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ــصياغة          1 ــة ل ــل مهم ــسة عم ــه جل ــدت في ــذي انعق ــسرا ال ــان يف سوي ــو املك ــسبريج ه ولف

 .اخلطوط اإلرشادية
ــة   2 ــشفافية الدوليـ ــي    ) TI(الـ ــرلني، وهـ ــا يف بـ ــة مقرهـ ــري حكوميـ ــة غـ ــي منظمـ هـ

ــة و   ــسؤولية احلكومي ــادة امل ــي    لزي ــوطين احملل ــدويل وال ــساد ال ــن الف ــل م ــبح آ ــي . آ وه
ــن    ــر م ــشطة يف أآث ــة ن ــا     70منظم ــس إدارهت ــيس جمل ــسها ورئ ــها مؤس ــان ميثل ــًة، وآ  دول

 .بيرت إجيني ورئيس قسمها يف الواليات املتحدة فريتس هيمان
ــي  3 ــتانلي ئ ــان      . س ــوال، وآ ــسيل األم ــة غ ــسائل مكافح ــشاري دويل يف م ــو است ــوريس ه م

ضوًا يف قـــوة التـــدخل يف حرآـــة األمـــوال بـــشأن غـــسيل األمـــوال  وعـــ" FinCEN"رئـــيس 
)FATF.( 
ــسرا     4 ــازل سوي ــانون يف ب ــتاذ ق ــو أس ــث ه ــارك بي ــتاذ م ــس إدارة  . األس ــيس جمل ــو رئ وه

ــل يف  ــة العمـ ــدخل يف   OECDجمموعـ ــوة التـ ــابق يف قـ ــضو سـ ــساد وعـ ــوة والفـ ــول الرشـ  حـ
 ).FATF(حرآة األموال 
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 دليل البنوك اخلاصة العاملي ملكافحة غسيل األموال
 

 مبادئ ولفسبريج ملكافحة غسيل األموال
 
 

 التمهيـد
 

يفهــــم أن اإلرشــــادات التاليــــة مناســــبة للعالقــــات  
ــادات   ــا اإلرشـ ــة، أمـ ــوك اخلاصـ ــامالت البنـ ــة مبعـ  املتعلقـ
. املتعلقـــة بقطاعـــات أخـــرى يف الـــسوق فـــيمكن أن ختتلـــف

مـــن املعـــرتف بـــه أن تأســـيس سياســـات وتـــدابري للتمـــسك 
 .هبذه املبادئ هي من مسؤولية احلكومة

 
 إرشادات عامة: قبول العميل  1
 

 عـام  1.1
 

ــتعمال      ــع اس ــي من ــك ه ــة البن ــون سياس ــزم أن تك يل
ــة    ــراض جنائي ــة ألغ ــه الدولي ــى  . عمليات ــب عل يتوج

الــسعي ألن ال يقبــل ســوى أولئــك العمــالء      البنــك  
ــن تكــون مــصادر ثــروهتم وأمــواهلم ميكــن إثبــات        مم

ــول  ــشكل معقــ ــرعيتها بــ ــسؤولية . شــ ــن املــ تكمــ
ــك      ــاتق البن ــى ع ــع عل ــع وتق ــك م ــن ذل ــسية ع الرئي

ــه      ــة علي ــل للموافق ــل العمي ــذي يكف ــاص ال إن . اخل
جمــــرد الوفــــاء بــــإجراءات وتــــدابري املقابلــــة  

ــ    ــك اخلـ ــي البنـ ــة ال يعفـ ــذه  الداخليـ ــن هـ اص مـ
 .املسؤولية األساسية

 
 ةـحتديد اهلوي  2.1
 

يتوجـــب علـــى البنـــك اختـــاذ اإلجـــراءات املعقولـــة  
إلثبـــات هويـــة عمالئـــه واملـــالكني احلقيقـــيني وال      

 .يقبل العمالء إال بعد إآمال هذه العملية
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 العميـل  1.2.1
 

ــون  • ــخاص الطبيعيـ ــة  : األشـ ــات اهلويـ ــتم إثبـ يـ
إىل علــــى حنــــو يرتــــضيه البنــــك بــــالرجوع  

األوراق الرمسيــــة للهويــــة أو تلــــك البينــــة 
 .األخرى حسبما يكون مناسبًا طبقًا للظروف

ــسات  • ــشراآات، واملؤسـ ــشرآات، الـ ــزم أن : الـ يلـ
يتلقـــى البنـــك البينـــة الوثائقيـــة للتنظـــيم 

 .والوجود األصويل
يــــتعني علــــى البنــــك : صــــناديق االســــتئمان •

اســـتالم بينـــة مناســـبة تثبـــت تكـــوين ووجـــود 
 .مع هوية األمناءتلك الصناديق 

يلــــزم أن تكــــون وثــــائق اهلويــــة ســــارية   •
 .املفعول عند فتح احلساب

 
 املالك احلقيقي  2.2.1

 
ــة     ــسبة لكافـ ــي بالنـ ــك احلقيقـ ــات املالـ ــب إثبـ جيـ

ينبغـــي بـــذل االجتـــهاد الـــالزم بـــشأن . احلـــسابات
مجيــع املــالكني احلقيقــيني األصــالء وتعــريفهم طبقــًا       

 :للمبادئ التالية
 

ــ • ــخاص الطبيعيـ ــساب  : وناألشـ ــون احلـ ــدما يكـ عنـ
ــك       ــى البن ــب عل ــه يتوج ــرد، فإن ــخص ف ــم ش باس
اخلـــاص إثبـــات مـــا إذا آـــان العميـــل يتـــصرف 

ــسه ــن نف ــالة ع ــذه  . باألص ــك يف ه ــة ش ــان مث ــإن آ ف
الناحيــة، فإنــه يتوجــب علــى البنــك إثبــات      
ــساب      ــساب وحل ــاحب احل ــا ص ــصرف هب ــيت يت ــصفة ال ال

 .من يتصرف
حيثمـــــا يكـــــون : الكيانـــــات القانونيـــــة •

ــل ــتثماريةً   العمي ــرآًة اس ــون ش ــأن يك ــرآًة، آ   ش
ــًة ــشرآة   خاص ــشكيل ال ــم ت ــك فه ــى البن ــإن عل ، ف

ــدم     ــو مقـ ــن هـ ــر مـ ــي لتقريـ ــو يكفـ ــى حنـ علـ
األمـــــوال، املـــــالكون احلقيقيـــــون للحـــــصص 
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ــتئمان • ــناديق االسـ ــل  : صـ ــون العميـ ــا يكـ حيثمـ
ــ   ــى البنـ ــتعني علـ ــًا، يـ ــم  مؤمتنـ ــاص فهـ ك اخلـ

ــن     ــر م ــي لتقري ــو يكف ــى حن ــصندوق عل ــة ال ترآيب
ــوال    ــدم األمـ ــو مقـ ــصندوق (هـ ــشئ الـ ) أي منـ

وأولئـــك الـــذين هلـــم الـــسيطرة علـــى األمـــوال 
وأي أشــــخاص أو آيانــــات ممــــن ) أي األمنــــاء(

وينبغـــي علـــى . هلـــم صـــالحية تنحيـــة األمنـــاء
البنــــك اخلــــاص التوصــــل إىل حكــــم وتقــــدير 

املزيـــد مـــن معقـــول حـــول احلاجـــة إىل إجـــراء 
 .االجتهاد الالزم

تطبــــق : اهليئــــات غــــري املنــــضوية يف شــــرآات •
املبــادئ أعــاله علــى اهليئــات غــري املنــضوية يف      

 .شرآات
ينبغـــــي أن ال يـــــسمح البنـــــك باســـــتعمال  •

ــالء    ــري العمـ ــصة لغـ ــة املخصـ ــساباته الداخليـ حـ
ــسابات  ( ــًا حبـ ــا أحيانـ ــشار إليهـ ــز"يـ " الرتآيـ

ــزي  ــدي مرآ ــع نق ــ  ) جمم ــة أح ــاط هوي ــع ارتب د ملن
العمــــالء حبرآــــة األمــــوال بالنيابــــة عــــن  
ــتعمال     ــك باسـ ــسمح البنـ ــل، أي أن ال يـ العميـ
ــع      ــشكل مين ــوع ب ــذا الن ــن ه ــي م ــساب داخل أي ح
ــة      ــة حلرآ ــة املالئم ــام باملراقب ــن القي ــك م البن

 .حساب العميل
 

ــوال     3.2.1 ــدراء األمـ ــم مـ ــودة باسـ ــسابات املوجـ احلـ
 أو وسطاء مماثلني
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ــام ب   ــاص القيـ ــك اخلـ ــى البنـ ــتعني علـ ــهاد يـ االجتـ

ــيط       ــن أن الوس ــد م ــطاء والتأآ ــشأن الوس ــالزم ب ال
لديـــه عمليـــة اجتـــهاد الزم جتـــاه عمالئـــه، أو      
ــى       ــالزم عل ــهاد ال ــام باالجت ــي للقي ــزام تنظيم الت

 .حنو يرتضيه البنك
 

 املفوض بالتوقيع/ صالحيات الوآيل  4.2.1
 

حيثمـــا يكـــون حامـــل التوآيـــل أو املفـــوض اآلخـــر  
 مـــا، يكـــون بـــالتوقيع معينـــًا مـــن قبـــل عميـــل

ــ  ــام أن يوجـ ــشكل عـ ــًا بـ ــالزم هآافيـ ــهاد الـ  االجتـ
 .جتاه العميل

 
املمارســــات بالنــــسبة للعمــــالء غــــري املنــــتظمني   5.2.1

 والعالقات املصرفية االلكرتونية
 

ــتظمني      ــري املن ــالء غ ــان العم ــا إذا آ ــك م ــرر البن يق
ــة      ــوات الكرتوني ــالل قن ــن خ ــشأ م ــيت تن ــات ال والعالق

ــن اال   ــة م ــة عالي ــة إىل درج ــل  حباج ــالزم قب ــهاد ال جت
ــساب  ــتح احلـ ــصًا   . فـ ــام خصيـ ــك بالقيـ ــوم البنـ يقـ

ــة    ــن هويـ ــرض مـ ــو مـ ــى حنـ ــت علـ ــدابري للتثبـ بالتـ
 .العمالء دون مقابلتهم وجهًا لوجه

 
 االجتهاد الالزم  3.1
 

ــي       ــيت تغط ــات ال ــسجيل املعلوم ــع وت ــضروري مج ــن ال م
 :الفئات التالية

 
 الغاية واألسباب من وراء فتح احلساب؛ •

 عة للحساب؛احلرآة املتوق •

ــصدر الثـــروة   • ــصادي   (مـ ــشاط االقتـ ــف النـ وصـ
 ؛)الذي تتولد منه القيمة الصافية

 القيمة الصافية املقدرة؛ •
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ــوال  • ــصدر األمـ ــل  (مـ ــائل حتويـ ــل ووسـ ــف أصـ وصـ
 ؛)النقود اليت يتم قبوهلا لفتح احلساب

ــت مـــن      • ــرى للتثبـ ــصادر األخـ ــع أو املـ املراجـ
 .معلومات السمعة حيثما أمكن ذلك

 
ــك ــن هنالـ ــا مل تكـ ــشكل  مـ ــي بـ ــرى تفـ ــدابري أخـ  تـ

ــل    ــاه العميـ ــالزم جتـ ــهاد الـ ــراء االجتـ ــول إلجـ معقـ
ــا  ( ــول عليهـ ــيت يعـ ــضلة والـ ــع املفـ ــل املراجـ ، )مثـ

 .فإنه ينبغي مقابلة العميل قبل فتح احلساب
 

 احلسابات املرقمة أو املفتوحة باسم بديل  4.1
 

ــم      ــسجلة باسـ ــة أو املـ ــسابات املرقمـ ــل احلـ ال تقبـ
ميـــل ع هويـــة البـــديل إال إذا تثبـــت البنـــك مـــن

جيـــب أن تكـــون هـــذه احلـــسابات . واملالـــك احلقيقـــي
مفتوحـــًة لالطـــالع إىل مـــستوى معـــني للتـــدقيق يف      
طبقــــات الــــتحكم املناســــبة املــــساوية ملــــستوى  

 .التدقيق املطبق على حسابات العمالء اآلخرين
 

 الواليات القضائية يف املناطق احلرة  5.1
 

ــنظم يف   ــيت تــ ــات الــ ــة للكيانــ ــاطر املالزمــ  املخــ
الواليـــات القـــضائية للمنـــاطق احلـــرة مغطـــاة      
ــذه    ــة يف هــ ــالزم املبينــ ــهاد الــ ــدابري االجتــ بتــ

 .اإلرشادات
 

 املسؤولية عن السهو  6.1
 

ــالء      ــع العم ــو أن مجي ــب وه ــك مطل ــون هنال ــب أن يك جي
اجلـــدد واحلـــسابات اجلديـــدة يلـــزم أن تعتمـــد مـــن  

 .شخص واحد على األقل غري البنك اخلاص
 
ــ   2 ــى العميـ ــة علـ ــب  : لاملوافقـ ــيت تتطلـ ــاع الـ األوضـ

 عنايًة إضافيًة/ اجتهادًا
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 عـام  1.2
 

يف سياســـاته الداخليـــة، جيـــب علـــى البنـــك حتديـــد  
ــذل     ــروفهم بـ ــستدعي ظـ ــذين تـ ــخاص الـ ــات األشـ فئـ

ــايف ــهاد إضـ ــة  . اجتـ ــة النموذجيـ ــي احلالـ ــذه هـ وهـ
ــروف       ــك الظ ــرض تل ــل أن تف ــن احملتم ــون م ــدما يك عن

د أو خطـــرًا علـــى البنـــك أعلـــى مـــن املعهـــو      
 .املتوسط

 
 راتـاملؤش  2.2
 

ــي     ــخاص هـ ــن األشـ ــة مـ ــات التاليـ ــروف الفئـ إن ظـ
مؤشــرات علــى تعــريفهم بــأهنم يــستدعون القيــام       

 :باجتهاد إضايف
 

األشــــخاص املقيمــــون يف أو ممــــن هلــــم أمــــوال  •
مـــصدرها مـــن دول معروفـــة مـــن قبـــل مـــصادر  
ــة      ــة ملكافح ــري مالئم ــايري غ ــا ذات مع ــة أهن موثوق

ــل  ــوال أو متث ــسيل األم ــث  غ ــن حي ــًا م ــرًا عالي  خط
 .اإلجرام والفساد

األشــــخاص الــــذي يــــشتغلون يف أنــــواع مــــن   •
نـــشاطات األعمـــال أو القطاعـــات املعـــروف أهنـــا 

 .عرضة لغسيل األموال
يرمـــز إلـــيهم " (األشـــخاص املكـــشوفون سياســـيًا" •

ـــ  ــصار بــ ــراد ") PEPs"باختــ ــشريون إىل أفــ يــ
يــــشغلون أو ســــبق هلــــم أن شــــغلوا مناصــــب 

ــل  ــام، مثـ ــتئمان عـ ــوميني،  اسـ ــسؤولني احلكـ  املـ
ــرآات   ــذيني يف شـــ ــدراء التنفيـــ ــار املـــ آبـــ
ــزاب    ــسؤولو األحــ ــسياسيون، مــ ــة، الــ حكوميــ

ــة ــسياسية املهمــ ــائالهتم ... الــ ــذلك عــ إخل وآــ
 .واملقربون منهم

 
 موافقة اإلدارة العليا  3.2
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ــوك،     ــة للبنـ ــسياسة الداخليـ ــبني الـ ــي أن تـ ينبغـ
بالنــسبة أليــة فئــة واحــدة أو أآثــر مــن هــذه        

ــات،  ــا    الفئـ ــى اإلدارة العليـ ــان علـ ــا إذا آـ مـ
 .املوافقة على الدخول يف العالقات اجلديدة

 
ــشوفني    ــخاص مكـ ــع أشـ ــات مـ ــدخول يف عالقـ ــن الـ ال ميكـ

 .سياسيًا إال مبوافقة اإلدارة العليا
 
 حتديث ملفات العمالء  3
 

ــف      1.3 ــديث ملـ ــن حتـ ــسؤوًال عـ ــاص مـ ــك اخلـ ــون البنـ يكـ
ــددة و   ــس حمـ ــى أسـ ــل علـ ــدوث  / العميـ ــد حـ أو عنـ

ــري ــاص     تغ ــك اخل ــب البن ــوم مراق ــث يق ــسية حبي ات رئي
أو شـــخص مـــشرف مـــستقل مبراجعـــة األجـــزاء ذات      
ــتظم    ــاس منـ ــى أسـ ــل علـ ــف العميـ ــن ملـ ــصلة مـ الـ

يعتمــد تكــرار   . للتأآــد مــن االتــساق واالآتمــال    
ــر     ــة واخلطـ ــد العالقـ ــم وتعقيـ ــى حجـ ــة علـ املراجعـ

 .الذي متثله
 

بالنـــسبة لتـــصنيف العمـــالء حتـــت أيـــة فئـــة مـــن    2.3
ــ  ــخاص املـــ ــبني  2ذآورين يف األشـــ ــزم أن تـــ ، يلـــ

الــسياسات الداخليــة للبنــك مــا إذا آــان علــى       
 .اإلدارة العليا التدخل يف هذه املراجعات

 
ــو     3.3 ــا هـ ــصنفني آمـ ــالء املـ ــسبة للعمـ ــل، بالنـ وباملثـ

ــبني يف  ــك  2.3مـ ــة للبنـ ــسياسات الداخليـ ــإن الـ ، فـ
ــب     ــيت جي ــة ال ــات اإلداري ــي املعلوم ــا ه ــبني م ــب أن ت جي

أو طبقــــات الــــتحكم   /  وتزويــــد اإلدارة هبــــا  
ــري اإلدارة  ــرى غــ ــك   . األخــ ــى تلــ ــا أن علــ آمــ

 .السياسات حتديد تكرار تدفق هذه املعلومات
 

ــشوفني       4.3 ــخاص املكـ ــة األشـ ــستوجب مراجعـ ــزم أن تـ يلـ
 .سياسيًا اشرتاك اإلدارة العليا

T057-7 



 
املمارســـات عنـــد حتديـــد النـــشاطات غـــري العاديـــة    4

 أو املشبوهة
 

 دية أو املشبوهةتعريف النشاطات غري العا  1.4
 

ــد       ــة لتحديـ ــك سياسـ ــدى البنـ ــون لـ ــزم أن يكـ يلـ
. ومتابعـــة النـــشاطات غـــري العاديـــة أو املـــشبوهة 

ــا       ــف م ــى تعري ــسياسة عل ــذه ال ــشتمل ه ــزم أن ت يل
ــاء      ــشبوه وإعطـ ــألوف أو املـ ــن املـ ــارج عـ ــو خـ هـ

 .أمثلة على ذلك
 

ميكـــن أن تـــشتمل النـــشاطات غـــري العاديـــة أو      
 :املشبوهة ما يلي

 
اب أو حرآاتــه غــري املتــسقة مــع    معــامالت احلــس  •

 .ملف االجتهاد الالزم
ــاوز مبلغـــًا      • ــيت تتجـ ــة الـ ــامالت النقديـ املعـ

 .معينًا
ــساب   • ــرب احلـ ــا عـ ــتم متريرهـ ــيت يـ ــامالت الـ / املعـ

 .دخوًال وخروجًا
 

ــة أو     2.4 ــري العاديــ ــشاطات غــ ــى النــ ــرف علــ التعــ
 املشبوهة

 
ــة أو      ــري العاديــ ــشاطات غــ ــد النــ ــن حتديــ ميكــ

 :املشبوهة من خالل
 

 .قبة املعامالتمرا •
االجتماعات، املناقشات، الزيادات (االتصاالت بالعميل  •

 ).إخل... داخل الدولة

مثـــل الـــصحف، وآـــاالت (املعلومـــات مـــن الغـــري  •
 ).رويرت، اإلنرتنت
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ــاص  • ــك اخلـ ــة البنـ ــة  / معرفـ ــة الداخليـ املعرفـ
ــل   ــة العمـ ــسياسي يف   (لبيئـ ــع الـ ــل الوضـ مثـ

 ).دولته

 
  املشبوهةمتابعة النشاطات غري العادية أو  3.4
 

ــاص، واإلدارة و   ــك اخلــ ــوم البنــ ــة / يقــ أو مهمــ
املراقــب بتحليــل خلفيــة أي نــشاط غــري عــادي أو       

ــشبوه ــول  ؛م ــسري مقب ــك تف ــن هنال ــإن مل يك ــب ، ف  فيج
 :اختاذ قرار بإشراك مهمة املراقبة

 
 .بةارقملواصلة عالقة العمل مع زيادة ال •
 .إلغاء عالقة العمل •
 .إبالغ السلطات بعالقة العمل •

 
 التبليــغ إىل الــسلطات مــن جهــة املراقبــة      مديقــ 

مثــــل املــــسؤول األول عــــن    (واإلدارة العليــــا  
االلتــــزام، املــــدير التنفيــــذي، آــــبري مــــدققي  

ــام  ــشار العـ ــسابات، املستـ ــه ). احلـ ــسبما تتطلبـ وحـ
القـــوانني واللـــوائح احملليـــة، فإنـــه جيـــوز جتميـــد  
األصــــول وإخــــضاع املعــــامالت إىل موافقــــة جهــــة  

 .الرقابة
 
 ةاملراقبـ  5
 

 برنامج املراقبـة  1.5
 

ــايف    ــة آ ــامج مراقب ــع برن ــب وض ــسؤولية  . جي ــع امل تق
ــن  ــسية ع ــاتق   الرئي ــى ع ــساب عل ــات احل ــة حرآ  مراقب

ــون      ــاص يكـ ــك اخلـ ــث أن البنـ ــاص، حيـ ــك اخلـ البنـ
ــدة       ــة الزائ ــى احلرآ ــة وعل ــامالت املهم ــادًا املع معت
يف احلـــساب ويكـــون علـــى درايـــة بـــشكل خـــاص       

ــشبو   ــة أو املـ ــري العاديـ ــشاطات غـ ــر (هة بالنـ انظـ
ــه     ). 1.4 ــاج في ــد حيت ــذي ق ــدى ال ــك امل ــرر البن ويق
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ــالل    ــن خـ ــدعم مـ ــسؤوليات إىل الـ ــذه املـ ــاء هبـ الوفـ
 .استعمال نظم أوتوماتيكية أو وسائل أخرى

 
 املراقبة املستمرة  2.5
 

بالنـــسبة للعمـــالء املـــصنفني حتـــت أيـــة فئـــة مـــن  
، جيـــب أن تـــبني   2فئـــات األشـــخاص املـــذآورين يف    

بنـــك آيفيـــة إخـــضاع    الـــسياسات الداخليـــة لل  
 .حرآات احلساب إىل املراقبة

 
 مسؤوليات التحكم  6
 

ــضع    ــث تـ ــتحكم حبيـ ــة للـ ــة خطيـ ــع سياسـ ــزم وضـ يلـ
ــن       ــدها م ــب تعه ــيت جي ــتحكم ال ــيًة لل ــراءات قياس إج

ــف  ــل خمتلـ ــتحكم"قبـ ــات الـ ــاص، " (طبقـ ــك اخلـ البنـ
وحـــدة العمليـــات املـــستقلة، االلتـــزام، التـــدقيق  

ــداخلي ــتحكم   ). ال ــة ال ــي سياس ــب أن تغط ــسائل جي  م
التوقيــت، درجــة الــتحكم، اجملــاالت املــتحكم هبــا،       

 .إخل... املسؤوليات واملتابعة
 

ــوم مهمــة الوحــدة املــستقلة     الــيت قــد تكــون   (تق
ــك  ــًة يف البنـ ــة يف  ) داخليـ ــربامج املأمولـ ــص الـ بفحـ

 .سياسة التحكم
 
 نقل التقاريـر  7
 

ســـــيكون هنالـــــك إدارة منتظمـــــة للتقـــــارير  
ــسي   ــسائل غ ــاس م ــى أس ــة عل ــوال القائم ــل (ل األم مث

ــة،     ــسلطات، أدوات املراقبـ ــارير إىل الـ ــدد التقـ عـ
ــاق     ــدد ونطـ ــوائح، عـ ــوانني واللـ ــتغريات يف القـ الـ

 ).جلسات التدريب املقدمة للموظفني
 
 التعليم، التدريب واملعلومات  8
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ــول      ــدريب حـ ــامج تـ ــيس برنـ ــك بتأسـ ــوم البنـ يقـ
ــوظفني     ــوال للمـ ــسيل األمـ ــع غـ ــى ومنـ ــرف علـ التعـ

ــذين هــم علــى اتــصال مــ     لمــوظفني ع العمــالء ولال
ســـوف يـــشتمل . املـــسؤولني عـــن التقيـــد بـــالقوانني

ــتظم  ــدريب املنـ ــثًال(التـ ــسنوي مـ ــى ) الـ ــذلك علـ آـ
ــري      ــات غـ ــة احلرآـ ــى ومتابعـ ــرف علـ ــة التعـ آيفيـ
العاديـــة أو املـــشبوهة يف احلـــساب، هـــذا إىل جانـــب  
أنـــه ســـيتم اطـــالع املـــوظفني علـــى أيـــة تغـــيريات  

ــة  ــوائح اخلاصـ ــوانني واللـ ــسية يف القـ ــة رئيـ  مبكافحـ
 .غسيل األموال

 
ــادات    ــدد باإلرشـ ــوظفني اجلـ ــع املـ ــد مجيـ ــيتم تزويـ سـ

 .اخلاصة بإجراءات مكافحة غسيل األموال
 
 احلاجة إىل االحتفاظ بالسجالت  9
 

ــام    ــيس نظـ ــة بتأسـ ــات اخلاصـ ــك املتطلبـ ــضع البنـ يـ
ــائق ذات     ــسبة للوثــ ــات بالنــ ــاظ بامللفــ لالحتفــ
ــاظ      ــتعني االحتف ــوال، وي ــسيل األم ــة غ ــصلة مبكافح  ال

 .بالوثائق ملدة مخس سنوات على األقل
 
 االستثناءات واالحنرافات  10
 

ــتثناء      ــًا باالسـ ــراًء خاصـ ــك إجـ ــضع البنـ ــوف يـ سـ
واالحنــــراف يتطلــــب تقييمــــًا للخطــــر وموافقــــة  

 .الوحدة املستقلة
 
 منظمة مكافحة غسيل األموال  .11
 

ســـوف ينـــشئ البنـــك دائـــرًة جمهـــزًة بكفـــاءة       
ــستقلًة ــ   وم ــع غ ــن من ــسؤولًة ع ــون م ــوال  تك سيل األم

مثـــل وحـــدة التقيـــد بالنظـــام، وحـــدة الـــتحكم  (
 ).املستقلة، الوحدة القانونية


