
 اإلرشاديدليل ال
 في أنشطة األوراق المالية وتمويل االرهاب  األمواللمكافحة عمميات غسل  

 
 

 : األموالاواًل : مراحل عممية غسل 
 

 : التوظيف األولىالمرحمة 
 فيعمؿ غير مشروع  أوالمتأتية مف جريمة  األمواؿاستثمار  أويتـ خالؿ ىذه المرحمة توظيؼ 

 السوؽ المالي .
  

 
 الثانية : التغطية  المرحمة

مع مصادرىا غير المشروعة مف خالؿ القياـ  األمواؿتمويو عالقة  أو إخفاءيتـ خالؿ ىذه المرحمة 
 إلبعادىا عف مصدرىا . التعامالتقدة مف بسمسمة مع

 
 

 المرحمة الثالثة : الدمج 
 أنشطةو كأنيا اقتصادية لتبدو مشروعة  أنشطةالمغسولة في  األمواؿيتـ خالؿ ىذه المرحمة دمج 

 مف مصادر مشروعة.المتأتية  األمواؿبحيث يصبح مف الصعب التمييز بينيا وبيف  اقتصادية عادية
 

 ثانيًا : تمويل االرهاب :
إف الطػػرؽ المختمفػػة التػػي تسػػتخدـ فػػي غسػػؿ األمػػواؿ تتفػػؽ بصػػورة أساسػػية مػػع تمػػؾ األسػػاليب والطػػرؽ 

اماتو والتػي يمكػف أف تنشػأ عػف مصػادر مشػروعة المستخدمة إلخفػاء مصػادر تمويػؿ اإلرىػاب واسػتخد
 أو أنشطة إجرامية أو كمييما.

 
 
 
 
 



 : تمويل االرهابأو و  األموالتمثل شبهة غسل قد : الحاالت التي ثالثًا 
 

لتعميمات مكافحة الجيات الخاضعة بمدى التزاـ يبدي اىتماـ غير عادي العميؿ الذي  .1
عف  اإلبالغمتطمبات وراؽ المالية بفي أنشطة األوتمويؿ االرىاب غسؿ األمواؿ 

 .العمميات المشبوىة
 .مصدر أموالو أو بأنشطتوأي معمومات تتعمؽ  إعطاءالعميؿ الذي يرفض  .2
تفسارات التي تطرح يرافقو شخص يكوف موجيًا لو ومجيبًا عمى كؿ األسئمة واالسالعميؿ الذي  .3

 .مف قبؿ الموظؼ
ى المعمومات العامة بذلؾ و أو يفتقر إلالعميؿ الذي يواجو صعوبة في وصؼ طبيعة نشاط .4

 .النشاط

 .مضممة أوخاطئة  أنياويتضح  أموالوالعميؿ الذي يفيد بمعمومات تحدد مصادر  .5

تثمار العميؿ الذي يتعامؿ بمبالغ ضخمة دوف توفر الحد األدنى مف المعرفة بطبيعة االس .6
 .باألوراؽ المالية ومخاطرىا

بإجراء ًا عف عدة حسابات في الشركة ودوف قيامو أو مفوضالعميؿ الذي لو عدة حسابات  .7
 . تعامالت عمى تمؾ الحسابات

( دينار بمبمغ بسيط لتجنب 11.111مبمغ اقؿ مف ) بإيداعالعميؿ الذي يقوـ وبشكؿ متكرر  .8
 وتمويؿ االرىاب. ة في تعميمات مكافحة غسؿ األمواؿلواردالتسجيؿ ا إلجراءاتالخضوع 

 .رة غير مبررةطريؽ حواالت بمبالغ كبياإليداع في حساب العميؿ عف  .9

العميػػػؿ الػػػذي يحتػػػوي كشػػػؼ حسػػػابو عمػػػى وجػػػود إيػػػداعات غيػػػر مبػػػررة  تتعمػػػؽ بوصػػػوؿ نقػػػد أو  .11
 شيكات مجموعيا متساوي عادة.

بإيػػداع مبمػػغ وبعػػد ذلػػؾ بفتػػرة قصػػيرة يقػػـو بتحويػػؿ المبمػػغ إلػػى جيػػة ثالثػػة أو الػػذي يقػػـو العميػػؿ  .11
 بعممو. لحساب شركة ثانية بدوف مبرر يتعمؽ

لغايػػات االسػػتثمار طويػػؿ األجػػؿ وبعػػد  أوراؽ ماليػػةبإيػػداع مبمػػغ نقػػدي لشػػراء الػػذي يقػػـو العميػػؿ  .12
 البيع وسحب ىذه األمواؿ . ذلؾ بفترة قصيرة يطمب مف الوسيط 

وبعػد ذلػؾ يقػـو بسػحب  العميؿ الػذي يغػذي حسػابو دائمػًا وال يقػوـ بػأي تعامػؿ ا أو تعاممػو قميػؿ .13
 .تمؾ األمواؿ

دوف  مفػوض بالتعامػؿ عػػنيـأو مػع أشػخاص رخػريف  حسػاباتوميػؿ بطمػب منػاقالت بػيف قيػاـ الع .14
 .مبرر

  .اإلرىاب تمويؿغسؿ األمواؿ أو تتوفر لدييا نظـ تشريعية لمكافحة بدوؿ ال العميؿ  .15



دوف  األوراؽ الماليػػػػةحسػػػػابو مبػػػػالغ كبيػػػػرة ويطمػػػػب شػػػػراء  فػػػػيالعميػػػػؿ الػػػػذي يػػػػودع  .16
 .ودوسحب النقـ بالبيع الخسارة ثـ يقو  أو بالربح االىتماـ

ذلػػػػؾ مػػػػف تكػػػػاليؼ  العمػػػػوالت أو غيػػػػرمبمػػػػغ أو المخػػػػاطر  ال يبػػػػدي اىتمػػػػاـ تجػػػػاهالعميػػػػؿ الػػػػذي  .17
 .التعامالت األخرى

 
 : سموكيات الموظفين في الجهات الخاضعة :رابعًا 
وتمويػػؿ  عمميػػة غسػؿ األمػػواؿ شػبيةمؤشػرًا عمػػى  الجيػات الخاضػػعةالتاليػة لموظػػؼ  السػػموكياتتعتبػر 
 :اباالرى
بمػػا ال يتناسػػب مػػع  ومفػػاج بشػػكؿ ممحػػوظ  إنفاقػػوارتفػػاع مسػػتوى معيشػػة الموظػػؼ ومسػػتوى  .1

 .دخمو الشيري
المسػػػتفيد  يػػػتـ مػػػف خالليػػػا محاولػػػة إخفػػػاء اسػػػـقيػػػاـ الموظػػػؼ بالمسػػػاعدة فػػػي تنفيػػػذ عمميػػػات  .2

 .الطرؼ المقابؿ أوالنيائي 

تبػػاع سياسػػ .3 ة المراوغػػة خػػالؿ أدائػػو قيػػاـ الموظػػؼ بشػػكؿ متكػػرر بتجػػاوز اإلجػػراءات الرقابيػػة وا 
 .مولعم

 قياـ الموظؼ بإعطاء األولوية بتنفيذ األوامر لعمالء معينيف . .4

قياـ الموظؼ بالمبالغػة فػي مصػداقية وأخالقيػات وقػدرة ومصػادر العميػؿ وذلػؾ ضػمف تقػاريره  .5
 .لإلدارةالمرفوعة 

 .تفادي قياـ الموظؼ بأي إجازات .6
 
 

 : نماذج التعرف عمى العميل: خامساً 
 .ؿ )الشخص الطبيعي(نموذج التعرؼ عمى العميأ . 

 .رؼ عمى العميؿ )الشخص االعتباري(ب. نموذج التع
 
 
 
 
 



 " ب " تعرف عمى العميل"نموذج "ال

 "أ " نموذج "التعرف عمى العميل"
 أواًل: الشخص الطبيعي )بيانات شخصية(

 البريد االلكتروني هاتف المنزل والخموي الرقم الوطني ومكان الوالدةتاريخ  الجنسية اسم العميل
 

 الرقم البريدي المحافظة المدينة الحي الحالي والدائم عنوان العميل
 

 عدد السنوات بالوظيفة تميفون العمل منصب العميل مهنة العميل
 

 جهة عمل العميل
 مصدر أموال العميل 

 عنوان جهة العمل
 
 

 بطاقة شخصية      □جواز سفر        □نوع بطاقة إثبات الشخصية  

 الشخصية ـــــــ تاريخ اإلصدار  ــــ/ــــ/ــــــــرقم بطاقة إثبات 
 جهة اإلصدار                ـــــــ  صالحة حتى    ــــ/ـــــ/ـــــــ

 
 المفوضين بالتعامل عمى الحساب )وكيل، ولي، وصي( رقم إثبات وثيقة صفة المفوض بالتوقيع  نأسماء  األشخاص الطبيعيي

 البريد االلكتروني رقم التمفون الرقم الوطني  قة عن الوكالة العدليةصورة مصد الجنسية اسم الوكيل
 

 الرقم البريدي المحافظة المدينة الحي عنون الوكيل
 

 تميفون العمل جهة عمل الوكيل وظيفة الوكيل
 

    بطاقة شخصية  □   جواز سفر  □(   1نوع بطاقة إثبات الشخصية )

 اريخ اإلصدار  ــــ/ــــ/ـــــــرقم بطاقة إثبات الشخصية ــــــ  ت
 جهة اإلصدار               ــــــ  صالحة حتى    ــــ/ـــــ/ـــــــ

 البريد االلكتروني رقم التمفون الرقم الوطني عالقته بالعمل الجنسية اسم )الولي، الوصي( 
 

 الرمز والصندوق البريدي المحافظة المدينة الحي عنوان )الولي، الوصي( 
 

 تميفون العمل جهة عمل )الولي، الوصي( ظيفة )الولي، الوصي(و 
 

 ي(لصورة عن دفتر العائمة )الو  صورة عن قرار المحكمة )الوصي(

    بطاقة شخصية  □   جواز سفر  □(  2نوع بطاقة إثبات الشخصية )
 رقم بطاقة إثبات الشخصية ـــــــــ تاريخ اإلصدار ـــ/ـــ/ــــــ

 ـــــــــ صالحة حتى    ـــ/ـــ/ــــــ           جهة اإلصدار    
 

 ختم الشركة                                                                                                                               توقيع العميل
   توقيع الشخص المفوض بالتعامل عمى الحساب



 ثانيًا: الشخص االعتباري )بيانات عامة(
أسماء وعناوين المساهمين الـذين تزيـد نسـبة مسـاهمتهم  مؤسسة وفقًا لمقانون رأس المال الشكل القانوني اسم الشركة 

 %( من رأسمال الشركة11عن )
 

 رقم وتاريخ التسجيل
 
 

 الرقم الوطني لممنشأة                                   أسماء المالكين  وعناوينهم

 رقم السجل التجاري
 مصدر أموال الشركة

 طبيعة نشاط الشركة رقم الضريبيال
 
 

 البريديالرمز والصندوق  المحافظة المدينة الحي عنوان الشركة
 

شـــهادة رســـمية مصـــادق عميهـــا حســـب  دولة التأسيس
ـــــــن الجهـــــــات المختصـــــــة  األصـــــــول م

 خارج المممكة لمشركات المسجمة
 
 

 البريد االلكتروني الفاكس مفونرقم الت

 أسماء األشخاص الطبيعيين المفوضين بالتعامل عمى الحساب    
 الصناعة والتجارةصادر عن وزارة  ككتابالمستندات الدالة عمى تفويض األشخاص بالتعامل عمى حساب الشركة 

 ردنالنظام االساسي وعقد التأسيس لمشركة المسجمة في اال 
  

 البريد االلكتروني رقم التمفون تاريخ الميالد الجنسية (1اسم الشخص )
 البريدي الرمز والصندوق ةالمحافظ المدينة الحي (1عنوان الشخص )

 فون العملمت عالقة الشخص الطبيعي بالشركة 
    بطاقة شخصية  □جواز سفر     □نوع بطاقة إثبات الشخصية    

 ـــــــــ صالحة حتى    ـــ/ـــ/ــــــ        جهة اإلصدار       

 البريد االلكتروني المحمول تاريخ الميالد الجنسية (2اسم الشخص )
 البريدي الرمز والصندوق ةالمحافظ المدينة الحي (2عنوان الشخص )

 تمفون العمل   عالقة الشخص الطبيعي بالشركة
    بطاقة شخصية  □جواز سفر     □نوع بطاقة إثبات الشخصية    

 رقم بطاقة إثبات الشخصية ـــــــــ تاريخ اإلصدار ـــ/ـــ/ــــــ
 جهة اإلصدار               ـــــــــ صالحة حتى    ـــ/ـــ/ــــــ

 
 

 توقيع المفوض بالتعامل من الشركة:
   -ختم الشركة:                                                                                                                                      

 

 

 


