساهمة متعمدة وبهدف تعزيز ارتكاب العمل اإلرهابي، او مع العلم بنية او العزم على 

 ارتكابه باي وسيلة كانت وبصورة مباشرة او غير مباشرة.
أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص لاللتحاق  بيةااللتحاق أو محاولة االلتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرها -5

 .المملكة أو خارجها بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل
أو جمعية أو ممارسة أي منها ألي عمل بقصد ارتكاب  تأسيس جمعية أو االنتساب إليها أو ألي جماعة أو تنظيم -6

 .ارجالخمواطنيها أو مصالحها في  أعمال إرهابية في المملكة أو ضد
المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعالم أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل  استخدام نظام المعلومات أو الشبكة -7

أو تمويلها  إرهابية او دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج ألفكارها القيام بأعمال
 .عدائية أو انتقامية تقع عليهم متلكاتهم لخطر أعمالأو القيام بأي عمل من شأنه تعريض األردنيين أو م

أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيمياوية أو  حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير -8
 ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها جرثومية أو إشعاعية أو

  أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع على
 العرش أوصياء أحداالعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو  -9
الدستور أو منعها من ممارسة  كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب -10

 .مشروعةبطرق غير  ر أو تغيير دستور الدولةوظائفها المستمدة من الدستو
األموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال  تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على األشخاص أو -11

 اللصوصية
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 (Know Your Customer) العميلسياسة التعرف على  -6

 

ة من العمليات المشبوهة وال نمط وشكل المعامالت المشبوهة ال يمكن اعتبارها لوحدها األداة الواقيأن 
يمكن االعتماد عليها بمعزل عن العميل وطبيعة النشا  الذي يزاوله، وإنما هي إشارات مثيرة لالنتباه ال تعني 

، فال بد من ربط نمط وشكل العمليات المشبوهة وي على غسل أموال أو تمويل إرهاببالضرورة بان العملية تنط
، وغير ذلك ته ونوع وحجم النشا  الذي يمارسهالعميل وجنسيته ومكان إقامبمعلومات إضافية تتعلق بشخصية 

 من المعلومات التي توفر الفهم الكامل لطبيعة ونوع المعامالت والعالقات المتعلقة بالعميل وأنشطته.
 

 :)العناصر األساسياة لسياساات التعرف على العميل )العناية الواجبة بشأن العمالء 
 
ياة مان عالقاة االغونشااطه وواجبة بشأن العمالء التعرف على هوية العميال وأوضااعه القانونياة يقصد بالعناية ال

 مقارنة اسم العميال مع وان كان يوجد أي شخص يتصرف بالنيابة عن العميل )إن وجد( العمل والمستفيد الحقيقي
مدرجاة علاى قاوائم الحظار ماع أساماء األشاخاص والكياناات ال )ان وجاد( والمفوض باالتوقيع والمستفيد الحقيقي

والمتابعاة  ،وموثوقةمن مصادر محايدة  بيانات التعرفوالتحقق من   .الدولي الصادرة بموجب قرارات مجلس األمن
وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات ي تتم في إطار عالقة مستمرة بأي المتواصلة للعمليات الت

والتحقاق  منهاا،ا بين البنك والعميل والغارض يعة العالقة المستقبلية فيمالعالقة باإلضافة إلى التعرف على طب
 .العالقة المصرفية إطارالتي تتم في  والمؤيدات للعملياتمن مصادر األموال 

وتشكل العناصر األساسية التالية الجزء الرئيسي والعامل المساعد األهم في الحد من عمليات غسل األموال 
 إلى كونها العمود الفقري إلدارة المخاطر التشغيلية المتعلقة بالبنااك وهي:وتمويل اإلرهاب إضافة 

 قبول التعامل مع العميل. -1
 تصنيف العمالء حسب درجة المخاطر. -2
 تشخياص العمياال. -3
 الرقابة المستمرة للحسابات ذات المخاطر المرتفعة. -4

 

 قبول التعامل مع العميل -أواًل: 

 

جدار الواقي األول لتجنب المخاطر الممكن أن تنشأ نتيجة التعامل مع العمالء، تعتبر سياساة قبول العميل ال  
ففي هذه المرحلة يمكن رفض قبول التعامل مع العميل أو تقدير مستوى المخاطر المتعلقة باه تباعًا لنوعية 

، وفيما يلي العامة لمركز السياسي أو الوظيفةالعديد من العوامل نذكر منها: النشا  االقتصادي أو الجنسية أو ا
 السياسات المتعلقة بقبول التعامل مع العميل:

 
 :والتحقق منهاإجراءات التعرف على هوية العميل  -1
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 :إجراءات التعرف على هوية العميل للشخص الطبيعي 1.1

 
رقم الوطني الو الوالدة،وتاري  ومكان  يجب أن تشمل بيانات التعرف على الهوية االسم الكامل للعميل، 1.1.1

والرقم الشخصي لغير  ،ورقم جواز السفر ،المعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية لألردنيينوكامل 
واذن اإلقامة السنوي الصادر عن وزارة الداخلية او تصريح عمل  جنسيته، عنوان اإلقامة الدائم األردنيين،

نوع النشا ، الغاية من  ، رقم الهاتف، عنوان العمل،ساري المفعول ان كان العميل من العمالة الوافدة
أخرى يرى البنك  وأي معلوماتعالقة العمل وطبيعتها، أسماء المفوضين بإدارة الحساب وجنسياتهم 

 ضرورة الحصول عليها.
بالنسبة لألشخاص ناقصي األهلية مثل القصر يتعين الحصول على المستندات المتعلقة بمن يمثلهم  1.1.2

 قانونًا في التعامل على هذه الحسابات.
سارية  بالوكالة عن العميل، يجب التأكد من وجود وكالة عدلية بنك االردني حال تعامل شخص مع ف 1.1.3

أو تفويض معتمد من البنك، مع ضرورة إجازتها من الدائرة القانونية واالحتفاظ بالوكالة أو  المفعول
اءات التعرف على بالتفويض أو بنسخة مصدقة باإلضافة إلى ضرورة التعرف على هوية الوكيل طبقًا إلجر

 (.1هوية العميل المنصوص عليه في البند )
التحقق من صحة هوية الشخص الطبيعي: ويتم ذلك من خالل الرجوع إلى موقع دائرة األحوال المدنية يتم  1.1.4

وأي من وثائق  سفر ساري المفعولالالحصول على نسخه مصورة من جواز بالنسبة لألردنيين، و والجوازات
موقعة من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها نسخة طبق األصل، مبينة لغير األردنيين إثبات الشخصية ال

إضافًة الى  ،األردنيينبالنسبة لغير  سفر حال تجديدهالمع توقيع العميل إقرارًا بتزويد البنك بنسخة من جواز 
أصلية من العقود  الحصول على ما يثبت جهة العمل ومصادر الدخل الخاصة بالعميل )كأن يحصل على نسخة

 من خالل الحصول على نسخه من عقد االيجار، فواتير خدماتوالتحقق من عنوانين العميل ,أو شهادة راتب(
 .عامة

 
 او الترتيب القانوني: إجراءات التعرف على هوية العميل للشخص االعتباري 1.2

الشاكل القاانوني، أساماء  ،ونيأو الترتياب القاان أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الشخص االعتباري  1.2.1
، حصاص الملكياة، المفوضاين باالتوقيع، عناوان المقار، ناوع النشاا ، رأس الماال، تااري  وعنااوينهم المالكين

التسااجيل ورقمااه، الاارقم الضااريبي، الاارقم الااوطني للمنشاااة، أسااماء المفوضااين بالتعاماال علااى الحساااب 
وبحيث يكون البنك على علم بهيكل الملكياة وأساماء عالقة العمل، من  وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغرض

األشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف اإلدارة العليا لدى الشخص االعتباري أو الترتيب القاانوني واألحكاام 
طبيعة العميل وهيكل الى التحقق من  باإلضافة,  التي تنظم صالحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص االعتباري

معلومات أخرى يرى البناك أنهاا ضارورة الحصاول  يالقانونية, وأبالنسبة للترتيبات  األوصياء الملكية ومجلس
 .بها محدثة أواًل بأول واالحتفاظ عليها

أن يتم التحقق من وجود الشخص االعتباري وكيانه القانوني وأسماء المالكين، والمفوضين بالتوقيع عن  1.2.2
دائرة مراقبة لكل من والرجوع للموقع اإللكتروني  ماتالالزمة وما تتضمنه من معلوطريق المستندات 

االعتباري  صومثالها: عقد التأسيس والنظام األساسي للشخ ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، الشركات
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والتحقق من عنوانين  تجارية والصناعيةعن وزارة الصناعة والتجارة وعن الغرف الوالشهادات الصادرة 
ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة باإلضافة إلى  ,ة مقر العميل، رخصة المهنمن خالل زيارالعميل 

 . الشركة مسجلة في الخارج كانتحال  فيمصدقة حسب األصول عن الجهات المختصة 
 

 لألشاخاصالقاانوني الترتياب  او االعتبااريالحصول على المستندات الدالة علاى وجاود تفاويض مان الشاخص  1.2.3
في التعامل على الحساب باإلضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفاوض بالتعامال الطبيعيين المفوضين 

والتحقق من عدم وجود ماانع قاانوني يحاول دون التعامال معهام  العميلوية طبقًا إلجراءات التعرف على ه
 .والحصول على نماذج من تواقيعهم

 
 وعنااوينهم وحصاص ماء الماالكينياناات المتعلقاة بأساتستثنى الشاركات المسااهمة العاماة مان طلاب الب 1.2.4

% مان رأسمااال  10كياتهم عان الملكية، ويكتفي بطلب البيانات الخاصة بأساماء المسااهمين الاذين تزياد مل
مع الحصول على تعهد من المفوضين باالتوقيع علاى تزوياد البناك ببياناات أي مان المسااهمين مع  الشركة
 .تندرج ضمن هذه النسبة تصبح مساهمتهمالذين 
 
 

 :لهيئة التي ال تهدف لتحقيق الربحجراءات التعرف على هوية اإ  1.3
الرقم  أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الهيئة التي ال تهدف لتحقيق الربح، الشكل القانوني، 1.3.1

بالتعامل على الحساب تاري  التأسيس، أسماء المفوضين  المقر، نوع النشا ، عنوان (،الوطني للهيئة )إن وجد
أي معلومات أخرى يرى البنك أنه  ،التمويلمصادر الدخل أو  هم، أرقام الهواتف، الغرض من التعامل،وجنسيات

 من الضروري الحصول عليها.
عن طريق المستندات  أن يتم التحقق من وجود الهيئة التي ال تهدف إلى تحقيق الربح وكيانها القانوني 1.3.2

الصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية أو أي جهة نه من معلومات ومثالها الشهادات الرسمية وما تتضم
 أخرى مختصة. 

الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الهيئة التي ال تهدف لتحقيق الربح لألشخاص  1.3.3
باإلضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفوض بالتعامل  المفوضين في التعامل على الحساب الطبيعيين

 عرف على هوية العميل.طبقًا إلجراءات الت
ضرورة التحقق من صحة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من العميل وذلك من خالل مصادر  1.3.4

 البياناتمحايدة وموثوق بها، بما فيها االتصال بالجهات المختصة المصدرة للوثائق الرسمية المثبتة لهذه 
كان مصرحًا لها بالعمل في المملكة و/أو قبول التبرعات  إذا والتحقق فيما االجتماعية،وزارة التنمية مثل 

والتحقق من عنوانين الجمعيات، والرجوع إلى الموقع اإللكتروني لسجل  خارجية،والمنح من جهات محلية او 
 .من خالل زيارة مقر العميل، رخصة المهنالعميل 

 
غير مسجلة وغير مارخص لهاا بالعمال  شركة اجنبيةفي حال كان الشخص االعتباري إجراءات التعرف على هوية  1.4

 :داخل المملكة
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أن يتم التأكد من مدى اتفاق قيام مثل هذه الشركات بفتح حسابات أو ممارسة أي عمليات في المملكة مع   1.4.1
مع اخذ رأي  القوانين والتشريعات النافذة، مع مراعاة طبيعة العمليات المنفذة من خالل هذه الحسابات

  ا الخصوص.الدائرة القانونية بهذ
 

 السياسات المتعلقة بقبول التعامل مع العميل  -2
والقوائم غسل األموال و لمتعلقة بمكافحة بتمويل اإلرهابرورة الرجوع إلى القوائم الموحدة المعتمدة اض 2.1

ورود اسم  حالوفي بها، او االستمرار  قبل البدء بإنشاء العالقة المصرفيةالصادرة بموجب قرارات مجلس االمن 
التخاذ  ق أو مشابه يتوجب على الفرع مخاطبة وحدة مكافحة غسل األموال تمويل اإلرهاب / دائرة االمتثالمطاب

 اإلجراء الالزم وعدم اتمام إجراءات إنشاء العالقة المصرفية.
 

لمكافحة غسل األموال وتمويل  المنبثقة عن اللجنة الوطنية التي تعدها اللجنة الفنية القوائمالرجوع الى  2.2
ضمن او ورود اسم مطابق او مشابه  اسمهللتأكد من عدم ادراج  قبل البدء بإنشاء العالقة المصرفيةرهاب اإل

يتوجب على الفرع مخاطبة وحدة مكافحة غسل األموال تمويل قائمة األشخاص او التنظيمات اإلرهابية وعليه 
 إنشاء العالقة المصرفية اإلرهاب / دائرة االمتثال التخاذ اإلجراء الالزم وعدم اتمام إجراءات

 
لبيانات الواردة ضمن طلب فتح الحساب من واقع الوثائق الرسمية األصلية يتوجب تعبئة كافة المعلومات وا 2.3

 التأشير عليها بما يفيد االطالع على األصل.االحتفاظ بنس  منها و المؤيدة مع ضرورة
 

ومات التي حصل عليها من المعلوصحة البيانات كافة اإلجراءات الالزمة للتحقق من  يتخذعلى الفرع أن يجب  2.4
الرجوع إلى قاعدة بيانات دائرة على سبيل المثال ال الحصر  ،موثوق فيهاذلك من خالل مصادر محايدة والعميل و
او عقد ايجار أو كهرباء  طلب فواتير مياهبيانات في هوية األحوال المدنية والمدنية للتحقق من صحة ال األحوال

 صحة العنوان.للتحقق من 
 

والتأشير الحصول على نسخة من كافة الوثائق المعززة لطبيعة نشا  العميل مع ضرورة االحتفاظ بنس  عنها  2.5
 ليها بما يفيد االطالع على األصل.ع

 
والمستندات  توقيع العميلتصديق أصولي على عند فتح حساب بالمراسلة يتعين الحصول على توصية أو  2.6

خالل  او منقبل بنوك أو مؤسسات مالية معروفة  ت التعرف على العميل وذلك منالمطلوبة وفقًا لمتطلبا
أو مصدقة من قبل الجهات الرسمية على سبيل المثال )السفارات  المجموعة،مؤسسة مالية تابعة لنفس 

  يزاول  )ال يجوز فتح حسابات بالمراسلة ألشخاص مقيمين في نفس الدولة التيو واألجنبية(،والقنصليات األردنية 
 الفرع أعماله فيها(.

 
شخص آخر وبخالف  اع التي تتم على حسابه من قبل أيالتأكد من أن العميل ليس لديه تحفظات على حركات اإليد 2.7

 ذلك يجب أن يفصح للبنك عن أسماء المفوضين باإليداع. 
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اص مجهولي الهوية أو ال يجوز التعامل بالحسابات الرقمية والتعامل أو الدخول في عالقات مصرفية مع أشخ 2.8
 كيانات مدرجة.سماء صورية أو وهمية أو أشخاص أو بأ

 
العمالء القدامى عند طلبهم  بياناتبنك األردن، وإعادة تحديث عدم تأجير صناديق األمانات الحديدية لغير عمالء  2.9

 استئجار الصناديق الحديدية والغرض من ذلك.
 

لم يحصل عليها أي حركة  إذا Dormant Account البنكجامدة لدى حسابات العمالء ذات األرصدة الدائنة  تعتبر 2.10
سحب أو ايداع مع تعذر امكانية االستدالل على وجود صاحب الحساب من خالل تعامالته األخرى مع البنك وبعد 

 وفقًا للتعليمات النافذة بهذا الخصوص. استنفاذ كافة وسائل االتصال به وبعد انقضاء المدد المحددة 
 

النقدية إذا كانت تتم بواسطة أشخاص غير مخولين باإليداع  لإليداعاتلحصول على وثيقة إثبات الشخصية ايتم  2.11
من خالل تعبئة شاشة مصدر األموال والتي تحتوي  بيانات المودع على النظام البنكيوتثبيت  لحسابفي ا

 ورقمها،بصاحب الحساب، نوع الوثيقة عالقة المودع  المودعة،مصدر األموال  حقول تتعلق با )الغاية من اإليداع،
 .المودع(الجهة التي يتبع لها  الميالد،تاري  

التحقق من المستفيد الحقيقي عن طريق تعبئة البند المتعلق بذلك في طلب فتح الحساب يتخذ البنك إجراءات  2.12
لتي تتطلب ذلك في الحاالت اباإلضافة إلى الحصول عل تصريح خطي من العميل يحدد فيه المستفيد الحقيقي 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعرف على هويته المستفيد الحقيقي والتحقق منها كما هو الحال بالنسبة للعميل 
ذلك ( وRisk Profileطبيعة مخاطر العميل ) حسبإجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية  اتخاذ, مع األصلي

ها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث يتولد لدى البنك القناعة على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليباالعتماد 
 بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي.

إجراءات معقولة  المستفيد الحقيقي في حالة الشخص االعتباري اتخاذ من يتخذ البنك إجراءات معقولة  2.13
هوية التعرف على  يشمل ذلكاالعتباري و على هيكل الملكية واإلدارة المسيطرة على الشخصللوقوف 

وجود شك حول التعرف على هوية الشخص الطبيعي أو  ( و في حالالشخص )أو األشخاص( الطبيعي )إن وجدت
التعرف على هوية الشخص الطبيعي الذي له سيطرة ضمن  البنكينبغي على  ،عدم القدرة على التعرف عليه 

تحديد واتخاذ اإلجراءات المعقولة  البنكى ينبغي علو بخالف ذلك  الشخص االعتباري من خالل وسائل أخرى
 .للتحقق من هوية الشخص الطبيعي ذي الصلة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عاٍل ضمن الشخص االعتباري

  :ما يلي إذا كان العميل من الترتيبات القانونية في التعرف على المستفيد الحقيقيالبنك  يراعي  2.14
 

هويااة الموصااي او الوصااي او الااولي )حسااب مقتضااى الحااال( علااى  التعاارف االسااتئمانية: الصااناديق 2.14.1
، الصاندوقوالمستفيدين او فئة المستفيدين لكل شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعالة وفعلية على 

 على سبيل المثال ال الحصر حسابات )الوصاية، الوالية، الوكاالت(
 ص الاذين يشاغلون مناصاب معادلاةهوياة االشاخاالتعارف علاى  القانونياة:االنواع االخارى مان الترتيباات  2.14.2

على سبيل المثال ال الحصر حسابات )حسابات الشركات او اية حساابات تاتم  ذلك،او ما شابه  للمذكورة أعاله
 ايضًا الحسابات المشتركة( وتندرج ضمنهابالتوافق بين الطرفين ينتج عنها شخصيه جديدة 
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 درجة المخاطر العمالء حسب تصنيف :ثانيا

  
هدف من تصنيف العمالء حسب درجة المخاطر عند بدء التعامل مع البنك هو تنظيم وزيادة كفاءة إن ال

وفاعلية آلية مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن طريق تحديد درجة العناية الواجب بذلها قبل 
 أثناء إنشاء العالقة المصرفية.و

 
 

 التالية لتصنيف العمالء: وبناءًا عليذ اعتمد البنك األسس والمعايير
 :درجات التصنيف  -1

 
 المخاطر عالية

 المخاطر متوسطة
 المخاطر منخفضة

 
 :أسس التصنيف -2

تعتبر عملية تصنيف العمالء حسب درجة المخاطر من األدوات المساعدة في تحديد طبيعة العالقة 
يتناسب مع متطلبات الجهات المستقبلية مع العميل واألسس الواجب اتباعها لمتابعة ومراقبة حركاته بما 

الرقابية ولتحقيق ذلك يمكن االعتماد على مدي تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة 
المصرح عنه باإلضافة إلى مدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها وحجم الدخل نشاطه 

إال انه من الصعب وضع وتحديد أسس لمنتجات المقدمة للعميل، وقنوات الخدمة واألنشطة واومعدل حركتها 
 معينة تنطبق على كافة العمالء.

وبناءًا عليه فقد تم حصر وتحديد المؤشرات التالية كأساس لتصنيف العمالء على أن يتم مراجعتها وتعديلها     
تغيرها أو إعادة النظر في بعض بشكل مستمر لتواكب المستجدات وآخر البيانات المتوفرة التي قد تؤدي إلى 

 بنودها.
 

 :عمالء ذوي المخاطر المرتفعة )درجة مخاطر عالية( :اواًل 
 

 يعتبر من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة كل من تنطبق عليهم المؤشرات التالية: 
 الشخص الطبيعي ويشمل ما يلي: 1.1
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الذين شغلوا او يشغلون حاليًا وظيفة عامة األشخاص السياسيين : األجانباألشخاص السياسيون ممثلو المخاطر  1.1.1
مثل رئيس دولة او حكومة المسؤولين القضائيين، المسؤولين العسكريين، األعضاء دولة اجنبية :عليا في 

البارزين لألحزاب السياسية، المناصب الحكومية رفيعة المستوى، السياسيين البارزين، كبار التنفيذيين في 
اإلدارة العليا أي المديرين ونواب المديرين وأعضاء المجلس أو المناصب  أعضاء جنبية,ا الشركات المملوكة لدولة

ويشمل ذلك أقارب هؤالء االشخاص من الدرجة األولى كحد أدنى أو شركائهم في منظمة دولية,  التي تعادلها
 .صادرة عنهم تفاويضأي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون  أو في العمل

يشغلون حاليًا وظيفة شغلوا او الذين السياسيين األشخاص  :ينالمحلي ممثلو المخاطر لسياسيونااألشخاص  1.1.2
عامة عليا في المملكة مثل رئيس دولة او حكومة المسؤولين القضائيين، المسؤولين العسكريين، األعضاء 

ن، كبار التنفيذيين في البارزين لألحزاب السياسية، المناصب الحكومية رفيعة المستوى، السياسيين البارزي
اإلدارة العليا أي المديرين ونواب المديرين وأعضاء المجلس أو المناصب التي  أعضاءللدولة الشركات المملوكة 

ويشمل ذلك أقارب هؤالء االشخاص من صنيفهم على انه ذات مخاطر مرتفعة يتم تفي منظمة دولية,  تعادلها
 تفاويضأي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون  أو لعملالدرجة األولى كحد أدنى أو شركائهم في ا

 صادرة عنهم
 

 يزاولون األعمال التالية: األشخاص الذين  1.1.3
  أصحاب شركات المجوهرات 
 أصحاب شركات الصرافة 
 أصحاب شركات تجارة األسلحة 

 األشخاص غير المقيمين بغض النظر عن األعمال التي يزاولونها محليًا أو دوليًا. 1.1.4
تمثل الدول المدرجة على قوائم مجموعة العمل المالي ومرتفعة المخاطر:  للبلدانء الذين ينتمون العمال 1.1.5

(FATF كدول ذات مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بغسل األموال وتمويل االرهاب أو التي لديها قصور في )
يتوفر لدى  أو لعالمياجراءات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب مما يشكل خطرًا على النظام المالي ا

من حيث الدول  ر في غسل األموال وتمويل اإلرهابدول مرتفعة المخاط أنها على المملكة معلومات
الذين ينتمون الى أي من  العمالء او الممولة او الداعمة لإلرهاب او التي تتواجد بها منظمات ارهابية

 (.OFAC,EU,UN) ال الحصر لالمثاالدول التي تخضع لبرامج العقوبات الدولية على سبيل 
 

 :الشخص االعتباري ويشمل ما يلي 1.2
 النشا  االقتصادي 1.2.1
 شركات السياحة والسفر 
 شركات التأمين 
 شركات االستيراد والتصدير 
 شركات الصياغة 
 )شركات الوجبات السريعة )خصوصًا ذات الماركات العالمية 
 ،يةشركات المشروبات الروح النوادي الليلية، المقاهي، الفنادق 
  والهيئات غير الهادفة للربح. والشركات والمؤسساتالجمعيات 
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 شركات الصرافة 
 ( العقارية،شركات االستثمار...). 
 المكاتب العقارية 

 
 :الجنسية 1.2.2
  جميع الشركات والمؤسسات أو المنظمات غير األردنية وبغض النظر عن طبيعة النشا  االقتصادي الذي

 يزاولونه.
% / 10يسي/أعضاء مجلس اإلدارة/المساهمين الذين تزيد مساهماتهم عن )المالك الرئ العملطبيعة  1.2.3

ان كان أصال مصنف كعميل مرتفع المخاطر يتم  (بالتوقيع، المستفيد الحقيقيالعام، المفوض المدير 
 نيف على الشركة )مرتفعة المخاطر(.عكس هذا التص

% / 10الذين تزيد مساهماتهم عن المالك الرئيسي/أعضاء مجلس اإلدارة/المساهمين ان كان أي من ) 1.2.4
سواء  ممثلو المخاطر السياسيوناألشخاص هو من  العام، المفوض بالتوقيع، المستفيد الحقيقي(المدير 

 المحليين او األجانب يتم عكس التصنيف على الشركة سياسي.
 

 الجمعيات الخيرية/الهيئات التي ال تهدف لتحقيق الربح 1.2.5
 عاملةالغير األجنبية الشركات  1.2.6

 
 

 ذوي المخاطر المتوسطة )درجة مخاطر متوسطة( : عمالءثانياً 
 

 المؤشرات التي تم ذكرها في بند  كل عميل )طبيعي/اعتباري( له أي نشا  تجاري وال ينطبق عليه أي من
أعاله يتصف بدرجة مخاطر متوسطة والذين يلزم البنك باتخاذ تدابير العناية الواجبة فيما يتعلق تحديد  اوالً 

البند الخاص العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها بالحدود المسموح بها كما هو مشار في  هوية
 .بقبول التعامل مع العميل

  ال يجوز اتخاذ إجراءات عناية مبسطة في حال االشتباه بوقوع عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو في
 مرتفعةحال وجود ظروف تنطوي على مخاطر 

 
 ذوي المخاطر المنخفضة )درجة مخاطر قليلة(. عمالء :ثالثاً 

 
  يصنف كل عميل طبيعي ليس له أي نشا  تجاري اعتيادي بدرجة مخاطر منخفضة إذا لم ينطبق عليه أي

. الذين يلزم البنك باتخاذ تدابير العناية الواجبة اواًل والبند ثانيا أعالهمن المؤشرات التي تم ذكرها في بند 
الحقيقي والتحقق منها بالحدود المسموح بها كما هو مشار  والمستفيدية العميل فيما يتعلق تحديد هو

 العميل.الخاص بقبول التعامل مع  في البند
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  في  أو إرهابتمويل  أو أموالعناية مبسطة في حال االشتباه بوقوع عمليات غسل  إجراءاتال يجوز اتخاذ
 .حال وجود ظروف تنطوي على مخاطر مرتفعه

 
 
 
 

 

 تشخيص وتحليل العميل: ثالثاً 

 

 العمالء:  وتحليل حساباتفي عملية تشخيص  RBAعلى المنهج القائم على المخاطر  يعتمد بنك األردن
 

 واالهتمام األكبر في حالة العمالء ذوي المخاطر المرتفعة. المعززة إعطاء العناية الواجبة تم بشكل عام  1
من اإلدارة التنفيذية العليا أو مديره اإلقليمي أو من يفوضه  بنك االردنضرورة الحصول على موافقة مدير عام  2

)األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، العمالء غير  عند إنشاء عالقة مع العمالء ذوي المخاطر المرتفعة
صة والعمالء الذين ينتمون أو ، عمالء العمليات البنكية الخا، الجمعيات الخيرية، شركات الصرافةنالمقيمي

باالضافة إلى أي فئة دون في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بدرجة كافية(، يتواج
، كما يجب الحصول على االمتثالتندرج ضمن العمالء ذوي المخاطر المرتفعة بموجب تعليمات صادرة عن دائرة 

 أصبح يندرج ضمن أي من تلك الفئات.هذه الموافقة عند اكتشاف أن احد العمالء أو المستفيدين الحقيقيين قد 
ورة اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العمالء والمستفيدين الحقيقيين الذين يندرجون ضمن أي من ضر 3

 تلك الفئات.
 

ضرورة متابعة تعامالت هؤالء العمالء مع البنك بشكل دقيق ومستمر وبذل عناية خاصة لعالقات العمل  4
منهم، وضمان اتساق هذه العمليات مع ما يعرفه البنك عن عميله ونمط نشاطه مع أي  والعمليات التي تتم

ومقارنتها مع نظرائه في نفس النشا  أو ممن  مصدر األموال عند الضرورةوطبيعة مخاطرة بما في ذلك 
 حسب األصول.بها يقعون ضمن نفس درجة المخاطر وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ 

تخاذ اإلجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من عالقات العمل والعمليات التي تتم مع أي ا 5
نتائج ذلك في اقتصادية واضحة، وان يتم تدوين  ين لنا أن أي منها ال يستندإذا تب من تلك الفئات وأغراضها،

 سجالتنا.
 

خاص بالعميل والحجم المتوقع للحساب مقارنة بالحسابات التعرف على مصادر تغذية الحساب وطبيعة النشا  ال 6
 ذات األنشطة المماثلة في نفس المنطقة وأية عوامل متوفرة أخرى.

توثيق المعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن العمالء وطبيعة األنشطة ونوعية وحجم النشا  ومكان العمل  7
 اها الفرع ضرورية.والمفوضون بالوكالة وغير ذلك من المعلومات التي ير
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او أن يتضمن ملف العميل جزء خاص بكافة المستندات والوثائق الخاصة بالتعرف على العميل وأي مستندات  8
لها عالقة بعمليات مراقبة ومكافحة غسل األموال  المصرفية،العالقة إطار مؤيدات للعمليات التي تتم في 

 وتمويل اإلرهاب.
إجراءات العناية الواجبة بشأن العمالء، يتعين علية عدم فتح الحساب أو ء في حالة عدم تمكن البنك من استيفا 9

في حال وجود اشتباه فورًا وإخطار الوحدة  الدخول في أي عالقة مصرفية مع العميل أو تنفيذ أي عملية لحسابه،
 وفقًا لقنوات المعتمدة لهذه الغاية. بارتبا  ذلك بغسل أموال أو تمويل إرهاب

أي معاملة مالية لصالح أي عميل ال يحتفظ بحساب لدى البنك باستثناء عمليات تبديل العملة التي تنفيذ  ال يتم 10
اسم العميل  مقارنة العمل علىالعارضين(، مع تتم فقط من خالل مكاتب الصرافة التابعة للبنك )العمالء 

الصادرة بموجب قرارات  مع أسماء األشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الحظرالمتقدم لتبديل العملة 
 . الدولي مجلس األمن

في حال زادت عملية تبديل العملة أو عدة عمليات تبدو مترابطة عن عشرة آالف دينار، يتم تعبئة نموذج إفصاح  11
عن العمالء العارضين من قبل الموظف في مكتب الصرافة وإرسال نسخة منه إلى دائرة االمتثال / وحدة 

نوع ورقم ، الجنسية، اسم العميلوال وتمويل اإلرهاب، بحيث يشمل نموذج االفصاح )مكافحة عمليات غسل األم
، مبلغ العملية، رقم الهاتف، عنوان العميل في األردن، عنوان العميل الدائم، المهنة، خصيةشوثيقة إثبات ال

ري في حال كانت باإلضافة الى الحصول على المعززات الالزمة للتعرف على الشخص االعتبا , األموال(مصدر 
 عملية تبديل العملة لصالحه.

 
 

 لما يلي: بعد قيام العالقة المستمرة وفقاً تأجيل إجراءات التحقق من هوية العميل إلى ما  يسمح بنك االردن 12
امرأ ضروريًا للحفاظ على انجاز األعمال العادية وبحيث ال يترتب على ذلك مخاطر أن يكون تأجيل إجراءات التحقق  -

 اإلرهاب.وال أو تمويل غسل األم
 خالل عشر أيام عمل بحد اقصى.ق جراءات التحقأن يقوم البنك بإنجاز إ -
لمخاطر عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب  جراءات الالزمة لإلدارة الحصيفةيكون البنك قد اتخذ اإل أن -

تنفيذها العمليات التي يمكن  وضع حدود لعدد ونوع ومبالغ ل ذلكبالنسبة للحالة التي تم فيها التأجيل ويشم
 .  إجراءات التحقق قبل إتمام

 
في حال دخول البنك في عالقة مستمرة مع العميل قبل استيفاء إجراءات التحقق على النحو المشار إليه في  13

 فوراً  إنهاء هذه العالقة وإخطار الوحدة يتوجب علي البنكمن استيفائها الحقًا ه تمكنأعاله، وعدم  12رقم البند 
مع  وفقا للقنوات المعتمدة لهذه الغاية، اإلرهابتمويل  أووجود عملية يشتبه ارتباطها بغسل األموال  في حال

عدم السماح للعميل بالسحب النقدي عند انهاء العالقة، بل استخدام إحدى وسائل الدفع األخرى بما يمّكن من 
 .(Audit trailتتبع الحركات )

في حال االيداع في الحساب الجامد )من غير صاحب الحساب أو المعززة لعناية الواجبة ضرورة اتخاذ كافة إجراءات ا 14
 من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك(، مع استمرار اعتبار هذا الحساب جامدًا.
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 مخاطر.وفقًا للمنهج القائم على الة ى الحسابات وعملياتها التشغيليالرقابة المستمرة عل :رابعاً 

 
 

 المخاطر.وبغض النظر عن تصنيف درجة الحسابات  جميعيطبق بنك األردن رقابة مستمرة على  4.1
 تبنى البنك المنهج المبني على المخاطر في تحديد درجة العناية الواجبة الواجب بذلها على العميل. 4.2
بناًء على عدة عوامل  Risk Scoreللحسابات عمل تقييم دوري  والمراجعة المستمرةمن خالل عملية المراقبة  يتم 4.3

أهمها )تصنيف مخاطر العميل عند فتح الحسابات، القنوات التي يستخدمها العميل لتنفيذ عملياته المالية، 
 .وحجم العمليات المنفذة مقارنة بطبيعة النشا ، الخدمات المقدمة للعميل ودرجة مخاطرها( ةكثاف

التي حصل عليها العميل تحديد درجة العناية الواجب اتخاذها بحق  Risk Scoreالدوري وليتم بناًء على نتائج التقييم  4.4
 والمعززات الواجب الحصول عليها لتبرير الحركات المنفذة.هي المؤيدات  وتحديد ماالعميل 

بناء على المنهج القائم على المخاطر  Profiling System AMLلي في النظام اآليتم بناء سيناريوهات المراقبة  4.5
اجعتها وتعديلها بشكل مستمر وفقًا لنتائج عمليات التقييم الذاتي لمخاطر غسل األموال وتمويل ويتم مر

وتوجهات واساليب غسل األموال وتمويل  Trendsاإلرهاب في المنشأة ووفقا لما يستجد من أنما  جديدة
 اإلرهاب.  

األهمية النسبية  وذلك حسباجبة الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة باإلضافة إلى متطلبات العناية الو 4.6
 :للمخاطر

الشك في صحة او دقة بيانات التعرف على هوية العميل بعد انشاء العالقة المصرفية واي تباين ينتج عن  4.6.1
مقارنة الحركات المالية المنفذة على الحساب مع ما صرح به العميل عند فتح الحساب بخصوص مصادر 

 .(....األموال وحجم االيداعات وحجم الدخل 
 العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة قياسًا على تعامالت العميل وحركه حسابه. 4.6.2
او ال تتوافق مع طبيعة مخاطر العميل  أي عملية أخرى ذات نمط غير اعتيادي وليس لها مبرر اقتصادي واضح 4.6.3

 .ونشاطه
 الحساب.عندما يحدث تغير ملحوظ في طريقة إدارة  4.6.4
 .أنه ال يتوفر لديه معلومات كافية عن أحد هؤالء العمالء عندما يدرك البنك 4.6.5
  .عند فتح حساب بالُمراسلة 4.6.6
 عند طلب تسهيالت مقابل ودائع. 4.6.7
  عند تأجير صناديق األمانات. 4.6.8
عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات في حساب قائم بواسطة شخص/أشخاص ال يمثلون صاحب الحساب بموجب  4.6.9

 البنك. وكالة عدلية أو تفويض معتمد من
 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من عالقات العمل والعمليات التي تتم مع أي  4.7
 مصادر الثروة الخاصة بهم. والتحقق من المرتفعة،العمالء ذوي المخاطر ضمن المصنفين من العمالء 
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أو نوع النشا  حسب  وحجم الدخل المصرح عنه االنتباه للحركات والعمليات غير المتوافقة مع طبيعة الحساب 4.8
مدى انسجام العمليات مع نشا  العميل ) ذكرها سابقاً أنما  ومؤشرات المعامالت والتعامل المشبوهة التي تم 

 المهني أو عاداته أو شخصيته(
لمجال الذي ومصادر األموال الداخلية والخارجية وخبرات العميل في ا وصفة االقامة الربط بين جنسية العميل 4.9

 يعمل فيه.
 الربط بين نوع وطبيعة العالقة بين صاحب الحساب والوكيل أو المفوض بتشغيل الحساب. 4.10
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 Know Your Employee) ) سياسة التعرف على الموظف  -7

( من أهم األمور التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تعيين أي من موظفي KYE) يعد تطبيق مبدأ اعرف موظفك   
ليات غسل األموال ك وذلك لما للدور البشري المتمثل بالموظفين من أهمية عالية في مكافحة أو تسهيل عمالبن

بقدرة الموظف على الوصول الى المعلومات  والتي تتمثلحيث يدرك بنك األردن مخاطر الموظفين  وتمويل اإلرهاب
باعتبار أن العمل المصرفي يقوم على ذلك حساسيتها و الصالحيات الممنوحة اليه و  المعلومات وو أهمية هذه 

 تقاليد وآداب خاصة، هي في الوقت نفسه جزء ال يتجزأ من التقاليد واآلداب العامة.

بصفته عضوًا في المجتمع ا أن يكون نموذجا مشرقًا لسمو الخلق وأهال للثقة  وبالتالي يجب على موظف البنك ا 
العامة والخاصة مؤكدة لهذه الصفات، وأن ينأى بنفسه عن مواطن التي يوليها له عمالئه، وأن تكون عالقاته 

 الشبهات واإلرباك المالي واالستغالل الوظيفي وأن يبذل قصارى جهده في عمله لتقديم خدمة مصرفية متميزة.

إن حسن اختيار الموظفين والنظر إلى سيرتهم الوظيفية وخاصة الموظفين ذوي التعامل المباشر مع العمالء 
كانوا مستجدين  ركيز على صفاتهم الشخصية كالذكاء وسرعة البديهة واليقظة والحذر... ال  ومراقبتهم جيدًا إنوالت

في العمل المصرفي هي من إحدى األمور الواجب مراعاتها جيدًا لما لتلك العوامل من أثر فعال في اكتشاف 
ياسات واإلجراءات، الوصف الوظيفي، إجراءات وعليه فإن الس ،العمليات المشبوهة من قبلهم في مراحلها األولى

من  الرقابة الداخلية، تحديد الصالحيات، االمتثال للقوانين والتعليمات، ميثاق السلوك المهني، الرقابة الثنائية وغيرها
 األمور الرادعة األخرى يجب أن تكون األساس الذي ينطلق منه الموظفين في ممارسة أعمالهم.

 ضمن محوريين أساسيين كما يلي: KYEياسة التعرف على الموظف ويطبق بنك األردن س

 التعيين المحور األول قبل : 
يتم استقبال طلبات التوظيف )للمرشحين الجدد( والمحولة من قبل دائرة الموارد البشرية ضمن  هذا المحورضمن 

  التالية:حيث يتم التحقق من األمور  (، KYE)نموذجالنموذج المعد لهذه الغاية 

 عدم ادراج المرشح على أي من قوائم الحظر العالمية. -
 عدم ادراج المرشح ضمن القائمة السوداء وحدة الشيكات المرتجعة. -
 عدم ادراج المرشح ضمن قائمة العمالء المحظور التعامل معهم. -
 .CRIFنتائج االستعالم االئتماني  -
 القرابة. تحديد فيما إذا كان للمرشح أي أقارب في البنك مع تحديد درجة -
 تحديد فيما إذا كان للمرشح مصادر دخل أخرى -

 القائمين(: ن)التحقق من الموظفي المحور الثاني 
 يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:و الحاليين(،)للموظفين  KYEمن تطبيق سياسة اعرف موظفك  هذا المحورضمن 

 إعادة التحقق من اإلجراءات التي يتم اتخاذها ضمن المحور األول. -



22 

 

 تراقبة والمراجعة المستمرة للعمليات المالية المنفذة على حسابات الموظفين ضمن سيناريوهاالم -
 .AML Profiling System محددة ضمن النظام اآللي

عدم ادراج أي من الموظفين  والتحقق منالمسح الشهري لحسابات الموظفين على قوائم الحظر العالمية  -
 الحاليين على أي من هذه القوائم.

 ورفع التوصياتدراسة النتائج ض النتائج على لجنة التحقق من القضايا القائمة على الموظفين لغايات تعر -
 للجنة االمتثال/مجلس اإلدارة 

 :ليات غسل األموال وتمويل اإلرهابالسلوكيات التي قد تعتبر مؤشرًا على تور  موظف البنك في المشاركة بعم
 

ؤشرًا على تور  موظف البنك في المشاركة بعمليات غسل األموال وتمويل بعض السلوكيات التي قد تعتبر ميوجد 
اإلرهاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حيث يمكنه المساعدة إما عن طريق تلقي االيداعات وتحويلها إلى طرف ثان 

ساب وفيما يلي أو عن طريق التعمد إلى التراخي في التأكد من حسن نية العمالء أو سالمة بياناتهم عند فتح الح
   -السلوكيات: عرض لبعض هذه 

 ارتفاع مستوى معيشة الموظف ومستوى أنفاقه بشكل ملحوظ بما ال يتناسب مع دخله الشهري. .1
 تفادي قيام الموظف بأي إجازات. .2
 قيام الموظف بتجاوز اإلجراءات الرقابية بشكل متكرر واتباع سياسة المراوغة خالل أدائه لعمله. .3
لمساعدة في تنفيذ عمليات تتميز بأن المستفيد النهائي أو الطرف المقابل غير معروف فيها قيام الموظف با .4

 بشكل كامل.
قيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخالقيات وقدرة ومصادر العميل المالية وذلك ضمن تقاريره المرفوعة  .5

 إلدارة البنك.

 مدينةالعمليات الدائنة وال تنفيذ األسس الواجب مراعاتها في -8

 النقدية:  أوال: اإليداعات
ضمن السقف المحدد نقدي مبلغ حال مراجعة عميل إليداع  األردن فيلدى بنك  يتوجب على موظف الصندوق -1

والتي تظهر على النظام البنكي، الحقول الخاصة بشاشة مصدر األموال أن يقوم بتعبأة  من قبل البنك
المودعة، عالقة المودع بصاحب الحساب، نوع الوثيقة ورقمها، تاري   الغاية من اإليداع، مصدر األموالوالمتضمنة )

 الميالد، الجهة التي يتبع لها المودع(.
والحصول للتعليمات الصادرة عن دائرة االمتثال  الدفعة وفقاالطلب من العميل وثائق معززة تثبت مصدر أموال  -2

 .وحفظهانسخه منها  على
تثبت مصدر أموال يتوجب قبول الدفعة النقدية مع التأكيد على العميل في حال عدم توافر وثائق مع العميل  -3

عليها، واعالم دائرة االمتثال خطيًا في حال عدم لمطلوبة مع متابعته للحصول بضرورة تزويد البنك بالوثائق ا
 أيام عمل(  10 عن المدةتجاوب العميل بعد بذل جهد كافي في المتابعة )على ان ال تزيد 
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اجع العميل عن تنفيذ عملية اإليداع النقدي بعد طلب المعلومات عن مصدر األموال، يتوجب على في حال تر -4
. الحصول على وتمويل اإلرهابغسل األموال  وحدة مكافحة وإرساله إلىموظف الفرع تنظيم نموذج اشتباه 

 إليداع بالحساب.وثيقة إثبات الشخصية لإليداعات النقدية إذا كانت تتم بواسطة أشخاص غير مخولين با
 
 

 الحواالت: ثانيًا:
 

 الصادرة:الحواالت  -1
عمالء البنك باستثناء الشيكات التي يتم طلب إصدارها ألمر  الصادرة لغيرعدم تقديم خدمات الحواالت  .أ

 مؤسسات أو جهات حكومية.
ن استكمال كافة إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل طالب إصدار الحوالة مع التحقق م يتخذ بنك االردن .ب

قبل إصدار الحوالة وتشمل اسم  عنه( LOCKEDغير قابلة للتعديل ) مقفلةضمن حقول  المعلومات المطلوبة
بنك المستفيد من الحوالة وعنوانه، المبلغ بالعملة األصلية، المبلغ  ، اسمIBAN NO الحسابطالب اإلصدار، رقم 

الرقم الوطني األردني أو رقم لب االصدار والمستفيد من الحوالة، مقوم بالدينار، التاري ، الغاية، العالقة بين طا
 وإدخالها على النظام البنكي. وثيقة إثبات الشخصية والجنسية لغير األردنيين

حوالة إلى الدول ذات المخاطرالمرتفعة والتي تم تحديدها موافقة دائرة االمتثال قبل إصدار الحصول على  .ج
 ة االمتثال.بموجب تعليمات صادرة عن دائر

 عدم إصدار حواالت الحزمة الواحدة وإنما بشكل إفرادي لعمالء البنك. .د
( ال ، OFAC ،UN، EU)المحظور التعامل معها تدقيق كافة الحواالت الصادرة بغض النظر عن المبلغ ضمن قوائم  .ه

 آلي.بشكل 
تم من خالل حساب العميل وفي على طلب عمالء يحتفظون بحسابات لدى البنك يجب أن ت الحواالت الصادرة بناًء  .و

 حاالت الدفع نقدًا أن يتم ذلك من خالل حساب العميل.
 

 :الحواالت الواردة -1
 عدم استقبال أي حوالة لغير عمالء البنك. .أ
، ال ( OFAC ،UN، EU)قوائم المحظور التعامل معها تدقيق كافة الحواالت الواردة بغض النظر عن المبلغ ضمن  .ب

 بشكل آلي.
تدقيق كافة بيانات الحواالت الواردة والتحقق من استكمال كافة المعلومات أنظمة فعاله ل ردنيوفر بنك اال .ج

اسم متلقي الحوالة، والغاية  ,IBAN NO الحساب، رقم وعنوانه الحوالة وتشمل اسم طالب اإلصدارالمطلوبة عن 
 من الحوالة.

استكمال المعلومات المتعلقة بطالب ن عدم النهج القائم على المخاطر بخصوص الحواالت التي تبي تبنى البنك .د
وفي حال عدم  او المستفيد وذلك من خالل العمل على طلب المعلومات الغير مستوفاةإصدار الحوالة 

اتخاذ اإلجراءات استنادًا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك تنفيذ الحوالة أو تعليقها أو رفضها  يتماستيفائها 
 .عتد به في تقييم البنك لمدى وجود اشتباه في تلك العمليةعلى أن يكون ذلك مؤشرًا ي
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 خمستحقق من هوية المستفيد واالحتفاظ بهذه المعلومات لمدة ال تقل عن اإلجراءات الكافية لل يتخذ البنك .ه
 .سنوات

 يجب أن تدفع في حساب العميل والواردة بعملة تختلف عن عملة الحسابجميع الحواالت الواردة لعمالء البنك  .و
 وال يجوز دفعها نقدًا.بعد أن يتم معادلتها بعملة الحساب 

 
 

 :التزامات البنــك الوسيط -2
 على:في حال شارك البنك في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدرا أو متلقيًا لها يجب التركيز  

 التحويل.بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند  .أ
يتم االحتفاظ بها اإلبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة ألسباب فنية فانه  من األردنفي حال عدم تمكن بنك  .ب

ض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصها وذلك بهدف استقبالها لمدة خمس سنوات وذلك بغكما تم 
 بها.وذلك حالل ثالثة أيام من تاري  طل والة في حالة طلب االستعالم عنهاتلبية طلب البنك المتلقي للح

للحوالة عند عليه إخطار البنك المتلقي  نمعلومات غير كاملة عن طالب إصدار الحوالة فإنه يتعي في حال تبين ان .ج
 المعلومات لمدة ال تقل عن خمس سنوات. واالحتفاظ بكافة القيام بالتحويل

 
ما يعادلها  تخضع الحواالت االلكترونية الواردة والصادرة التي تزيد قيمتها عن سبعمائة دينار أو -3

 بالعمالت األجنبية لنفس تعليمات الحواالت.
 
 :الشيكات ثالثًا:

في حال مراجعة عميل إليداع شيك بالحساب بأن يقوم بتعبأة البند المتعلق ببنك  الموظفيتوجب على  -1
 والغاية على قسيمة اإليداع قبل طباعتها. التاري  الساحب، اسم الساحب، المبلغ،

حال مراجعة عميل لسحب نقدي / شيكات سحب حاجز صادر ألمر العميل نفسه بأن يتوجب على الموظف في  -2
 يقوم بتعبأة البند المتعلق بالتاري ، المبلغ والغاية.

يتوجب على الموظف في حال مراجعة عميل لتنفيذ عملية شيكات مسحوبة من الحساب / نقدًا بأن يقوم  -3
 .، والغايةستفيد، اسم المستفيد والعالقة مع صاحب الحساببتعبأة البند المتعلق بالتاري ، المبلغ/ بنك الم

توضيح بنك المستفيد، اسم المستفيد، المبلغ، التاري ، الغاية فيما يخص الشيكات المسحوبة من الحساب /   -4
 مقاصة.

 إدخال كافة البيانات على النظام البنكي. -5
 

 :رابعًا: التحويالت الداخلية
بشأن العميل طالب التحويل الداخلي بين الحسابات للتحقق من استكمال كافة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة 

عالقة طالب المستفيد من التحويل،  مالتحويل، اسالمعلومات المطلوبة عنه قبل التحويل وتشمل اسم طالب 
 .البنكيالبيانات على النظام ، وإدخال كافة التاري  والغاية من التحويل، المبلغ، التحويل مع صاحب الحساب

 



25 

 

 متطلبات التعامل مع البنوك الخارجية -9

 

المستندات الالزمة إلثبات الكيان والحصول على  استكمال متطلبات التعرف على العميل )البنك الخارجي( -
القانوني للبنك طالب فتح الحساب، وملكية المصرف عامة أو خاصة، أسماء المساهمين الذين تزيد ملكيتهم 

 .% من رأسامال البنك5عن 
 

الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل طبيعة النشا  الذي يقوم به البنك  -
 .عمل والغرض من فتح الحساابومواقع الاإلرهاب 

 
 .. ال (والخبرات.معلومات عن إدارة البنك )أسماء مدراء اإلدارة العليا ومؤهالتهم  -
 نشاء عالقة تعامل مع البنك الخارجي.الحصول على موافقة السيد المدير العام على إ -
وضعية الرقاباة واإلشراف على البنك في الدولة التي يعمل فيها، وال يقبل فتح حساب ألي بنك مسجل في  -

 .Shell Bankدولة ال يوجد له وجود مادي فيها وال يخضع لرقابة السلطات 
 

ات واألنظمة والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل تقييم السياسات واإلجراءل يتخذ بنك األردن اإلجراءات الكافية  -
الخارجي، وبحيث تتولد لديه القناعة بأن البنك الخارجي ال يسمح بأن يتم  لدى البنكاألموال وتمويل اإلرهاب 

، وبحيث استخدام حساباته من قبل بنوك وهمية أو في تنفيذ عمليات مرتبطة بغسل االموال أو تمويل اإلرهاب
البنك الخارجي على فهم كل بنك لمسؤولياته في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل تبنى العالقة مع 

على البنك عدم الدخول أو  في حال تبين وجود تعامالت للبنك الخارجي مع بنوك وهمية ،واضحاإلرهاب بشكل 
 .ستمرار في العالقة المصرفيةاال

 
الذين لهااااام صالحية  ((KYCعمالئه ية الواجبة بشأن التأكد من أن البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العنا -

 Nested Accounts /Downstream/Upstream Clearing/Payable - Through) حساباااااااتاستخااادام 
Accounts) *  وان البنك الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤالء العمالء والعمليات

 ابات عند الضرورة. المنفذة على تلك الحس
 

 التأكد من تنفيذ هذه المتطلبات عند فتح حساب للبنوك الخارجية خطيًا إلى دائرة االمتثال قبل بدء العملية. -
 

 ؤسسات الماليةمال ووحدة تحديث هذه المعلومات ومراجعتها بشكل مستمر بالتنسيق من دائرة االمتثال -
 

 
دن، وكان البنك الخارجي قد سمح لبعض العمالء التصرف من بنك األر إذا تم فتح حساب لبنك خارجي في *

خالل هذا الحساب بواسطة أي من وسائل الدفع، ففي هذه الحالة على بنك األردن التأكد من أن البنك 
 .بشأن هؤالء العمالء KYCالخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة 
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 ة االبالغ عن حاالت االشتباهوآلي كيفية التعرف على المعامالت المشبوهة -10
 
 

 ة التعرف على المعامالت المشبوهةكيفي 1.1
، فان الدخل وحجم العميلمع اإلدراك السليم لنمط العمليات المشبوهة والمعرفة الجيدة لطبيعة نشا   -

الموظف المعني عند تعامله مع العميل أو تنفيذ العملية ومن دراسة كشوفات المعامالت المصرفية الالفتة 
 يبدو غير عادي وغير مبرر. ءشينتباه ومقارنتها مع تعامالت العميل قد يتولد لديه شعور بان هناك لال
 

فانه يمكن مناقشة األمر مع المدير أو  مقبولة،إذا كان الموظف المعني لديه شكوك ال تستند إلى أرضية  -
 نطوي على عمل غير قانوني.المساعد، فقد يقوم العميل أحيانا بعمليات غير عادية ولكنها شرعية وال ت

 
إن معرفة العميل جيدًا ووجود معلومات وبيانات عن طبيعة عمله وحجم النشا  ومصادر الدخل وماضي التعامل  -

 وغير ذلك من المعلومات هي السبيل الوحيد لالرتكاز عليه في تبديد الشكوك أو تقويتها.  
 

 واألسئلة التي يجب أن تكون جاهزة بشكل دائم: 
 

 ؟مع نشا  العميل المهني أو الشخصيسجم العملية هل تن .1
 عادة؟هل حجم العملية على نفس المستوى الذي يتعامل به العميل  .2
 ؟بيعة ونوعية وحجم تعامالت العميلهل هناك تغيرات حديثة طرأت على ط .3
الدول هل العملية الخارجية لها ما يبررها بوجود عالقات مرتبطة بعمل العميل أو شخصه وهل الدولة من  .4

 ؟ال  ... والمخدراتغير المتعاونة أو تنتشر بها جرائم غسل األموال 
 

 آلية االبالغ عن حاالت االشتباه 1.2
 

إرهاب  في حال أدت االجابه عن هذه االسئله إلى تولد قناعه لدى الموظف بوجود اشتباه بحالة غسل أموال أو تمويل
 :فانه يجب القيام بما يلي

 
 .الحالة المشكوك بأنها تتعلق بمتحصالت غسل أموال او تستخدم لغايات تمويل إرهابتنظيم نموذج اشتباه حول  .1

 
 وإلى وسائلإلى ملف العميل  وذلك بالرجوعالمشبوهة  وعن العمليةعن العميل  ومعلومات كافيةتجهيز بيانات  .2

 المعاملة. وإرفاقها معاالستعالم المتوفرة لدى الفرع 
 

 .واعتمادها االرتبا  لدراستهاضابط تحويل الحالة مع المرفقات إلى  .3
وتمويل غسل األموال عمليات إلى وحدة مكافحة  االشتباه والوثائق ورفعهايتولى ضابط االرتبا  مراجعة حالة  .4

 التخاذ القرار بشأنها. اإلرهاب
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المباشر قيام الموظف باإلبالغ عن حاالت االشتباه مثل التخوف من المسؤول  في حال وجود أية عوائق تحول دون .5

 .أو ألي سبب، يمكن أن يتم االبالغ من خالل آلية االنذار المبكر على البريد االلكتروني المخصص لذلك
 

دراستها  والعمل علىيقوم موظف وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باستالم الحالة مع المرفقات  .6
 فع الحالة إلى مدير اإلخطار.يقوم بر األمر، ثمإضافية إذا استدعى  وتحليلها وطلب معلومات

 
 دراستها بشكل كامل.ر اإلخطار باالطالع على الحالة ويقوم مدي .7

 
المستندات بالوثائق و ( معززSAR/STR/UTR)برفع تقرير اشتباه  اشتباه، يقومبوجود  مدير اإلخطارفي حال اقتناع  .8

  .ق النظام المخصص لذلكعن طريتمويل االرهاب( ختصة )وحدة مكافحة غسل األموال وإلى الجهة الم
 

اقتناع مدير اإلخطار بكفاية مبررات االشتباه يتم حفظ الوثائق مع وضع الحالة تحت المراقبة لمدة في حال عدم  .9
نتيجة وجود مبررات  SAR/STR/UTR))ستة أشهر وبناء على نتائج المراقبة أما أن يتم إعادة رفع تقرير اشتباه 

 .قائمة العمالء تحت المراقبةل من أو رفع العمي ،اشتباه قوية
 

بشأنها لمدة خمس سنوات من  SARالوثائق المتعلقة بالحاالت التي تتم عمل يتم االحتفاظ بكافة المستندات و .10
 حكم قضائي بشأنها أيهما أطول.أو لحين صدور تاري  األخطار

 
االخطار وعدم االفصاح عنه  يلتزم كل موظف في البنك بمراعاة الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج .11

ألي جهة بما في ذلك العميل المشتبه به والتأكد من عدم اتخاذ أي اجراء من شأنه تنبيه العميل المشتبه به 
 ( وتحت طائلة العقوبات القانونية.Tipping Offباالخطار الذي تم ارساله للوحدة )

 
ة مستويتاهم الوظيفية بالواجبات المتعلقة تعمل دائرة االمتثال بشكل دائم بتذكير موظفين البنك بكاف .12

 باإلخطار عن أي اشتباه او حاالت او سلوكيات غير اعتيادية وتخصيص القنوات التي تعينهم على ذلك من خالل الا
whistle blow.و االتصال المباشر مع مدير االخطار 
 

 

 قنوات اإلبالغ  -11

ت اشتباه بعمليات غسل األموال وتمويل يوفر بنك االردن عدة قنوات خاصة لإلبالغ عن أي مؤشرا
من خالل ما  الوظيفية،اإلرهاب قد تظهر لدى اي من موظفين البنك بغض النظر عن مستوياتهم 

 يلي:  
 المسؤول المباشر -
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 المدير المباشر، والذي يقوم بدورة بإبالغ دائرة االمتثال. -

جة الوضع وبقيت الممارسة تمارس بمعال اإذا شعرت بان المسؤولين الذين اخترت ابالغهم لم يقومو
 (Blow Whistleكالسابق فيجب عليك اللجوء الى نظام التبليغ السري )

 whistleblow@bankofjordan.com.jo  ,او من خالل توجيه مراسلة بشكل مباشر لندير دائرة االمتثال
 مع مراعاة ما يلي: 

 حصر األسباب التي أدت الى الشك بالحالة. -1

 الشرح التفصيلي للحالة. -2

 ذكر األطراف موضوع المخالفة. -3

 تزويد دائرة االمتثال باي ادلة او اقتراحات او توصيات تفيد بتقييم الحالة. -4

 

 مهام وواجبات مجلس االدارة  -12

 

توصية اللجنة  وبناء على اإلدارة، ويل االرهاب من قبل مجلسسياسة مكافحة عمليات غسل األموال وتم اقرار .1
 لجنة االمتثال(. )المختصة 

المتثال / وحدة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب عن ااالطالع على التقارير المقدمة من دائرة  .2
 مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب. المتخذة لغاياتاالجراءات 

ات غير االعتيادية والمشبوهة أو التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال االطالع على التقارير الدورية حول العملي .3
 اإلرهاب.وتمويل 

تكون تعيينهم بعد ان عدم ممانعة البنك المركزي على  والحصول على االخطار ونائب لمديراإلخطار  تعيين مدير .4
مكافحة غسل م وحدة واعالاالمتثال/مجلس اإلدارة تحققت من توفر المؤهالت المناسبة في كل منهما  لجنة

 ببيانات كل منهما عند الحصول على موافقة البنك المركزي األردني. FIU UNIT وتمويل االرهاباألموال 
تحديد صالحيات مدير اإلخطار على أن تشمل على األقل ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقاللية وبما يكفل  .5

راءات التي يقوم بها، وأن يكون له في سبيل ذلك االطالع على الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه واإلج
 السجالت والبيانات التي تلزم لقيامه بأعماله

 .االخطار ونائب لمديرالحصول على موافقة البنك المركزي االردني على استقالة او انهاء خدمات مدير اإلخطار  .6
ين الموظفين وذلك للتحقق من مدى مالءمة تبني سياسات واجراءات وضوابط لضمان أعلى المعايير عند تعي .7

االدارة التنفيذية العليا ومسؤولي االخطار والموظفين االخرين المعنيين بمكافحة غسل االموال وتمويل 
 االرهاب.

 اعتماد نتائج عملية التقييم الذاتي لمخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب/منشأه. .8

mailto:whistleblow@bankofjordan.com.jo
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من االلتزام بالتعليمات  من التحققاالمتثال  الداخلي ومديرالتدقيق  مناسبة تمكن كل من كادرال اآلليات اعتماد .9
مراعاة التنسيق في  اإلرهاب معوالسياسات واإلجراءات الموضوعة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 

 .مجال تحديد الصالحيات والمسؤوليات
 

 

 مهام وواجبات االدارة التنفيذية العليا  -13

 

مراجعتها واية  لمجموعة بنك األردن ونتائج بيات غسل األموال وتمويل االرهاسياسة مكافحة عمل اعداد -
إلقرار التعديالت تمهيدا العتماده من مجلس  االدارةمجلس للجنة االمتثال/ قترحة ورفع التوصياتتعديالت م

 اإلدارة.
وتمويل االرهاب وأية  اجراءات الضبط والرقابة الداخلية في مجال مكافحة عمليات غسل األموال تقارير اعداد -

 تحديات تحول دون ذلك ورفع التقارير والتوصيات إلى مجلس االدارة.
 الدقيق فيها التحديد يراعى اإلرهاب وتمويل األموال غسل عمليات لمكافحة مكتوبة تفصيلية اعتماد إجراءات -

 األردني بهذا المركزي البنك الصادرة عن والتعليمات المقرة السياسة مع يتفق بما والمسؤوليات للواجبات
 .الخصوص

 وورش عمللتمويل تدريب وتأهيل وحضور ندوات  تخصيص موازنة مستقلة سنوية مقرة من مجلس إدارة البنك -
تتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للعاملين في البنك، ولتوفير أنظمة تساعد دائرة االمتثال للقيام 

 .بمهامها
على مستوى المنشأة وفقًا  وتمويل االرهابلمخاطر عمليات غسل األموال اتي اجراء عملية التقييم الذ -

 للمنهجية التي اعتمدها البنك لهذه الغاية وترفع النتائج الى لجنة االمتثال/مجلس اإلدارة.
والعمليات منشأه بالتعاون مع دائرة مخاطر السوق /وتمويل االرهابمراجعة ملف مخاطر غسل األموال  -

 جديدة،)طرح منتجات  التي تواجهها المنشأة على المخاطروتؤثر  مستجدات تطرأ أليوفقًا  يهاوالتعديل عل
الخدمة، استقطاب شرائح عمالء جديدة، فتح فروع في مناطق ذات مخاطر مرتفعة( استحداث قنوات تقديم 

 التعديل من لجان مجلس اإلدارة المختصة. واعتماد نتائج
 

 ليات غسل األموال وتمويل اإلرهابمهام وواجبات وحدة مكافحة عم -14
 
 

 
مراجعة سياسة مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب لمجموعاة بناك األردن ورفاع التوصايات لمادير دائارة  (1

 االمتثال.
 منشأه،/وتمويل اإلرهابتزويد مدير دائرة االمتثال بالفحوصات الرقابية الالزمة لفحص ملف مخاطر غسل األموال  (2

 منشأه./وتمويل اإلرهابييم الذاتي لمخاطر غسل األموال لغايات اعداد التق
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ومراجعاة المالحظاات المدخلاة مان قبال ضابا  االمتثاال  AML Profiling Systemالادخول الاى نظاام التنبيهاات  (3
 وتقييمها ومدى تبريرها للحركة المالية المنفذة واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.

لمستندات التي تثبت طبيعاة مفصلة عن نشا  العمالء والوثائق وا وحدة بتقاريرالالطلب من ضبا  االرتبا  تزويد  (4
 النشا 

   لدراستها واتخاذ قرار بشأنها. إعداد تقارير مفصلة عن الحركات المشتبه بها ورفعها إلى مدير اإلخطار (5
أو مان البناك المركازي األردناي  وحدة مكافحة غسل األماوال وتمويال االرهاابالرد على أي استفسارات ترد من  (6

 وتزويدهم بالمعلومات والتفاصيل المطلوبة.
معامالت الخدمات التجارية والحواالت الصاادرة /الحوالاة الاواردة مان والاى  استقبال استفسارات الفروع بخصوص (7

لهاا باالعمالت دينار أردني أو ماا يعاد 100,000التي تتجاوز قيمتها  وتحصيل الشيكات، مرتفعةذات مخاطر  الدول
 األجنبية وتثبيتها على نموذج االستفسار والرد عليها وعرضها على مدير اإلخطار العتمادها.

للعاالء ( KYCحول نتائج تحليل ودراسة كافة البيانات والوثائق المطلوبة في اعرف عميلاك )التوصيات إعداد تقارير  (8
وغير السياسيين ممثلون المخاطر  تحت فئات العمالء نالذين ينتمون الى الدول ذات المخاطر المرتفعة او يندرجو

 .النهائيةألخذ الموافقة  مدير الدائرةورفع التوصيات لفئات أخرى تفرضها التعليمات،  والجمعيات واي المقيمين
 مكافحتهاا،عقد الدورات التدريبية للموظفين بهدف التوعية بعمليات غسل األماوال وتمويال اإلرهااب وكيفياة  (9

 ونشرات التوعية.  جدول التدريب المعتمد من قبل دائرة التدريبوذلك حسب 
 مستمر.متابعة النظام اآللي وتحديث القوائم بشكل  (10
 المتابعة مع وحدة المؤسسات المالية بالرد على استفسارات بعض البنوك المراسلة عن العمالء. (11
البنك بقوانين وتعليمات مكافحاه عملياات  الرد على االستبيانات الواردة من البنوك الخارجية لقياس مدى امتثال (12

 غسل األموال.
متابعة المستجدات العالمية في أنما  غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإجراءات مكافحتهما خاصة ما يصدر في  (13

اللجناة وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ولجنة باازل و FATFهذا اإلطار عن اللجنة الدولية 
الدولية، واقتراح التوصيات التاي تضامن غيرها من المنظمات لوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وا

 االمتثال ألي تعليمات تصدر عن هذه اللجان.
مراجعة قاعدة بيانات برامج العقوبات الدولية المعدة من قبل الوحدة وتحديثها بشكل مستمر وعكس اإلجراءات  (14

 دي أي اختراقاتواجب اتباعها لتفاال
لتحقق من مدى التزام البنوك المراسلة بالقوانين والتعليمات الناظمة لعمليات مكافحة عمليات غسل األموال ا (15

 اإلرهاب.وتمويل 
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 مهام وواجبات ضابط االرتباط -15
 
 

 تحديدتم فقد  اإلرهاببهدف تنظيم آلية العمل وتحديد المسؤولية في مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 
إدارة العالقة في دائرة تنمية أعمال ضبا   ،األعمال التجارية تنميةمراكز  فروع،) ضابط ارتبا  بكافة وحدات البنك

لدائرة االمتثال تعيين  ، ويحق(المتثالمنسق ا) ،البشريةالموارد  الشركات، دائرة المتابعة، دائرة التحصيل، دائرة
 لغايات تلبية متطلبات دائرة االمتثال. ضابط ارتبا  لها في أي دائرة في البنك

  
قانونية، ولكن ما إذا كانت األموال غير فيهذا وليس من مسؤولية ضبا  االرتبا  القيام بالتحري والتحقيق 

شبوهة حسب المعطيات في القيام بالجهد المعقول وإعداد التقرير عن العمليات الم مسؤوليتهم تنحصر
، وبناًء على ذلك، تم تعيين ضبا  ارتبا  العميل نشا تي تم الحصول عليها عن ال لديهم والمعلوماتالمتوفرة 

 للقيام كما يلي:
 مهام ضبا  االرتبا  في الفروع ومراكز تنمية األعمال والموارد البشرية 

 
دة لتنبيهات العائيل اإلرهاب بشكل يومي ودراسة اوالدخول للنظام اآللي لمكافحة عمليات غسل األموال وتم -1

األماوال ومادى تناساب الحركاة ماع طبيعاة وحجام نشاا  العميال مان خاالل عمالء من حيث الغاية ومصدر لل
 .مراجعة الحركات التاريخية للعميل

 
وحادة  /االمتثاال  إرساالها آلياا إلاى دائارة( و1تثبيت نتائج التحري على التنبيهاات بالنظاام اآللاي وفقاًا للبناد ) -2

 اإلرهاب.مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 
 

والوثاائق والمساتندات ، بالتقاارير حدة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب / دائرة االمتثااليد وتزو -3
 عن العمالء مدار البحث. الالزمة

 
ا مااع ذكاار مبااررات االشااتباه وإرفاااق كافااة الوثااائق بهاا والحسااابات المشااتبهإعااداد تقرياار مفصاال بااالعمالء  -4

 المعززة.المستندات و
 

شاتباه االمبررات االشتباه وإعداد حالاة ن فيما يتعلق بسلوكيات العمالء وتالم حاالت االشتباه من الموظفياس -5
 اإلرهاب.وتمويل  األموالبها وإرسالها إلى دائرة االمتثال / وحدة مكافحة عمليات غسل 

 
 .تهمتلبية طلبات وحدة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب والرد على استفسارا -6

 
 Frontمساندة دائرة االمتثال وتخفيف العبء عنهم من خالل تأهيل ضبا  االمتثال وموظفي خدمة العماالء  -7

Desk. 
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الرقابية الخاصة بالسيطرة على مخاطر غسل االموال وتمويل االرهااب المرتبطاة بعمال كال  اجراء الفحوصات -8
 منها.المخاطر الخاص بكل  وضمن ملف فرعوحدة /دائرة /
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 ام وواجبات مدير اإلخطارمه -16

 

يشتبه ارتباطها بغسل األموال  تلقي المعلومات والتقارير عن العمليات غير المعتادة والمشبوهة أو التي .1
رفع تقرير اشتباه إلى الجهة المختصة )وحدة مكافحة وفحصها واتخاذ القرار المناسب بخصوص وتمويل اإلرهاب 
 على أن يكون قرار الحفظ مبررًا.  حفظها ووتمويل االرهاب(، أغسل األموال 

 
سنوات سواء تم اتخاذ قرار برفع تقرير  5يتلقاها لمدة ال تقل عن  والتقارير التيبكافة المستندات االحتفاظ  .2

 .اشتباه او حفظ االشتباه دون اخطار 
 

وال أو تمويل إرهاب بالبيانات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل أم والجهات المختصةتزويد الوحدة  .3
أخرى يتم طلبها منه وتسهيل اطالعها على السجالت والمعلومات ذات العالقة لغايات القيام  وبأي معلومات

 بمهامها.
 

التي يشتبه ارتباطها بغسل العمليات غير المعتادة والمشبوهة أو إعداد تقارير دورية تقدم لمجلس اإلدارة عن  .4
 اإلرهاب.األموال وتمويل 
 

وما يستجد منها والتي تحول دون تطبيق اإلجراءات لدى الفروع  بالمعوقاتالبنك المركزي األردني  تزويد .5
 الخارجية وما إذا كانت المتطلبات في البلد الخارجي أقل أو اشد من المتطلبات في األردن.

 
 وتمويل اإلرهاب. التأكد أن الموظفين على دراية تامة بإجراءات عمل وسياسات مكافحة عمليات غسل األماوال .6

 
 وقوائم الحظرالقوائم الخاصة ببرامج العقوبات الدولية وقوائم الدول الغير متعاونة توفير وسائل تضمن تحديث  .7

  الخاصة بقرارات مجلس االمن. 
 

االطالع المستمر على آخر المستجدات المتعلقة بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وسبل مكافحتها  .8
 .والرقابة عليها

 
 .ناقشة خطط التدريب الخاصة بالموظفين فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهابم .9

 
تزويد البنك المركزي في نهاية كل عام بإحصائية تبين البرامج التدريبية وورش العمل التي تم إخضاع الموظفين  .10

 لها خالل العام، وكلفتها.
 

ل المشتبه به في اإلخطار إغالق حسابه/حساباته، مع عدم السماح للعميل عالم الوحدة فورا في حال طلب العميا .11
 ”Audit Trail“بسحب المبالغ نقدًا بل استخدام إحدى وسائل الدفع االخرى بما يمكن من تتبع الحركات 
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 وتبليغها للجهات المعنية إذا اقتضى األمر ذلك. التحقق من عمليات االشتباه .12
 

ت المشبوهة التي تتعلق بتمويل إرهاب أو بأشخاص مدرجة تحفظ فيه صور إعداد ملفات خاصة بالعمليا .13
 اإلخطارات عن هذه العمليات والبيانات المتعلقة بها.

 
ال تعتبر تقارير االشتباه التي ترفع من قبل وحدة مكافحة عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب من قبيل  .14

 االفشاء بالسرية المصرفية.
 

جراءات الضبط والرقابة الداخلية في مجال مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب وأية حول ااعداد تقارير  .15
 تحديات تحول دون ذلك ورفع التقارير والتوصيات إلى مجلس االدارة.

 
 

 
 

 

 التفتيش و التدقيق الداخلي مهام وواجبات دائرة -17

 

 ضمن مهامه الرئيسية ما يلي:يشمل ميثاق التدقيق الداخلي 
قق من وجود سياسة لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب ومراجعتها وتحديثها من قبل دائرة االمتثال التح .1

بشكل مستمر، والتحقق من أنظمة الضبط والرقابة ضمن دائرة االمتثال فيما يتعلق بإدارة مخاطر عمليات غسل 
 األموال وتمويل االرهاب.

الداخلي ومزود بموارد كافية الختبار االلتزام بالسياسات تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق  .2
 والضوابط الداخلية واالجراءات لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

آلية مناسبة للتحقق من االلتزام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات الموضوعة لمكافحة غسل األموال وتمويل  .3
مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصالحيات  متثالومدير االخصص المتاإلرهاب من قبل كل من كادر التدقيق 

 والمسؤوليات فيما بينهم.
نتائج عملية التقييم الذاتي لمخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب/منشأه والتي قام بها مدير دائرة تقييم  .4

 .المختصةللجان مجلس اإلدارة  ورفع التوصياتاالمتثال 
عة ملف مخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب منشأه والتعاون مع دائرة االمتثال المشاركة في اعداد/مراج .5

افة مخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب التي تواجهها ان كودائرة مخاطر السوق والعمليات، والتحقق من 
 يوجد إجراءات تخفف منها. المنشأة

دائرة لملف المخاطر الخاص بهذا الفرع/الدائرة /التحقق من نتائج الفحوصات الذاتية التي يجيرها كل مدير فرع .6
 اإلدارة. ضمن تقارير التدقيق الداخلي التي يتم رفعها للجنة التدقيق/مجلس وعكس ذلك إلشرافه،التابعة 
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 مراجعة وإقرار سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمجموعة بنك األردن  -18
 

  المؤسسة األم( مسؤولية مراجعة هذه السياسة بشكل سنويًا وتعديلها تتولى ادارة االمتثال/اإلدارة العامة(
 إذا تطلب األمر ذلك.

 .يتولى مجلس اإلدارة، ممثال باللجان المعنية، عملية إقرار السياسة وأية تعديالت تطرأ عليها 

 ( تعتبر هذه السياسة هي السياسة العامةMaster Policy لمواضيع ،)ل وتمويل مكافحة عمليات غسل األموا
لدى جميع أعضاء مجموعة بنك األردن من فروع أجنبية وشركات تابعة، وتمثل الخطو  الرئيسية، التي االرهاب 

يتم االمتثال بها، مع مراعاة جميع القوانين والتعليمات لدى الدولة المضيفة التي يقع الفرع الخارجي أو 
أي من بنود هذه السياسة مع قوانين  اختالفحال  الشركات التابعة ضمن االختصاص القضائي الخاص بها، وفي

 وتعليمات الدولة المضيفة للفرع الخارجي أو الشركة التابعة يتم مراعاة التعليمات األشد، 

  يحق للفروع الخارجية والشركات التابعة بموجب هذه السياسة وفي حال اختلفت القوانين الناظمة للمواضيع
مع ما تضمنته هذه السياسة، وضع سياسة تنبثق األموال وتمويل االرهاب  بمكافحة عمليات غسل ذات العالقة

عن هذه السياسة، وتتناسب مع قوانين الدولة المضيفة، وتعتبر بموجب هذا البند قد تم إقرارها حكما من قبل 
 )المؤسسة االم( وذلك وفقا لما يلي:  مجلس اإلدارة، وال يوجد داع إلقرارها من قبل مجلس اإلدارة

 
بموجب تعمل دائرة االمتثال/وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب في المؤسسة/الفرع الخارجي  .1

االمتثال لتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب بوضع السياسة الفرعية وإقرارها وفقا متطلبات 
 للحاكمية المؤسسية التي تخضع لها المؤسسة التابعة / الفرع الخارجي. 

بصورة دائمة التنسيق مع دائرة االمتثال للبنك االم من خالل إعالمهم بصورة مستمرة عن أي مستجدات يتم  .2
 وموائمة السياسات وإقرارات السياسة الفرعية. 

ان يتم التأكيد من قبل مسؤول االمتثال ان هذه التعديالت ال تتعارض باي شكل من االشكال مع أي من  .3
لمركزي األردني وال تعيق تطبيق أي من متطلبات البنك المركزي األردني التعليمات الصادرة عن البنك ا

 األساسية.

 
تعتبر السياسات الفرعية والتي تتناسب وتلبي متطلبات قوانين الدولة المضيفة ومنبثقة عن السياسة االم  .4

إلقرار واعتماد مقرة حكما من قبل مجلس إدارة المؤسسة االم، استنادًا الى قرارات مجلس اإلدارة الصادرة 
 .master policyسياسة 
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 تدريب الموظفين وتأهيلهم -19

 

يعتبر التدريب من العناصر الهامة في معادلة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، فهي األداة 
وتوفر لهم المعلومات وتمويل اإلرهاب  التي تمكن الموظفين من فهم طبيعة ونوعية وطرق غسل األموال

ة المناسبة حول المستجدات العالمية والمحلية بطرق غسل األموال وكيفية مكافحتها، عالوة على الضروري
، كما أن الفهم الواضح  وتمويل اإلرهاب  حمايتهم من عدم وقوعهم كضحية لمرتكبي عمليات غسل األموال

اون اإليجابي علميات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وطرق الكشف عنها سوف يمكنهم من التعبأساليب 
ويحفزهم على القيام كٌل بدوره المسؤول باتجاه حماية سمعة البنك وعدم استخدامه كقناة من قبل غاسلو 

 -األموال، وعليه يجب العمل على ما يلي:
 

إعداد وتطبيق برنامج تدريبي مستمر لتدريب كافة العاملين بمختلف مستوياتهم اإلدارية حول موضوع غسل  -
 إلرهاب وطرق مكافحتها.األموال وتمويل ا

 
 تعريف الموظفين حول آلية االبالغ عن العمليات الغير اعتيادية. -

 
عقد ورش تدريبية متخصصة تتناسب مع كل مستوى من مستويات الموظفين بناءًا على طبيعة العمل الذي  -

 يزاولونه.
 

وضوع لالطالع على آخر المستجدات متابعة الدورات التدريبية والمنشورات المحلية والخارجية المتعلقة بهذا الم -
 معها.بهذا الخصوص وتعديل المواد التدريبية لتتناسب 

 
االحتفاظ بسجالت لكافة البرامج التدريبية التي تمت خالل فترة ال تقل عن خمس سنوات بحيث تشمل أسماء  -

 أو خارجها. مؤهالتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل المملكة الوظيفي،المسمى  المتدربين،
 

اخضاع جميع الموظفين الجدد لدورات تدريبية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل السنة  -
 االولى من تعيينهم
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 تحديث البيانات -20

 

 كل سنتين على األقل بشكل دائمتحديث بيانات عمالؤه )أصحاب الحسابات والمفوضين( يتخذ بنك األردن إجراءات ل
لك وضرورة سرعة تنفيذ ذ بقاء سجالت البنك محدثة ومتجددة باستمرار لضمان نهج القائم على المخاطروفقًا لل

 التحديث في الحاالت التالياة:
 عند تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة أو باستخدام أدوات مصرفية بطريقة غير معتادة -

 عندما يحدث تغير جوهري في آلية توثيق المعلومات الخاصة بالعميل. -

 ندما يحدث تغير ملحوظ في طريقة إدارة الحساب.ع -

 هؤالء العمالء. أحدعندما يدرك البنك انه ال يتوفر لديه معلومات كافية عن  -

عند ظهور أسباب تدعو إلى ذلك كان يتوافر الشك في صحة أو مالئمة المعلومات التي تم الحصول عليها سابقا،  -
 ساب.أو عند حصول تغيير جوهري في طريقة إدارة الح

يتم اإليقاف التدريجي لبعض العمليات المالية  البنك،لتحديث بياناته وفقا لسياسة في حال عدم تجاوب العميل 
ان بنك األردن قد اتخذ  االصول، علماً والخدمات المقدمة للعميل غير المتجاوب، لحين قيام العميل بتحديث بياناته حسب 

تفعيل أدوات وحمالت توعوية للعمالء بتبعات عدم االلتزام بتحديث  خالل إجراءات كافيه لحث العمالء على التحديث من
 بياناتهم.

 
 

 حفظ السجالت والمستندات -21

 

يجب االحتفاظ بالسجالت وبالوثائق المؤيدة للعالقات المستمرة والعمليات المصرفية لمدة خمس سنوات على  .1
 حال.األقل من تاري  إنجاز العملية أو إنهاء العالقة حسب واقع ال

 
أن يتضمن ملف العميل جزء خاص بكافة المستندات والوثائق الخاصة بالتعرف على العميل وأي مستندات يجب  .2

 لها عالقة بعمليات مراقبة ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 

ت عن إعداد ملف خاص بالعمليات المشتبه ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب تحفظ فيها صور اإلخطارا .3
هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة ال تقل عن خمس سنوات من 

 ، وتحفظ في عهدة مدير االخطار.تاري  اإلخطار أو إلى حين صدور حكم قضائي بشأن هذه العمليات أيها أطول
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 قرارات مجلس االمن -22
 

 
 
 

لواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ بما في ذلك جميع االلتزامات ا بنك األردن بتنفيذيلتزم 
 .القرارات الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

المنبثقة على اللجنة الوطنية والتي تطبق قرارات مجلس االمن اللجنة الفنية الصادرة عن  ويلتزم بالقوائمكما 
 اإلرهابية،اإلرهابيين او التنظيمات  باألشخاصفيما يتعلق ل األموال وتمويل اإلرهاب غس قبلها لمكافحة والمعدة من

 بذلك يقوم البنك بإتباع االجراءات التالية: والتزاماً 
 

الرجوع الى قوائم اللجنة الفنية للتحقق من األسماء الواردة على القائمة والمحظور التعامل معها بموجب  23.1
ء باإلضاافة او/ والتعاديل او/ والحاذف، وذلاك عناد اجاراء أي عملياة او قبال قرارات لجنة مجلس االمان ساوا

 الدخول في عالقة جديدة مع أي شخص للتأكد من عدم ادراج اسمه ضمن القائمة 
 

 

   في حال ورود اسم مطابق او مشابه لألشخاص او الكياناات المدرجاة علاى القائماة مان قبال اللجناة الفنياة  23.2
 لتالية:اإلجراءات ايطبق البنك 
 

والموارد االقتصادية الخاصة به دون تأخير وإبالغ اللجنة الفنية فورًا باإلجراء المتخذ بهاذا تجميد األموال  -
 الخصوص.

 وذلك التخاذ االجراء المناسب. يأعالم اللجنة الفنية بوجود حسابات بنكية للشخص او التنظيم اإلرهاب  -
د علاى التقياد بأحكاام هاذه التعليماات وبشاكل خااص تزويد اللجناة الفنياة فاورًا بااي معلوماات تسااع -

المعلومات المتعلقة باألموال والموارد االقتصادية العائدة او المملوكاة او المسايطر عليهاا مان قبال 
 شخص إرهابي او تنظيم إرهابي او أي شخص يعمل لمصلحتهم او بالنيابة عنهم.

 

أي عقاود او اتفاقياات او التزاماات ابرمات او يضاف الى الحسابات المجمادة جمياع المباالغ الناتجاة عان  -
أنشأت قبل التاري  الذي تم فيه ادراج أي شخص على القائمة بما فاي ذلاك األربااح والفوائاد شاريطة ان 

 تخضع جميه هذه المبالغ للتجميد.
غ أي مبالغ او حواالت لصالح أي حسابات تم تجميدها شريطة ان يتم تجميد هذه المبال يسمح البنك تقييد -

 المضافة للحسابات المذكورة وعلى ان يتم ابالغ اللجنة الفنية عن هذه العمليات فورًا.
إتاحة أي أموال او موارد اقتصادية بشكل مباشر او غيار مباشار او بشاكل كامال او مشاترك البنك يحظر  -

نهماا الي شخص إرهابي او تنظيم إرهابي مدرج على القائمة من قبل اللجناة الفنياة او لمصالحة أي م
 وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

في حال موافقة اللجنة الفنية على حذف االسم من القائماة ياتم رفاع التجمياد عان األماوال والماوارد  -
االقتصادية فورًا وتمكين صاحب العالقة او من يناوب عناه مان التصارف بااألموال والماوارد االقتصاادية 

 فنية باإلجراء المتخذ بهذا الخصوصالمجمدة على ان يتم اعالم اللجنة ال
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على مستوى  وتمويل اإلرهابمنهجية التقييم الذاتي لمخاطر عمليات غسل األموال  -23
 المنشأة

 
( لغايات تحديد وقياس مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب التي (CRSAمنهجية التقييم الذاتي للمخاطر  بنك االردناعتمد 

 )خطو  دفاع( وفقا لما يلي:  اسيةضمن ثالث مستويات اس يواجهاقد 
 

 وتمويل اإلرهابتعريف مخاطر غسل االموال    -1
والمناطق ، مخاطر الدول والقائمين(المخاطر على مستوى كل من مخاطر العمالء )الجدد  وفهم تلكمن خالل تحديد  

مخاطر البنوك  موظفين،ال، مخاطر قنوات تقديم الخدمة، مخاطر والخدمات والعمليات، مخاطر المنتجات الجغرافية
 المنشاة.مخاطرة على مستوى  68المراسلة حيث تم التعرف على 

 

 .وتمويل االرهابقياس مخاطر غسل االموال    -2
المخاطر التشغيلية كما  لقياس البنكاستنادًا لألسس المعتمدة لدى  وتمويل االرهابتم تقييم مخاطر غسل االموال   

 يلي:
 

وتمويل قام البنك بتحديد االصول التي تتأثر نتيجة لحدوث مخاطر غسل اموال  :مخاطرالتي تتأثر بال األصول 2.1
  -يلي: وأولويتها لمعالجة المخاطر التي تؤثر عليها كما  ألهميتهاوفقًا  وترتيبها ارهاب

 مخاطر السمعة 

 مخاطر االمتثال /السمعة 

 مخاطر أصول مالية/قانونية 

 مخاطر االمتثال /النقد 

 /الربحية/االصول الماليةمخاطر النقد 

  وضع البنك القانوني/ التشريعات()االمتثال مخاطر 

 مخاطر المعلومات 

 مخاطر المعرفة 

 مخاطر األصول الثابتة 

  

لمخاطر غسل اموال و تمويل  هحال تعرضاالثر المترتب على البنك في  ديتم تحدي بحيث األصل:التأثير على  قيمة 2.2
االرهاب ضمن  لتمويفيما يخص مخاطر غسل االموال و    Zero Toleranceحدد درجة تحمل  نعلما بان بنك االرد االرهاب،

  Risk Appetiteوثيق المخاطر المقبولة ت
 

و لكل    حيث تم تصنيف احتمالية حدوث المخاطرة الى )منخفض، متوسط، مرتفع( احتمالية حدوث المخاطرة:    2.3   
 بها.المرتبطة  المخاطرحالة على حدا وفقا لمعطيات 
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 Risk Mitigations مخففات المخاطر  -3
قوع  من خالل أنظمة وضوابط رقابية تعمل على تجنب او تمنع و   االموال و تمويل االرهاب مخاطر غسلالسيطرة على    

رة التدقيق المخاطرة و/او احتمالية وقوعها و تسعى دائرة االمتثال بالتنسيق مع دائرة مخاطر السوق و العمليات و دائ
و يقع على عاتق دائرة   رقابية تمنع وقوعها بإجراءاتعلى الحرص على عدم وجود اية مخاطر غير مسيطر عليها   

  االمتثال تطوير و تعزيز هذه االجراءات بشكل مستمر .

 هذه المنهجية ضمن ثالث مستويات رئيسية  ويتم تطبيق

   سل االموال وتمويل االرهاب واالجراءات الرقابية المطبقة في تم التعرف على مخاطر غ : حيثالمستوى االول
ضمن ملف مخاطر الخاص بوحدات/دوائر البنك  سبيل الحد منها على مستوى كل وحدة/ دائرة من وحدات البنك

   المختلفة وكخط دفاع اول.

     :وى البنكاعداد ملف متخصص لمخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب على مست المستوى الثاني (AML Risk 
profile) ما يلي: ويتضمن الدفاع الثاني كخط 

        مخاطر العمالء الجدد 

        مخاطر العمالء القائمين 

         مخاطر المنتجات 

         مخاطر التعامل مع البنوك االجنبية 

         مخاطر قنوات تقديم الخدمة 

         مخاطر الموظفين 

         مخاطر الدول والمناطق الجغرافية 

        مخاطر الفروع التابعة 

     يتضمن اعداد ملف مخاطر المنشاةالمستوى الثالث : (Corporate Risk profile) تم ادراج وتعريف مخاطر  حيث
مستوى غسل االموال وتمويل االرهاب ضمن المخاطر االساسية التي من الممكن ان يتعرض لها البنك على ال

 االستراتيجي، كخط دفاع الثالث

هذا ويتم تقييم ملفات مخاطر العمليات على كامل مستويات عند حدوث أي تغيير في المخاطر التي يتعرض لها البنك 
ويتم اجراء التقييم ، بشكل مباشر او بشكل سنوي كحد أدني ويتم إقرارها واعتمادها من مجلس اإلدارة حسب األصول

مليات غسل االموال وتمويل االرهاب وكفاءة االجراءات المطبقة للسيطرة على مخاطر غسل االموال الذاتي لمخاطر ع
 وتمويل االرهاب النوع من المخاطر على كافة المستويات المشار اليها.

 

 التقييم الدوري للبيئة الرقابية للبنك:

فاءة االجراءات المطبقة للحد من هذا النوع من اجراء التقييم الذاتي لمخاطر عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب وك
 :لمائليالمخاطر على كافة المستويات المشار اليها في البند السابق وفقًا 

 

 المستوى االول )ملف المخاطر على مستوى كل وحدة من وحدات البنك(:

 ائرة ووحدةحيث يتم فحص هذا الملف وتقييمه من خالل اجراء الفحص الذاتي الذي يقوم به كل مدير د
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 (:المنشأةالمستوى الثاني )ملف مخاطر متخصص لعمليات غسل االموال وتمويل االرهاب على مستوى 

 حيث يتم تقييم هذا الملف من قبل مدير دائرة االمتثال ويتم التحقق من صحة النتائج من خالل دائرة التدقيق الداخلي.

 

 (:sk ProfileCorporate Riمخاطر المنشأة ) ملف الثالثالمستوى 

  حيث يتم فحص الملف من قبل دائرة التدقيق الداخلي

 
 

 

 

 ـد العامـــة القواعــ -24

 

اإليضاحات التي يرونها ضرورية لتمكنهم وطلب  اإلجراءاتتنفيذ هذه وعلى الموظف بمختلف مستوياتهم دراسة وفهم  .1
 من القيام بواجباتهم.

 
بمكافحة  والقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقةالبنك  وإجراءات عمل االلتزام بسياساتيتوجب على أي إداري في البنك  .2

 كل حسب مجال وظيفته. وتمويل اإلرهابعمليات غسل األموال 
 

بعد يحظر على اي إداري تولي إدارة أية حسابات بالوكالة ألي عميل باستثناء الزوج أو األقارب من الدرجة األولى وذلك  .3
 او المدير اإلقليمي. العام رالمديعلى موافقة  الحصول

 
اإلفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت عن إخطار الوحدة عن أي من إجراءات اإلخطار  على أي إدارير يحظ .4

( لسنة 46)رقم  وتمويل اإلرهابوفقا ألحكام قانون مكافحة غسل األموال  المعروفة لدى الجهة الملزمة بواجب اإلخطار
2007. 

 
بناء على وجود اشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب حيث أن دور البنك في  والتحقيق معهجوز استجواب أي عميل ال ي .5

عنها، وعند طلب أي معززات من العميل ال يجوز واإلبالغ بها  والمعلومات المتعلقةهذا المجال يقتصر على جمع البيانات 
 لى توجيهات دائرة االمتثال.اشعار العميل انه يتم طلب المعززات بناء ع

 
قيام أي منهم بحسن نية بواجب  وموظفيه عندتنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو اإلدارية أو التأديبية عن البنك  .6

اإلخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تقديم معلومات أو بيانات 
أي اخطارات تتم التأكيد على ان  مع 2007( لسنة 46)رقم  وتمويل اإلرهابألحكام قانون مكافحة غسل األموال  عنها وفقا

 ,  MLROحصرا من خالل مدير االمتثال
 

لالستفسار عن حاالت  اإلرهابوتمويل  األموالضرورة عدم التردد في االتصال بدائرة االمتثال / وحدة مكافحة عمليات غسل  .7
 .واالرتيابتثير الشك 
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وطلب في حال وجود شبهة غسل اموال او تمويل ارهاب او في حال رفض العميل تلبية اي من متطلبات العناية الواجبة  .8
العميل  ويتم تسليمالنقدي الحاالت التي يكون لدى العميل رصيد في حسابه فانه يحظر السحب  حسابة فياغالق  العميل

متن الشيك بما يمكن من تتبع  السحب( علىمصدق مع تثبيت عبارة )ممنوع من المبلغ المتوفر في حسابه بموجب شيك 
  Audit Trail“الحركات 

 
)عمليات  الطبيعيينبالتعامل بعمليات تجارية على حسابات االشخاص  للعمالء السماح اتخذ بنك األردن اإلجراءات الكافية لعدم .9

األفراد بمثل هذا التعامل فيصار الى اعالم العميل  ئهقيام عمالمالية تتعلق بأعمال تجارية(، وفي حال تحقق البنك من 
بضرورة التوقف عن القيام بعمليات تجارية على حسابه وفي حال عدم التزامه بذلك يتم اغالق حسابه وإخطار  الطبيعي

عتمدين من الوحدة الوحدة في حال وجود اشتباه ارتبا  ذلك بغسل أموال أو تمويل إرهاب وفقًا للنموذج أو الوسيلة الم
 لهذه الغاية.

بالتعامل بعمليات تتعلق بعمليات الصرافة والتحويل من خالل للعمالء  السماح اتخذ بنك األردن اإلجراءات الكافية لعدم .10
بمثل هذا التعامل فيصار الى ابالغ  ئهحسابات أشخاص غير مرخص لهم القيام بذلك، و في حال تحقق البنك من قيام عمال

بما يتوافق وقانون أعمال الصرافة النافذ وإخطار الوحدة في حال وجود اشتباه ارتبا  ذلك بغسل األردني ركزي البنك الم
 أموال أو تمويل إرهاب وفقًا للنموذج أو الوسيلة المعتمدين من الوحدة لهذه الغاية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التعريفــات -25

 

 غسـل األمــوال

ا أو التصرف فيها أو نقلها أو كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازته
إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التالعب في قيمتها 
أو حركتها أو تحويلها أو أي فعل يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة 
الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق 

العلم بأنها متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها  المتعلقة بها مع
 ( من القانون، أو أي مادة تحل محلها.4في المادة )
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 تمويـل اإلرهـاب

القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أو تدبير األموال 
عات بقصد استخدامها الرتكاب عمل إرهابي وفقا لتعريف اإلرهاب في التشري

النافذة، أو مع العلم إنها ستستخدم كليا أو جزئيا الرتكاب عمل إرهابي سواء 
 أوقع أو لم يقع العمل المذكور.

 الشخص االرهابي

أي شخص طبيعي ارتكب عماًل ارهابيًا او شرع في ارتكابه او شارك او ساهم 
ص او فيه او سهل ارتكابه او نظم او وجه غيره الرتكابه او كان يعلم بعزم شخ

تنظيم على ارتكابه او عزز القيام به، او ساهم في ارتكاب اعمال إرهابية من 
كانت هذه  إذاقبل اشخاص يعملون بهدف مشترك وبغض النظر عما 

المساهمة متعمدة او كانت بهدف تعزيز ارتكاب العمل اإلرهابي او مع العلم 
، بصورة مباشرة بنية األشخاص الرتكاب العمل اإلرهابي وذلك بأي وسيلة كانت
 او غير مباشرة وبمحض ارادته وسواء وقع العمل اإلرهابي ام ال.

 التنظيم االرهابي

أي منظمة او هيئة او جمعية او جماعة او خلية تتألف من شخصين او اكثر 
غايتها ارتكاب عمل إرهابي او محاولة ارتكابه سواء وقع العمل ام ال او 

العمل اإلرهابي او تسهيل ارتكابه او المشاركة او المساهمة في ارتكاب 
توجيه او تنظيم اخرين الرتكابها و المساهمة في ارتكاب اعمال إرهابية منقبل 
اشخاص يعملون بهدف مشترك وبحيث تكون هذه المساهمة معتمدة 
وبهدف تعزيز ارتكاب العمل اإلرهابي او مع العلم بنية او العزم على ارتكاب 

 ة كانت وبصورة مباشرة.العمل االرهابي بأي وسيل

أي عملية يعتقد وألسباب مبررة إنها تتعلق بمتحصالت إحدى الجرائم  العملية المشبوهة
 ( من القانون، أو أي مادة تحل محلها.4المنصوص عليها في المادة )

 القائمة الموحدة
 

القائمة التي تعدها وتعتمدها لجنة العقوبات فيما يتعلق بتنظيم القاعدة 
بن الدن وحركة طالبان وسائر من يرتبط بهم من أشخاص  وأسامة
 )إضافة(وكيانات.

 العالقـة المصرفية
(Banking Relationship) 

العالقة التي تنشأ بين البنك والعميل وتتصل باألنشطة والخدمات التي يقدمها 
 )تعديل (البنك لعمالئه.

 Occasional) العميــل العــار 
customer) 

لااه حساااب مصاارفي لاادى البنااك وال تربطااه بالبنااك عالقااة العمياال الااذي لاايس 
 )تعديل( مصرفية.

الشخص الطبيعي أو االعتباري أو الترتيب القانوني الذي حدده طالب إصدار  المستفيد من الحوالة
 )إضافة( الحوالة كمستلم للتحويل المالي المطلوب

 
 

 لتحقيق الهيئة التي ال تهدف
 الربح

(Non-Profit  Organization) 

وفق أحكام يتم تأسيسها أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو مؤسسة 
قوم بجمع أو إنفاق األموال ألغراض خيرية أو دينية أو تالقوانين ذات العالقة 

ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو أي أغراض أخرى مماثلة دون أن يستهدف 
ية، بما في ذلك الفروع نشاطااها جني الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة شخص

 )تعديل(  األجنبية للمنظمات والهيئات الدولية غير الهادفة لتحقيق الربح.



44 

 

القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص  (Control)السيطرة 
 ) تعديل (آخر وقراراته.

 المستفيد الحقيقـي
(Beneficial Owner) 

حب المصلحة الحقيقية، الذي تتم عالقة العمل لمصلحته الشخص الطبيعي صا
أو نيابة عنه أو يمتلك سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو ترتيب 

 )تعديل (قانوني أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عن أي منهما.

االشخاص السياسيون ممثلو 
 المخاطر األجانب

(Foreign Politically Exposed 
Persons) 

األشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولاة  أجنبياة، مثل: 
رئيس دولة أو حكومة  أو المسؤولين القضائيين أو العسكريين، أو منصب 
حكومي رفيع المستوى أو كان سياسي بارز أو شخصية بارزة في حزب سياسي 

ية ويشمل ذلك أقارب أو كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة لدولة أجنب
هؤالء االشخاص من الدرجة األولى كحد أدنى أو شركائهم في العمل أو أي 

 أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون تفاويض صادرة عنهم.

االشخاص السياسيون ممثلو 
 المخاطر المحليون

(Local Politically Exposed 
Persons) 

امااة عليااا فااي المملكااة، مثاال: األشااخاص الااذين يشااغلون أو شااغلوا وظيفااة ع
رئااايس حكوماااة أو وزيااار أو المساااؤولين القضاااائيين أو العساااكريين أو منصاااب 
حكااومي رفيااع المسااتوى أو كااان سياسااي بااارز أو شخصااية بااارزة فااي حاازب 
سياسااي أو كبااار التنفيااذيين فااي الشااركات المملوكااة للدولااة ويشاامل ذلااك 

أو شااركائهم فااي أقااارب هااؤالء االشااخاص ماان الدرجااة األولااى كحااد أدنااى 
العماال أو أي أشااخاص يعملااون بالنيابااة عاانهم أو يملكااون تفاااويض صااادرة 

 عنهم. 

 البنــــــــــــــك الوهمــــــــــــــي
 (Shell Bank) 

 -اآلتي: البنك الذي يتصف بأي من 
ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيصه منها،  (1

ل دولة ما، أما مجرد فعلية داخ وإدارةويعني الوجود المادي وجود عقل 
 وجود وكيل محلي أو موظفين من مستوى منخفض فال يشكل وجودًا ماديًا.

 ال يحتفظ بسجالت لعملياته. (2
ال يخضع للرقابة من قبل جهة رقابية مختصة وذلك سواء في البلد الذي  (3

 أسس فيه أو في أي بلد أخر.
كان تابعًا  وال ينطبق تعريف البنك الوهمي على بنك ليس له مقر ثابت متى (4

 )تعديل (لبنك مرخص له وجود مادي ويخضع لرقابة فعالة.
ـــــــــــة)  الشـــــــــــركة الوهمي
 (Shell Company) 

الشركة التي تستخدم كوسيلة تمرر من خاللها العمليات دون أن تحتفظ بأي 
 موجودات أو تمارس عمليات خاصة بنشاطها حتى لو كانت مسجلة.

 (Non-resident)غير المقيم  

طبيعي أو االعتباري الذي يقيم أو مقره عادة خارج المملكة، أو الذي الشخص ال
لم يكمل مدة سنة من اإلقامة داخل المملكة، بغض النظر عن جنسية هذا 
الشخص باستثناء األفراد الذين لهم نشا  اقتصادي دائم وسكن دائم داخل 

 )تعديل (المملكة حتى لو أقاموا به بشكل متقطع.

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  المشكلة وفق أحكام  (The Unit)الوحـــدة 
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 )تعديل( القانون.

 مديـر اإلخطـار 
(Money Laundering Reporting 

Officer (MLRO) 

مسؤول في اإلدارة العليا في البنك يعين لغايات اإلخطار عن العمليات 
 )تعديل( انات مدرجة.المشبوهة أو التي تتعلق بتمويل إرهاب أو بأشخاص أو كي

 

  االدارة التنفيذية العليا
Senior Executive Management 

تشاامل ماادير عااام البنااك أو الماادير االقليمااي ونائااب الماادير العااام أو نائااب 
المااادير االقليماااي ومسااااعد المااادير العاااام أو مسااااعد المااادير االقليماااي 

ير التااادقيق والمااادير الماااالي ومااادير العملياااات ومااادير ادارة المخااااطر وماااد
الاااداخلي ومااادير الخزيناااة )االساااتثمار( ومااادير االمتثاااال وأي موظاااف فاااي 
البناااك لاااه سااالطة تنفيذياااة موازياااة ألي مااان سااالطات أي مااان الماااذكورين 

 )إضافة ( ويرتبط وظيفيًا مباشرًة بالمدير العام.

  الحوالة اإللكترونية
(Wire Transfer) 

 

وسائل إلكترونية نيابة عن طالب أي عملية تحويل تتم بواسطة بنك وباستخدام 
إصدار الحوالة وبحيث ترسل األموال إلى بنك آخر حيث يمكن أن يتلقاها المحول 
له وبغض النظر عن كون طالب إصدار الحوالة هو ذات الشخص المحول 

 )تعديل( له.

 المجموعة المالية 
(Financial Group) 

الاذين يملكاون حصاص  مجموعة تتألف من شركة أم أو أي شاخص اعتبااري آخار
السيطرة ويقومون بتنسيق الوظاائف ماع بااقي اعضااء المجموعاة لتطبياق او 
الااة  تنفيااذ الرقابااة علااى المجموعااة بموجااب المبااادر األساسااية للرقابااة الفع 
الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية جنبا إلى جنب مع الفاروع و/او الشاركات 

ت مكافحة غسل األماوال وتمويال اإلرهااب التابعة التي تخضع لسياسات وإجراءا
 )إضافة  (على مستوى المجموعة. 

 المؤسسة المالية
 Financial Institution 

الشااخص االعتباااري الااذي يمااارس بموجااب سااند تأسيسااه نشاااطًا ماليااًا أو أكثاار 
مااان االنشاااطة المنصاااوص عليهاااا فاااي قاااانون البناااوك بماااا فيهاااا شاااركات 

 )إضافة ( .التأمين ألغراض هذه التعليمات

 الشركة التابعة
Subsidiary Company 

الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص تجمعهم مصلحة واحدة 
%( من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤالء االشخاص 50ما ال يقل عن )

مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على ادارتها أو على سياستها 
 )إضافة ( العامة.

 البنكي المباشر من التحويل
 .قبل العميل

(Straight Through Processing) 

 )إضافة ( عمليات الدفع التي تتم إلكترونيًا دون الحاجة لتدخل يدوي.
 

 الترتيبات القانونية 
(Legal Arrangements) 

هي العالقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما ال ينتج عنه نشوء 
الصناديق االستئمانية المباشرة أو ترتيبات قانونية شخصية اعتبارية ك

 )إضافة(مشابهة.
من قبل شخص  –بين األحياء أو عند الوفاة  –هي  العالقات القانونية التي تنشأ  الصناديق االستئمانية
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(Express Trusts)  أو وصي، ويكون قد تم وضع األصول تحت سيطرة الشخص او الوصي لصالح
ين وبحيث تكون األصول أموااًل مستقلة وليست جزءًا من مستفيد أو لغرض مع

أمالك الوصي ويبقى الحق في أصول الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر 
 )إضافة( نيابة عن الموصي.

اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تنادًا شكلت األردن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب اس
( وتنفيذًا 2001) 1373لتعليمات وااللتزامات الواردة في قرار مجلس االمن رقم 

 للقرار مجلس االمن والقرارات األخرى ذات العالقة 

 اللجنة الفنية 

هي لجنة تم تشكيلها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل 
لجماعات او المؤسسات الواجب اإلرهاب تتولى تحديد األشخاص او الكيانات او ا

ادراجهم ضمن القائمة التي تقوم بأعدادها وتعميمها على الجهات الرقابية 
واإلشرافية والتي تقوم بدورها بتعميمها على الجهات المالية والمهن 
واالعمال غير المالية لتجميد األموال والموارد االقتصادية ومصادرتها والنظر 

 حجز عن األموال المصادرة او المحجوزة.في أي طلبات مقدمة لفك ال

 الموارد االقتصادية

األصول أيًا كان نوعها سواء كانت مادية او غير مادية، ملموسة او غير ملموسة، 
منقولة او غير منقولة، فعلية او محتملة، بما في ذلك األصول التي ال تعد من 

سلع او خدمات، قبيل المال لكن يمكن استخدامها للحصول على أي أموال او 
ومنها على سبيل المثال: األراضي والمباني والمعدات والعقارات واالليات 

 والمعادات الثمينة واالحجار الكريمة .... ال 

 ( Whistle Blowاإلنذار المبكر )

بالمخاطر قبل حدوثها )دق ناقوس الخطر( و ذلك باإلبالغ  رهو آلية االستشعا
االعمال و الممارسات و األنشطة الغير بشكل سري و بحسن نية عن كافة 

مشروعة او التي تمثل خرقًا للقوانين او األنظمة او التعليمات او الممارسات 
المصرفية السليمة و التي من شأنها ان تؤثر على البنك سواء بشكل مباشر او 
غير مباشر في سبيل الحد منها و تالفيها قدر اإلمكان قبل وقوعها او 

 استفحالها
 

  :ةخاص اتحقمل -26

من الصعوبة بمكان كشف العمليات المشبوهة الممكن أن تكون مرتبطاة بعملياات غسال األماوال وتمويال 
أن هناك أنماا   إال اإلرهاب واستغالل الحسابات الشخصية ألغراض تجارية ولغاية عمليات الصرافة والتحويالت المالية،

وسانعرض فيماا يلاي علاى سابيل المثاال ال  حولهاا،التساؤالت ومؤشرات يمكن االعتماد عليها إلمعان النظر وإثارة 
 التعامالت:المعامالت أو  األنما  حسبالحصر أشكال هذه المؤشرات أو 

 
  :ملحق مؤشرات االشتباه لعمليات تتعلق بغسل االموال:اواًل 
 :المعامالت المالية التي تتم نقداً  (1
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ار أردني أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية، وتعتبر العمليات العملية المالية التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دين (1.1
 المالية التي تقل عن هذا الحد وتشير الدالئل إلى أنها عمليات مترابطة بمثابة عملية مالية واحدة.

إيداعات نقدية كبيرة ال تبدو عادية يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي ممن يتم نشاطه التجااري الظااهر عاادة  (1.2
 لشيكات أو أدوات الدفع األخرى.من خالل ا

ازدياد كبير في الودائع النقدية ألي شخص دون مبرر واضح خاصة إذا تم تحويال هاذه الودائاع مان الحسااب إلاى  (1.3
 جهة ال يبدو لها ارتبا  واضح مع ذلك الشخص وضمن فترة زمنية قصيرة.

ي كل مرة أقل من الحاد الاوارد فاي إيداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بحيث تكون قيمة المبلغ المودع ف (1.4
 بداية هذا الملحق ولكن تشكل في مجملها مبالغ تزيد عن ذلك.

 إيداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بحيث تشكل في مجموعها مبالغ ضخمة. (1.5
التركيز على السحوبات واإلياداعات النقدياة باداًل مان اساتخدام الحاواالت المصارفية أو األدوات األخارى القابلاة  (1.6

 للتداول ودون مبرر واضح.
 تبديل كميات كبيرة من األوراق النقدية من فئات صغيرة بأوراق نقدية من فئات كبيرة دون أسباب واضحة. (1.7
 البناك،إيداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام أجهزة الصراف اآللي وذلك لتجنب االتصال المباشر مع موظف  (1.8

 مع أعمال و/أو الدخل االعتيادي للعميل المعني وطبيعة نشاطه.خاصة إذا كانت تلك اإليداعات ال تنسجم 
قيام العميل بتنفيذ عدة عمليات نقدية كبيرة لدى عدة فروع للبنك أو القيام بذلك من قبل عدة أشاخاص نياباة  (1.9

 عن العميل وذلك في نفس اليوم.
د البناك بكشاف حساابه لادى )مختومة( من بنوك أخرى ويرفض تزويا مرزومهقيام العميل بإحضار مبالغ نقدية  (1.10

  .البنك المسحوب منه المبلغ
 إيداعات نقدية تتضمن أوراق نقدية مزيفة أو شبه بالية أو قديمة وبمعدالت كبيرة. (1.11
 قيام العميل بالسحب المفاجئ والسريع ألرصدته دون مبرر مقنع أو مقبول. (1.12
ك من رأسمال الشركة بساحب قيماة قيام الشركاء بعد حصولهم على كتاب من البنك يفيد إيداع حصة كل شري (1.13

المبلغ المودع في الحساب بعد استكمال إجاراءات تساجيل الشاركة، مماا قاد يعطاي مؤشارًا أن الشاركة هاي 
 واجهة لغايات أخرى خالف التي تم تسجيلها لدى دائرة مراقب الشركات.

حوبات نقدية بما ال ينسجم ماع حسابات شركات يتم تغذيتها من خالل اإليداعات والحواالت الواردة والمتبوعة بس (1.14
 طبيعتها في نفس القطاع.

 
 حسابات األشخاص: (2
ًا وبماا ال احتفاظ العميل بعدة حسابات وإيداع مبالغ نقدية في كل منها بحيث تشكل في مجموعها مبلغًا كبير (2.1

 بأكثر من حساب. ، ما عدا العمالء الذين تقتضي طبيعة عملهم االحتفاظيتناسب مع طبيعة عمله
حسابات ال تبدو طبيعاة الحركاات المنفاذة مان خاللهاا منساجمة ماع طبيعاة نشاا  العميال، بحياث ياتم  وجود (2.2

 استخدامها لتلقي و/أو توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح أو ليس له عالقة بصاحب الحساب أو طبيعة نشاطه.
لاك الحساابات إلاى حسااب االحتفاظ بحسابات لدى عدة بنوك تقع ضمن منطقة جغرافية واحدة وتحويل أرصدة ت (2.3

 واحد ومن ثم تحويل المبلغ المتجمع إلى خارج المملكة.
ارة لصاالح صااحب الحسااب وغيار منساجمة ماع العالقاة بصااحب  (2.4 إيداع شيكات أطراف ثالثة بمباالغ كبيارة ومجي 

 الحساب أو بطبيعة عمله.
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فاذة مان خاللاه بأنهاا صاغيرة تنفيذ سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقًا أو تتصاف الساحوبات المن (2.5
 نسبيًا أو من حساب وردت إليه مبالغ كبيرة غير متوقعة من الخارج.

 قيام عدد كبير من األشخاص بإيداع مبالغ في حساب واحد دون تفسير مقبول. (2.6
قيام العميل بتقديم بيانات مالية عن نشاطه التجاري تختلف بشكل واضح عن الشركات المماثلة العاملة ضامن  (2.7

 القطاع.نفس 
قيام الشركات ذات النشا  الكبير نسبيًا بتقديم بيانات مالية غير مدققة ومصاادق عليهاا مان مادقق حساابات  (2.8

 قانوني.
عدم قيام الشركة التي تقبل شيكات من عمالئها بأي سحوبات نقدية كبيرة مان حسااباتها مقابال إياداع هاذه  (2.9

 الشيكات مما يشير الى إمكانية وجود مصادر دخل أخرى.
 حدوث تغيير جوهري في طريقة إدارة حساب العميل وبما ال يتناسب مع البيانات الخاصة به. (2.10
 حسابات الشركات أو المؤسسات التي تظهر نشاطًا قلياًل أو غير منتظمًا. (2.11
 قيمة المعامالت ال تتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل ونشاطه ومصدر دخله لدى البنك.  (2.12
رقم الهاتف، صندوق البريد، بطهم عالقة تحمل عناوين مشتركة )البنك لعدة أفراد ال تروجود عدة حسابات لدى  (2.13

 مكان السكن ]الشقة[، ......ال (. 
رفض العمالء ذوي المخاطر المرتفعة )السياسيون المحليون/األجانب( التصريح عن مناصبهم عناد عملياة فاتح  (2.14

 الحساب لدى البنك.
التي تثبت قيام العميل بدفع أقسا  بوليصة التأمين التي تم دفعها له مان عدم تقديم شركة التأمين الوثائق  (2.15

 خالل حساب شركة التأمين بسبب تحقق شرو  دفع البوليصة.
تبارر الحركاات مان والاى حساابات والتاي عدم قيام شركة التأمين بتزويد البنك بالعقود الموقعاة ماع العماالء  (2.16

 الشركة.
قات مصرفية جديدة مع مجموعة من البنوك تمهيدًا لفتح حساب معين لدى إظهار العميل بأنه قام بإنشاء عال (2.17

 البنك.
 

 الحواالت: (3
 تحويل اإليداعات في الحساب إلى الخارج مباشرة سواء على دفعة واحدة أو على عدة دفعات. (3.1
 ، أسبوعيا( تكون في مجملها مبالغ كبيرة.تحويالت بمبالغ متماثلة )يومياً  (3.2
حتفظ بحساب لدى البنك باستخدام العديد من أدوات الدفع المختلفة كل منها أقل من إجراء تحويالت لشخص ال ي (3.3

 الحد الوارد ضمن التعليمات.
 حواالت واردة مصحوبة بتعليمات لتحويل قيمها إلى شيكات وإرسالها بالبريد لشخص ليس لديه حساب لدى البنك. (3.4
 لسرية المصرفية أو الضريبية.إصدار حواالت بمبالغ كبيرة إلى دول تتميز بأنها مالذات ل (3.5
قيام المستفيد باستخدام قيم الحواالت الواردة لحسابه لشراء أدوات نقدية مختلفة فور تسلم قيمها بهدف  (3.6

 الدفع لطرف آخر.
استالم أحد الحسابات حواالت بمبالغ كبيرة لم يسبق لهذا الحساب تسلم مثل هذه القيم، وبما ال يتناسب مع  (3.7

 طبيعة نشا  العميل.
 قيام العميل بشكل متكرر بإجراء حواالت خارجية ألموال يدعي أنها أموال ذات مصدر دولي خارجي. (3.8
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 قيام العميل بإيداع أدوات لحامله في حسابه ومن ثم تحويلها إلى طرف ثالث أو رابع. (3.9
حويل )الت تنفيذ حوالة غير روتينية ضمن حزمة من الحواالت الروتينية التي يتم تنفيذها كحوالة واحدة (3.10

 المجمع(.
 تحويل مبالغ كبيرة الى خارج المملكة أو استالم حواالت واردة من الخارج مصحوبة بتعليمات الدفع نقدًا.  (3.11
حواالت صادرة من شركة التأمين إلى عمالء مبررة على أنها مقابل بوليصة تأمين تحققت شرو  دفعها  (3.12

 للمستفيد.
 

 :صناديق األمانات (4
 لألمانات دون مبرر واضح.احتفاظ العميل بعدة صناديق  (4.1
استخدام صناديق األمانات بشكل كبير والتي يمكن أن تشير إلى إمكانياة احتفااظ العميال بكمياات كبيارة مان  (4.2

 النقد في هذه الصناديق.
قيام العميل بشكل متكرر بزيارة صناديق األمانات قبل أو بعد قيامه بإيداعات نقدية تقال عان الحاد الاوارد فاي  (4.3

 حق.بداية هذا المل
 زيادة وتيرة زيارات العميل لصناديق االمانات بطريقة تبدو غريبة مقارنة مع معدل دخوله السابق المعتاد اليها. (4.4
 

 :تعامالت ذات صلة باالستثمار (5
ماع عادم وجاود انساجام ماع نشاا  العميال  البناك،شراء أوراق مالية لالحتفاظ بها في صناديق األمانات لدى  (5.1

 ومكانته المالية.
ام العميل بالقرارات العادياة الواجاب اتخاذهاا حاول الحساابات االساتثمارية مثال الرساوم أو وساائل عدم اهتم (5.2

 االستثمار المناسبة.
 قيام العميل بتصفية مركز مالي كبير عن طريق سلسلة من العمليات النقدية الصغيرة. (5.3
ونتر وبمبالغ أقل من الحد الوارد قيام العميل بإيداع دفعات نقدية أو أوامر دفع أو شيكات سياحية أو شيكات كا (5.4

 في بداية هذا الملحق لتمويل حساب استثمار.
 قيام العميل باستخدام الحسابات االستثمارية كأداة لتحويل أموال لجهات خارجية وخاصة لمناطق األفشور. (5.5
ا يكاون حجام إدخال مبالغ مالية كبيارة مان الخاارج لالساتثمار فاي العماالت األجنبياة أو األوراق المالياة حينما (5.6

 االستثمار ال يتناسب مع طبيعة الوضع المالي للعميل.
محاولة إظهار العمليات المالية بشكل أكثر تعقيدًا مما تحتاج إليه من خالل استخدام مصاطلحات ماؤثرة مثال  (5.7

(Hedging , Prime Bank Notes, Stand By commitment , Contracts , Arbitrage.) 
 

 التسهيالت االئتمانية: (6
التقدم بطلب الحصول على تسهيالت لشاركات خارجياة أو لشاركات تعمال فاي منااطق األفشاور أو تساهيالت  (6.1

 مضمونة بواسطة التزامات بنوك خارجية أو بنوك األفشور.
 قيام العميل بسداد مديونية كبيرة له بشكل مفاجئ دون تفسير واضح ومعقول لمصدر السداد. (6.2
 استخدامها الحقًا كضمانة لسداد التسهيالت.قيام العميل بشراء شهادات اإليداع و (6.3
 الحصول على تسهيالت ائتمانية بضمان إيداعات نقدية. (6.4
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 الحصول على تسهيالت ائتمانية مقابل ضمان نقدي في الخارج. (6.5
 قيام العميل بتحويل قيمة التسهيالت التي تم الحصول عليها بشكل غير متوقع إلى الخارج. (6.6
 الوقت المتوقع وبمبالغ أكبر مما هو متوقع. قيام العميل بسداد مديونية قبل (6.7
طلب الحصول على تسهيالت مقابل رهن أصول مملوكة من قبل طرف ثالث بحيث يكاون مصادر تلاك األصاول  (6.8

 غير معروف للبنك أو أن حجم تلك األصول ال يتناسب مع الوضع المالي للعميل.
ى أطراف ثالثة حياث يكاون مصادر مسااهمة قيام العميل بطلب الحصول على تسهيالت أو ترتيب تمويل له لد (6.9

 العميل أو العمالء المالية بذلك التمويل غير معروف.
الحصول على تسهيالت ائتمانية مقابل حجز ودائع شركة أو شاركات تابعاة فاي الخاارج خصوصاًا إذا كانات فاي  (6.10

 بلدان معروفة بأنها منتجة و/أو مسوقة للمخدرات.
التسهيالت االئتمانية تؤدي إلى رفض البنك مانح هاذه التساهيالت وجود ظروف محيطة بطلب الحصول على  (6.11

 لوجود شكوك حول صالحية وصحة ضمانات هذه التسهيالت.
 قيام العميل بتقديم بيانات مالية ال تتفق مع المبادر المحاسبية. (6.12
 
 

 تمويل العمليات التجارية واالعتمادات المستندية: (7
دير أو االستيراد لسالع أساساية أساعارها المعلناة تختلاف جوهرياًا قيام العميل بطلب تمويل تجاري سواء للتص (7.1

 وبشكل واضح عن األسعار في سوق مشابهة.
أو خطابات ضمان بناًء على طلب العميل لعطاءات دون وجود عقود لمشاريع قائمة أو  مستنديهإصدار اعتمادات  (7.2

 لصالح مستفيد غير عادي.
 تماد المستندي قبل وقت قصير من عملية الدفع.قيام العميل بتغيير اسم المستفيد من االع (7.3
 قيام العميل بتغيير مكان الدفع في االعتماد المستندي إلى حساب في دولة أخرى بخالف دولة المستفيد.  (7.4
أن يكون المستفيد من االعتمادات المستندية شركات يمتلكها العميل أو تكون شاركات الشاحن ملكاًا لانفس  (7.5

 العميل.
لواردة في وثائق االعتمادات المستندية المقدمة من العميال للبناك أو لادائرة الجماارك غيار أن تكون المبالغ ا (7.6

 مطابقة لألصل.
 

 المعامالت المصرفية والمالية الدولية: (8
اإلقرار بالتعريف على هوية شخص مان قبال جهاات خارجياة متواجادة فاي بلادان معروفاة بأنهاا منتجاة و/أو  (8.1

 مسوقة للمخدرات.
ة ال تتناساب ماع حجام النشاا  الطبيعاي للعميال والتحويال المتتاالي الاى حسااب أو حساابات بناء أرصدة كبيار (8.2

 مفتوحة في الخارج.
تنفيااذ العمليااات المصاارفية المرتبطااة مااع وحاادات مصاارفية خارجيااة األفشااور تتشااابه أسااماؤها مااع أسااماء  (8.3

 مؤسسات مصرفية شرعية معروفة بسمعتها الجيدة.
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 :يةلخدمات المصرفية االلكترونا (9

تلقي الحساب عدة تحويالت مالية صغيرة بطريقة إلكترونية وبعد ذلك إجاراء تحاويالت كبيارة بانفس الطريقاة  (9.1
 إلى بلد آخر.

إيداع دفعات كبيرة وبشكل مناتظم بمختلاف الوساائل بماا فيهاا اإلياداع اإللكتروناي أو تلقاي دفعاات كبيارة  (9.2
 للمخدرات.وبشكل منتظم من بلدان معروفة بأنها منتجة و/أو مسوقة 

قيام العميل بطلب فتح حساب عبر اإلنترنت ورفض تقديم المعلومات الالزمة الستكمال فتح الحساب أو رفاض  (9.3
 تقديم معلومات تخوله في العادة للحصول على خدمات وتسهيالت يعتبرها العميل العادي ميزة إضافية.

ن حساباته لمرات عديدة ودون أسباب واضحة قيام العميل باستخدام الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت للتحويل بي (9.4
 لذلك.

 
  العميل:سلوكيات  (10

 :ًا على تورطه بعمليات غير مشروعةتعتبر السلوكيات التالية للعميل مؤشر  
العمياال الااذي يقااوم باالستفسااار ماان البنااك حااول سااجالت وأنظمااة البنااك وتعليماتااه وذلااك بهاادف اإلحاطااة  (10.1

 ألموال وتجنب المخالفات القانونية بشأنها.بالمعلومات الكافية حول عمليات غسل ا
العميل الذي يظهر استياء وعدم رغبة في استكمال إجراءات عملية مالية معينة عنادما يعلام بأنهاا تتطلاب  (10.2

 إبالغ الجهات المعنية بتفاصيلها.
العميل الذي يتصرف بشكل غير طبيعي مثل عدم استغالل الفرصة للحصول على فائدة مرتفعاة علاى رصايد  (10.3

 حساب كبير الحجم ويجهل الحقائق األساسية المتعلقة بالعملية المالية.
 العميل صاحب المزاج المتقلب والذي يرفض تزويد البنك بوثائق إثبات الشخصية الالزمة. (10.4
العميل الذي ال يزال على مقاعد الدراسة ويقوم بشكل غير منتظم بطلب إصدار حواالت أو استقبال حاواالت أو  (10.5

 وبمبالغ كبيرة غير مألوفة وغير منسجمة مع وضعه.تبديل عمالت 
العميل الذي يسيطر عليه شخص آخر لدى حضوره للبنك ويكون العميل غير مدرك لما يقوم به، أو يكاون كبيار  (10.6

 السن ويرافقه عند تنفيذ العملية المالية شخص ال يمت له بأي صلة.
ا الثمينة غير المبررة لموظف البنك ومحاولة إقناع العميل الذي يقوم بتقديم مبلغ من المال أو تقديم الهداي (10.7

 الموظف بعدم التحقق من وثائق إثبات الشخصية والوثائق األخرى.
 العميل الذي يقدم وثائق إثبات شخصية مشكوك فيها ويرفض تزويد البنك بالمعلومات الشخصية الخاصة به. (10.8
 مات البنوك أو خارج المملكة.العميل الذي يزود البنك بعنوان دائم له يقع خارج منطقة خد (10.9

العميل الذي يرفض الكشف عن تفاصيل النشاطات المتعلقة بعمله أو الكشف عن بيانات ومعلومات أو وثائق  (10.10
 خاصة بمؤسسته أو شركته.

 العميل الذي يكون هاتف منزله أو عمله أو هاتفه المتنقل مفصواًل. (10.11
 
 سلوكيات موظف البنك: (11

 الية لموظف البنك مؤشرًا على تورطه بعمليات غير مشروعة:تعتبر السلوكيات الت         
 ارتفاع مستوى معيشة الموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ ومفاجئ بما ال يتناسب مع دخله الشهري. (11.1
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قيام الموظف بالمساعدة في تنفيذ عمليات تتميز بأن المستفيد النهائي أو الطرف المقابل غير معروف فيها  (11.2
 بشكل كامل.

 لموظف بشكل متكرر بتجاوز اإلجراءات الرقابية واتباع سياسة المراوغة خالل أدائه لعمله.قيام ا (11.3
قيااام الموظااف بالمبالغااة فااي مصااداقية وأخالقيااات وقاادرة ومصااادر العمياال الماليااة وذلااك ضاامن تقاااريره  (11.4

 المرفوعة إلدارة البنك.
 البنك أثناء إجازته.عدم قيام موظف البنك بأخذ إجازته السنوية أو التردد المتكرر إلى  (11.5
قيام الموظف باستغالل حسابه والصالحيات الممنوحة له أو منصبه لتنفيذ حركات ال تتوافق مع ميثاق السلوك  (11.6

 (.Code of Conductالمهني )
 قيام الموظف بتحريك الحسابات العائدة للعمالء أو أقاربه من خالل تفاويض / وكاالت عدلية مزورة. (11.7

 
  :اإلرهاب:االشتباه لعمليات تتعلق بتمويل مؤشرات ملحق ثانيًا 
 مؤشرات ذات عالقة ببيانات التعرف على العميل: (1
 تقديم معلومات مضللة يصعب التحقق من صحتها.  (1.1
مكان اخر تجديد لجواز السفر بلد  ،ي المعلومات المقدمة من العميل )مكان إصدار جواز السفروجود تباين ف (1.2

 اإلقامة، أخر بلد قام بزيارتها( 
 قديم وثائق مزورة.ت (1.3
 قيام العميل بتغيير عنوان اإلقامة بشكل متكرر. (1.4
 انتماء المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشا  االجرامي أو اضطرابات امنية. (1.5
معلومات أو مؤشرات بارتبا  العميل بأشخاص أو منظمات أو مؤسسات متطرفة أو دعمه لمنشورات أو  (1.6

 أعمال متطرفة.
 ص المخولين بالتصرف بحساب معين أو تغيير المستفيدين )الحقيقيين(.تغيير متكرر لألشخا (1.7
معرفة موظف البنك بأن العميل لديه اسبقيات جرمية، أو من مصادر موثوق بها مثل: )وسائل االعالم( بأن  (1.8

 العميل متور  بأنشطة غير مشروعة.

 :مؤشرات ذات عالقة بالحسابات (2
 المشتبه به عالقة واضحة. تعامالت تتم مع أشخاص/ جهات ال تربطهم ب (2.1
 تعامالت مع أشخاص متعددين دون مبرر واضح خاصة إذا كانوا ذوي جنسيات أجنبية.  (2.2
 التفاوت بين طبيعة نشا  العميل وطريقة إدارة الحساب، مثال )طالب يقوم بإرسال حواالت(.  (2.3
 ه عالقة واضحة.قيام العميل بإدارة عدة حسابات بموجب وكاالت ممنوحة له من أشخاص ال تربطهم ب (2.4
تكرار استخدام نفس فيشة السحب كتبرير لمصدر األموال عند إيداعها لدى جهات أخرى )بنوك(، حيث يتوجب  (2.5

 أخذ النسخة األصلية من فيشة السحب واالحتفاظ بها في ملف العميل.
 الحسابات المشتركة التي يتم فتحها من خالل اثنين فأكثر دون وجود عالقة عمل بينهم.  (2.6
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ذات المبالغ القليلة والتي تتلقى فجأة إيداعات / تحويالت )متكررة( ويتبعها عمليات سحب  بات الجامدةالحسا (2.7
 نقدي يومية.

 إدارة الحساب من قبل عدة أشخاص مفوضين بالتوقيع دون وجود صلة واضحة فيما بينهم. (2.8
لى أن الدخل هو الراتب ( أقتصر عKYCوجود إيداعات لحساب العميل على الرغم من أن نموذج اعرف عميلك ) (2.9

 المحول إلى البنك فقط.
 توقف ورود راتب العميل إلى البنك دون قيامه بطلب براءة ذمة أو طلب إيقافه بصورة رسمية.  (2.10
 طبيعة العمليات المالية المنفذة على حسابات شخصية ال تعكس نفقات معيشية عادية.  (2.11
ل تحقيقات من قبل جهة خارجية أو مدرجين على وجود أطراف للعملية المصرفية المنفذة / المطلوبة مح  (2.12

 قوائم الحظر الدولية. 
توقف العميل عن سحب مبالغ من حسابه الرواتب لمدة طويلة نسبيا دون وجود مبرر واضح، مما يشير الى  (2.13

 وجود مصدر دخل آخر.
 يالت المشبوهة.انشاء شركات ومؤسسات يتضح فيما بعد انها وهمية، أو استخدام حساباتها في إجراء التحو  (2.14

 :ات ذات عالقة باإليداعات النقديةمؤشر (3
 إيداعات نقدية مصدرها حواالت مدفوعة من خالل شركات الصرافة (3.1
 إيداعات نقدية من أشخاص ال تربطهم عالقة واضحة بصاحب الحساب.  (3.2
عيدة عمليات إيداع نقدية لدى الفروع يتلوها عمليات سحب نقدي مباشرة عبر الصراف اآللي في أماكن ب (3.3

 نسبيًا عن مكان اإليداع، أو في أماكن معروفة بتجمعات لجماعات متشددة أو متطرفة.
 تكرار وجود أوراق مزيفة ضمن إيداعات العميل. (3.4
عمليات ايداع تتبعها بعد فترة وجيزة حواالت مالية خصوصًا تلك التي تتم من / الى مناطق ذات مخاطر  (3.5

 مرتفعة.
 الها نقدًا عبر الحدود أو عدم تقديم نموذج إقرار / إفصاح عن حيازة تلك االموال.ايداع مبالغ نقدية كبيرة تم ادخ (3.6

 

 :ت ذات عالقة بالتحويالت الماليةمؤشرا (4
 تحويالت متكررة أو كبيرة من أو إلى دول تعاني من إضرابات سياسية أو أمنية. (4.1
طراف أخرى ال تربطه فيهم عالقة من أوالصادرة تقديم العميل لمبررات غير منطقية لتبرير الحواالت الواردة  (4.2

 واضحة )سداد دين، مساعدة عائلة(.
 واضح.كثرة عدد التحويالت سواء إلى الخارج أو الداخل دون مبرر  (4.3
 تحويل مبالغ متكررة أو كبيرة ألشخاص في منطقة معروفة بنشا  إجرامي.  (4.4
 حواالت واردة من شخص أو من عدة أشخاص ال تربطهم بالعميل عالقة واضحة.  (4.5
 حواالت صادرة من العميل إلى طرف آخر ال تربطه به عالقة واضحة.  (4.6
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 حواالت واردة متبوعة بأوامر تحويل لطرف/أطراف أخرى. (4.7
 وجود أوامر دفع ثابتة )تحويل( دون تحديد العالقة بين المحول والمستفيد. (4.8
 تحويالت من والى دول تشتهر بدعم االرهاب أو وجود اضطرابات امنية فيها. (4.9

 بقيم متساوية أو متقاربة لعدد من االشخاص في دول مختلفة أو لمستفيد واحد على عدة حسابات.تحويالت  (4.10
العمالء الذين يحولون مبالغ متعددة خارج البالد مع وجود تعليمات بالدفع نقدًا أو في حالة تلقي عمالء غير  (4.11

 مقيمين مبالغ تم تحويلها من الخارج مع وجود تعليمات بالدفع نقدًا.
كانوا  إذاام عدد من الحسابات لتجميع االموال ومن ثم تحويل المبالغ ألفراد أو مؤسسات تجارية خصوصًا استخد (4.12

 في مناطق ذات مخاطر مرتفعة.

 مؤشرات ذات عالقة باالئتمان وأدوات الدفع. (5
ديد حصول العميل على تسهيالت ائتمانية مقابل تحويل الراتب، حيث يتم االعتماد على اإليداع النقدي لتس (5.1

 األقسا  والتي تتم من طرف / أطراف ثالثة.
عمليات السحب النقدي بمبالغ غير اعتيادية التي تتم من خالل البطاقات االئتمانية، بطاقات الصراف اآللي،  (5.2

 والبطاقات المدفوعة مسبقًا. 
 ة. توقف ورود الراتب الضامن للتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعميل إلى البنك بسبب االستقال  (5.3
قيام العميل بطلب تسهيالت مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البالد، وخاصة الضمانات المقدمة من دول   (5.4

 لديها جماعات إرهابية أو مرتبطة به أو تتصف بأنها ذات مخاطر مرتفعة ودون وجود مبرر واضح.
 حلية غير عنوانه.واالئتمانية الى عناوين دولية أو مميل بإرسال بطاقات الصراف اآللي رغبة الع (5.5

 
 
 

 :ات ذات عالقة بالصناديق الحديديةمؤشر (6
 استخدام صناديق األمانات بشكل كبير والذي قد يشير إلى احتفاظ العميل بنقد داخل الصندوق. (6.1
 سلوك العميل والمتمثل باالرتباك قبل/عند الدخول إلى زيارة الصندوق أو رفض التوقيع على سجل الزيارات.  (6.2
 ب دخول قاعة صناديق األمانات واستعمال الصندوق خارج األوقات المحددة.  العميل الذي يطل  (6.3
 العميل صاحب المزاج المتقلب والذي يرفض التوقيع على بطاقة زيارة الصندوق الحديدي.   (6.4
 رفض تقديم إثبات الشخصية عند استعمال الصندوق الحديدي.  (6.5
حديدي ويكون غير مدرك لما يقوم به، أو يكاون العميل الذي يسيطر عليه شخص آخر لدى حضوره للصندوق ال  (6.6

 كبير السن.
 العميل الذي ال يزال على مقاعد الدراسة ويقوم بطلب صناديق حديدية بما ال يتماشى مع كونه طالب.  (6.7
 قيام العميل بزيارة الصندوق الحديدي قبل عملية اإليداع النقدي مباشرة أو بعد عملية السحب.  (6.8
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 بطه به عالقة واضحة باستخدام الصندوق الحديدي الخاص به.تفويض العميل لشخص ال تر (6.9

 :والشركات غير الربحية والتبرعات مؤشرات ذات عالقة بالجمعيات الخيرية (7
حسابات الجمعيات الخيرية المحلية أو األجنبية والتي تصدر و/أو تستقبل حواالت إلى/من الخارج خاصة من  (7.1

 دول تتصف بأنها ذات مخاطر مرتفعة.
 ت بين حسابات العمالء وحسابات الجمعيات الخيرية دون وجود أي مبرر واضح.تحويال (7.2
وجود تبرعات ضخمة خاصة من جهات خارجية لحسابات جهة ال تهدف لتحقيق الربح، وباألخص عدم وجود  (7.3

 عالقة واضحة تربط بينهما.
 معامالت مرتبطة بمنظمات انسانية غير مسجلة بشكل رسمي. (7.4
 رسمية وغير مرخصة.جمع تبرعات بطريقة غير  (7.5

 :مؤشرات ذات عالقة بسلوك العميل (8
 ظهور عالمات القلق واالرتباك على العميل أو من ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية. (8.1
تحفظ العميل على المعلومات التي يقدمها عند فتح الحساب أو عند االستعالم منه عن أي عملية تمت على  (8.2

 حسابه.
الية )المصرفية( بعد معرفته بأنه سيتم تدقيق المعلومات المقدمة من محاولة العميل إلغاء العملية الم (8.3

 لدى البنك. المستخدمة(من )اإلجراءات، النظم  أو استيائهقبله / 
 تقديم العميل تبريرات / تفسيرات عدة فيما يتعلق بالحركات المالية المنوي تنفيذها على الحساب. (8.4
 هًا لوجه واللجوء الى استخدام طرق بديلة )الصراف اآللي(.تجنب )خوف( العميل من مقابلة موظف البنك وج (8.5
 رفض العميل ارسال أي مستندات الى عنوانه البريدي. (8.6
 لجوء العميل الختيار الموظف الذي ال يقوم بأخذ معززات من الحركة المنوي تنفيذها على الحساب. (8.7
ض التعامل مع موظفي البنك وجود شك في تصرفات العمالء فيما يتعلق بوجود افكار التطرفية مثل رف (8.8

  االناث.من 
 معتقداته.جنسية العميل ومهنته ال تتناسب مع اسمه او شكله الخارجي أو  (8.9

 :مؤشرات ذات عالقة بسلوك الموظف (9
 .والفكرية األيدلوجيةتغير مفاجئ وملحوظ في سلوك الموظف وخاصة فيما يتعلق بتوجهاته  (9.1
 مرتفعة.ل ذات مخاطر تلقي موظف البنك لحواالت خارجية خاصة من دو (9.2
 تحويل من حساب موظف البنك لحساب عمالء في البنك ال تربطهم به عالقة واضحة. (9.3
 إيداعات نقدية في حساب موظف البنك من أطراف ثالثة ال تربطه فيهم عالقة واضحة. (9.4
 الموظف الذي طرأت عليه عالمات مستوى معيشة مرتفع ال يتناسب مع الراتب الذي يتقاضاه. (9.5
 ات على حساب الموظف ال تتناسب مع الحركات المتوقعة على حسابه.ظهور حرك (9.6
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 عدم قيام الموظف بتزويد البنك بشهادة عدم محكومية صادرة عن وزارة العدل. (9.7

 أخرى:مؤشرات  (10
عدم قيام شركة التأمين بتزويد البنك بالعقود الموقعة مع العمالء والتي تبرر الحركات من والى حسابات  (10.1

 الشركة.
دم وجود دخل ععنهم بصغر السن ومحدودية الدخل وين على الحياة مشتراه من عمالء معروف بوالص تأم (10.2

 ثابت.
حواالت صادرة من شركة التأمين إلى عمالء مبررة على أنها مقابل بوليصة تأمين تحققت شرو  دفعها  (10.3

 للمستفيد.
 محاولة صرف عمالت أجنبية تعود لدول مرتفعة المخاطر وغير متداولة عالميًا. (10.4
رج شراء متكرر لتذاكر سفر أو بوالص تامين على الحياة من خالل حسابات /بطاقات من دون تنفيذ حركات خا (10.5

 .حدود الدولة
 
 
 
 

  استغالل الحسابات الشخصية ألغرا  تجارية ولغاية عمليات الصرافة مؤشرات ثالثًا: ملحق
 والتحويالت المالية:

 
 حسابات العمالء:  (1
 تشير الى ممارسة العميل لعمل تجاري. بيانات التعرف على العميل (1.1
حجم الحركات المالية المتوقعة على الحساب وحسب المصرح عنه من قبل العميل يتعارض مع طبيعة عمل  (1.2

 العميل والغرض من فتح الحساب.
طلب العميل لدفاتر شيكات بشاكل متكارر وبأعاداد اوراق كثيارة وبشاكل ال ينساجم ماع الغارض الشخصاي  (1.3

 ت والمصرح عنه من قبل العميل.الستخدام الشيكا
 الغرض الرئيسي من فتح الحساب ارسال واستقبال حواالت خارجية والغاية منها تحويالت تجارية. (1.4
 وجود العديد من الحسابات الفرعية للعميل لدى البنك الواحد. (1.5
 تحويالت مكثفة أو ايداع شيكات من حساب شركة الى حساب أحد موظفيها والعكس صحيح. (1.6

 
 ت التي تتم على الحسابات: المعامال (2
طبيعة التسهيالت االئتمانية الممنوحة مرتبطة بأعمال تجارية مثل تمويال رأسامال عامال )جااري   مادين(،  (2.1

 انشاء مجمعات تجارية، تجارة األراضي والعقارات، تجارة السيارات ...ال .
على الحساب الشخصاي باداًل  احتفاظ العميل بحساب شخصي وحساب تجاري للشركة وتركز العمليات المالية (2.2

 من حساب الشركة. 
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 ارصدة حسابات العميل الشخصية منخفضة بالرغم من انها تشهد معدل دوران مرتفع. (2.3
العمليات المالية التي يتم اجراؤها على الحسااب تاتم ماع شاركات تجارياة او افاراد يسايطرون علاى شاركات  (2.4

 تجارية.
 نفس االطراف ذات العالقة.الحساب يشهد عمليات مالية متكررة وخاصة مع  (2.5
 اجراء عمليات مالية على الحساب بشكل مكثف وعلى كال الجانبين المدين والدائن. (2.6
منح تسهيالت غير مباشرة على حسابات شخصية يكون الطرف الثاني فيها شركة، او الطرف الثااني شاخص  (2.7

 ....إل . طبيعي وسبب المنح تجاري مثل كفاالت أو اعتمادات
 من حسابات أشخاص طبيعيين حيث ان سبب التحويل تجاري. اب العميل الى/ة من/إلى حستحويالت داخلي (2.8
من حسااابات شااركات أو مؤسسااات او مااالكين لمؤسسااات او /تحااويالت داخليااة من/إلااى حساااب العمياال الااى (2.9

 لشركات
شاايكات )واردة او صااادرة( الااى /ماان حساااب العمياال ماان / الااى حسااابات شااركات أو مؤسسااات او مااالكين  (2.10

 سسات او لشركات.لمؤ
 شيكات مودعة في حساب العميل من حسابات أشخاص طبيعيين الغرض منها تجاري. (2.11
 .شيكات مسحوبة من حساب العميل الى حسابات أشخاص طبيعيين آخرين الغرض منها تجاري (2.12

 
 المعامالت المالية التي تتم نقدًا:  (3
 عالقة تجارية. البيانات المذكورة في نموذج االيداعات النقدية يشير الى وجود (3.1
ايداعات نقدية بشكل مكثف يرافقه سحوبات مع االحتفاظ برصيد دائن منخفض، بشاكل ياوحي باان العميال  (3.2

 يقوم بإيداع دخله اليومي من المبيعات في حسابه.
 ايداعات نقدية بمبالغ كبيرة ومتكررة في البطاقات المدفوعة مسبقًا يليها دفعات ألطراف تجارية. (3.3
 كررة من قبل شركات أو مؤسسات أو مالكين لمؤسسات / لشركات من غير صاحب الحساب.ايداعات نقدية مت (3.4
 سحوبات نقدية تتم لغايات تجارية. (3.5

 
 البطاقات االئتمانية: (4
معاادل دوران الرصاايد فااي البطاقااة االئتمانيااة / المحااافظ الرقميااة يفااوق اضااعاف السااقف االئتماااني         (4.1

 للبطاقة / للمحفظة وبشكل متكرر.
 ت واردة الى بطاقات التسوق عبر االنترنت بشكل مكثف.حواال (4.2

 
 الحواالت:  (5
البيانات الموضحة في نموذج الحواالت )الواردة والصادرة( او الغرض منه تشير الاى وجاود عالقاات تجارياة او  (5.1

 ألغراض تجارية مثل ثمن بضائع، تسديد فواتير...ال . 
االت صاادرة يكاون المصادر أو المتلقاي فيهاا شاركات أو قيام العميل باستقبال حواالت واردة او ارساال حاو (5.2

 مؤسسات أو مالكين لمؤسسات / لشركات.
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استقبال حواالت واردة من شخص أو شركة في بلد أجنبي ومن ثام التحويال مباشارة لشاخص آخار أو شاركة  (5.3
 أخرى في نفس البلد أو بلد أجنبي آخر أو الى حساب نفس المصدر في بلد آخر. 

 
 فية االلكترونية: الخدمات المصر (6
قيام العميل باستخدام الخدمات المصرفية عبر االنترنت للتحويل بحيث يكون المستفيد من التحويال شاركة  (6.1

 أو ذكر ان غرض التحويل تجاري.
 ( لتسديد الرسوم الجمركية.e-fawateercomتحويالت من نظام ) (6.2

 
تعلق بالصرافة والتحويالت أمثلة على مؤشرات استغالل الحسابات الشخصية للقيام بعمليات ت (7

 المالية وتعود ألشخاص غير مرخص لهم القيام بذلك: 
وجود ايداعات نقدية و/أو شيكات مودعة في الحساب الشخصي من قبل شخص/عدة أشخاص ذوي عالقة  (7.1

 بشركات صرافة )شركاء، موظفين(.
شخاص تكون وجود ايداعات نقدية و/أو شيكات مودعة في الحساب الشخصي من قبل شخص/عدة أ (7.2

 متبوعة في الغالب بحركات سحب نقدي لتلك المبالغ.
 احتواء بيانات التعرف على العميل في بندي مجال العمل و/أو مصادر الدخل على انها من شركة صرافة. (7.3
تضمين بند الغاية من العملية )صرافة، تبديل عملة، حوالة، مصاريف دراسية( بحيث انها ال تتناسب مع  (7.4

الغاية من فتح الحساب ألشخاص و/أو شركات غير مرخص لهم بممارسة أعمال الصرافة  طبيعة العمل أو
 وتحويل االموال.

تبرير العميل لبعض الحركات المالية التي تتم في حسابه على انه موظف في شركة صرافة أو ذوي عالقة  (7.5
 بشركة صرافة.

 فتح عدة حسابات شخصية بعمالت مختلفة دون وجود غاية مبررة. (7.6
تحويالت واردة للحساب الشخصي من أشخاص وشركات دون وجود غاية مبررة يتبعها سحب نقدي  وجود (7.7

 بمبالغ مقاربة للمبالغ الواردة للحساب.
 

 أمثلة على جهات ال يطلب منها التسجيل في السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة:  (8
 المالحظات الجهة

 المحامين
كتااااب الخاااااص بااااه ال يطلااااب ماااان المحااااامي تسااااجيل الم

كونااااه ماااان اصااااحاب المهاااان اال اذا نااااوى مجموعااااة ماااان 
 المحامين تسجيل شركة لهم .

 االطباء

ال يطلاااب مااان الطبياااب تساااجيل العياااادة الخااااص باااه كوناااه 
ماااان اصااااحاب المهاااان اال اذا نااااوى مجموعااااة ماااان االطباااااء 
تسااااجيل مركااااز صااااحي لهاااام او مراكااااز الطااااوارر مطلااااوب 

 منهم التسجيل  .
 

 


