
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 
 

 ضوابط العناية الواجبة تجاه العمالء الخاصة باألوراق املالية  •
 

واستناداً إىل    2004  /( لسنة  74املالية رقم )  لألوراق القانون املؤقت    من (12)القسم  من    (12استناداً اىل احكام الفقرة )
اصدرنا    2015لسنة /)  39(  ( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم26إحكام الفقرة )ثانيا( من املادة )

 :األتية الالئحة التنظيمية
 

 لعناية الواجبة تجاه العمالء الخاصة باألوراق املالية الالئحة التنظيمية ل 
 

 :املعاين املبينة ازاؤها الالئحة هذه   ألغراض باملصطلحات التالية  يقصد  -1-املادة 
 . 2015لسنة   (39) قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم    القانون: -اوالً 
 .مكتب مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب   املكتب:  - ثانياً 
 .العراقية ة االوراق املالية أ هي الهيأة:  - ثالثاً 
 .ة أ سوق االوراق املالية املرخص من قبل الهي  املالية: سوق األوراق    - رابعاً 

األصول أو املمتلكات التي يتم الحصول عليها بأي وسيلة كانت كالعملة الوطنية والعملة األجنبية    األموال:   -خامساً    
املالية والتجارية والودائع والحسابات الجارية واالستثامرات املالية والصكوك واملحررات أيا    واألوراق 

النفيسة واألحجار الكرمية والسلع وكل ذي قيمة    واملعادنفيها االلكرتونية أو الرقمية    مبا كان شكلها  
ي   بها،منقول والحقوق املتعلقة    أو مالية من عقار   تلك األموال من فوائد    ىتأ توما  سواء    وأرباح،من 

هذا    ألغراض غسل االموال  وأي نوع أخر من األموال يقررها مجلس    خارج. أم  أكانت داخل العراق  
 .الجريدة الرسمية  ينرش يف   القانون ببيان 

كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت مبارشة أو غري مبارشة بإرادته بتوفري    اإلرهاب: متويل    - سادساً 
بأن  أو جمعها أو الرشوع يف ذلك من مصدر رشعي أو غري رشعي بقصد استخدامها مع علمه  األموال  

إرهابية سواء  تلك   أو منظمة  إرهايب  أو من  إرهايب  تنفيذ عمل  أو جزئِياً يف  كلياً  األموال ستستخدم 
اإلرهايب    لجرمية أم مل تقع وبرصف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا الفعل أو يتواجد فيهاوقعت  

             .اإلرهابيةأو املنظمة 
  العميل أو الشخص الطبيعي الذي ميتلك او ميارس سيطرة نهائية مبارشة او غري مبارشة عىل    الحقيقي: املستفيد    - سابعاً 

  شخص معنوي الطبيعي الذي تتم املعاملة نيابة عنه كذلك الشخص الذي ميارس سيطرة فعلية نهائية عىل  الشخص  
 .قانوين او ترتيب 

 : الهيأة   من قبلحدى املؤسسات املالية املرخصة  ا ع  أي شخص يقوم او يرشع بأي من األعامل التالية م العميل:  - ثامناً 
 .ترتيب أو فتح او تنفيذ معاملة او عالقة عمل أو حساب له  . أ

 .املشاركة يف التوقيع عىل معاملة او عالقة عمل او حساب . ب
 .تخصيص أو تحويل حساب او حقوق او التزامات مبوجب معاملة ما  . ج 
 .عمل او عىل حساب االذن بأجراء معاملة او السيطرة عىل عالقة   . د 
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العالقة التي تنشأ بي املؤسسة املالية او االعامل واملهن غري املالية املحددة وعميلها التي    عمل: عالقة    - تاسعاً 
باألنشطة والخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت املؤسسة املعنية ان متتد العالقة لفرتة من  تتصل  
 .الزمن

التسوية واملقاصة لكل    يداع: اال   -   اً عارش  بإجراء  التي تقوم  العراقي والذي سيكون الجهة املركزية  مركز اإليداع 
 .باألوراق املالية التعامالت 

من االدارة القانون وهو الشخص املعي    من(  14) رئيس التشكيل االداري املنصوص عليه يف املادة  مسؤول اإلبالغ:    - حادي عرش
             .و/ أو متويل االرهابالعليا لغرض االبالغ عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل االموال 

 .خالل ساعات مبا ال يزيد عىل يوم واحد  فورا:  - ثاين عرش 
مهام عامة )جمهورية    إليهم هم األشخاص الذين أوكلت    املخاطر: اصحاب املناصب العليا ذوي    - ثالث عرش 

يف دولة أجنبية( كرؤساء الدول أو الحكومات او السياسيي رفيعي املستوى واملسؤولي الحكوميي  العراق أو  
للدولة،  اململوكة  الرشكات  التنفيذيي يف  املوظفي  وكبار  العسكريي  وكبار  القضاة  وكبار  املستوى    رفيعي 

العليا    يهم مهام بارزة يف منظمة دولية مثل أعضاء اإلدارةوقيادات األحزاب السياسية، او من اوكلت إل
وعلني او    ونوابهم واعضاء مجلس اإلدارة وما مياثلها او املستشارين الشخصيي املعروفي عىل نطاق واسع 

الوثيق   العميل  االرتباط  من  كبري  حد  اىل  االستفادة  له  يسمح  موقع  يعمل يف  بالشخص  اي شخص 
 .اربهم املبارشين حتى الدرجة الثانية السيايس ذو املخاطر واق

 

   -  2-املادة 
 :نطاق الرسيان 

 - عىل: الالئحة  ترسي أحكام هذه  
 .اإلجازات املرخصون من قبل الهيأة واألشخاص املرتبطة بهم  أصحاب .1
 .أسواق األوراق املالية املرخصة من قبل الهيأة  .2
 .اإليداع املرخص من قبل الهيأة .3
 الهيأة. جمعية األوراق املالية املرخصة من قبل  .4

 

 :القواعد العامة التالية يف العناية الواجبة تجاه العمالء الالئحة  هذه  ألحكام الجهات الخاضعة  تطبق   -3-املادة 
 - أوالً 

عدم جواز التعامل بالحسابات مجهولة الهوية أو الرقمية او بأسامء مستعارة أو وهمية او االحتفاظ بها   . أ
واتخاذ تدابري العناية الواجبة تجاه أصحاب هذه الحسابات او املستفيدين    لها، او تقديم أي خدمات  

 .منها بأرسع وقت ممكن ويف أي حالة قبل وخالل استخدامها 
واملستفيد الحقيقي والتحقق منها باستخدام الوثائق األصلية والبيانات أو املعلومات    تحديد هوية العميل  . ب

 .الالئحة مستقلة وفق االحكام املنصوص عليها يف هذه   املوثوقة من مصادر 
 .يف هذا الشأن   إضافيةفهم الغرض والطبيعة املنشودة لعالقة العمل، والطلب عند االقتضاء معلومات  . ج 
أي   . د  تعامالته وكشف  للتعرف عىل منط  العميل بصورة مستمرة  مع  العالقة  تراقب  آلية  استخدام نظم 

اطر الخاص  معامالت غري متفقة مع هذا النمط أو مع معلومات املؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف املخ
 . به مبا يف ذلك معرفة مصدر األموال ومصدر الرثوة ألي عميل مصنف عىل أنه عايل املخاطر

 .باتخاذها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بنفسها وعدم االعتامد عىل طرف ثالث    . ه
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عليها يف البند  تدابري العناية الواجبة يف الحاالت املنصوص  الالئحة  هذا    ألحكامتنفذ الجهات الخاضعة    : ثانياً 
 .القانون  من)10(من املادة )اوال(  

عليها يف    : ثالثاً  املنصوص  العمالء  تجاه  الواجبة  العناية  بتدابري  الكامل  االلتزام  املالية  املؤسسة  تعذر عىل  أذا 
فال يجوز البدء بعالقة العمل أو تنفيذ املعاملة أو أية عمليات ويتعي إنهاء عالقة  الالئحة    هذه القانون او  

 .كانت قامئة وابالغ املكتب يف شأن العميل  إذا العمل 
يجوز عدم استكامل إجراءات العناية الواجبة يف حالة وجود اشتباه بغسل أموال أو متويل إرهاب لدى    : رابعاً 

تنفياملؤسسة   كان  إذا  العملية  املالية  عن  فوراً  االبالغ  يتم  أن  العميل عىل  ينبه  قد  االجراءات  ذ هذه 
 .املشبوهة اىل املكتب 

  تطبيق إجراءات العناية الواجبة عىل اساس االهمية النسبية واملخاطر تجاه العالقات التي كانت قامئة مع   : خامساً   
  الواجبة تجاه عالقات العمل الحالية مع األخذ بنظر االعتبار رسيان القانون واتخاذ تدابري العناية    العمالء قبل

إذا كانت   البيانات التي  إجراءاتما  تم    العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية 
 .الحصول عليها 

ألحكام القانون  يجب التأكد من عدم ادراج العميل ضمن قوائم العمالء املحظورين محليا ودوليا وفقا  : سادساً 
يف عالقة مستمرة معه وعدم تنفيذ أي عملية لعميل مدرج ضمن قوائم الحظر وال تربطها   قبل الدخول

 .  به عالقة عمل
من  االعتامد عىل االوراق الثبوتية للتعرف عىل هوية العميل مع التأكد من صالحيتها واالحتفاظ بنسخة موقعة منها    :سابعاً 

نها نسخة طبق االصل وتقوم املؤسسة عند الشك يف صحة ما يقدم لها من مستندات أو  املوظف املختص مبا يفيد ا 
من  بالتحقق  او    بيانات  املستندات  هذه  اصدرت  التي  بالجهات  االتصال  فيها  مبا  املمكنة،  الطرق  بجميع  صحتها 

 .البيانات 
 

 - ييل: االلتزام مبا الالئحة عىل الجهات الخاضعة ألحكام هذه   -4-املادة 
إجراء متابعة مستمرة عىل العالقة القامئة مع العميل وفحص العمليات التي تتم من خالل هذه العالقة    : أوالً

للتحقق   هذه  وذلك  إلحكام  الخاضعة  الجهات  معرفة  مع  تتوافق  أنها  واملستفيد  الالئحة  من  بالعميل 
منهام وتقييمها ملخاطر عمليات غسل األموال أو متويل اإلرهاب من    نشاط أي الحقيقي وطبيعة عمل أو  

   .جراء عالقتها معه 
مراجعة بيانات عمالئها بشكل دوري وتحديث هذه البيانات وذلك بالنسبة للعمالء ذوي املخاطر  :  ثانياً 

 .صحة أو مالمئة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً   متى توافر لديها الشك يف املرتفعة أو  
عىل أساس األهمية  الالئحة  بذل العناية الواجبة تجاه العمالء املتعاملي معها قبل تاريخ صدور هذه  : ثالثاً 

 :واملخاطر واتخاذ تدابري العناية الواجبة تجاه عالقاته مع أولئك العمالء يف األوقات التالية النسبية 
 .عند تنفيذ تداوالت عىل حسابهم مببالغ كبرية  . أ

 .عند اإلدراك بعدم توافر معلومات كافية عن أحد العمالء  . ب
 .عند حدوث تغيري ملحوظ يف إدارة الحساب وطبيعة التعامالت  . ج 
 .عند حدوث تغري جوهري يف آلية توثيق املعلومات الخاصة بالعميل  . د 
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دينار أو ما    مليون)15( العميل بشكل نقدي إذا كان مجموعها يزيد عنتسجيل أي مبالغ يتم دفعها من    : رابعاً 
دينار مببلغ بسيط وذلك يف سجالت    مليون)15( من العمالت االخرى أو دفع مبالغ متكررة أو مجزئه أقل من   ايعادله 
 .خاصة

 .الوهمية أو مع البنوك أو الرشكات الوهميةعدم التعامل مع األشخاص مجهويل الهوية أو ذوي األسامء الصورية أو  : خامساً 
 

 : يراعى يف إجراءات التعرف عىل هوية الشخص الطبيعي وعىل نشاطه ما ييل   - اوالً  -5-املادة 
غري   . أ لألشخاص  بالنسبة  السفر  جواز  ورقم  الوالدة  ومكان  وتاريخ  وجنسيته  للعميل  الكامل  االسم 

إقامت ملكان  والدائم  الحايل  والعنوان  وأي  العراقيي  وطبيعتها  العمل  عالقة  من  والغرض  الفعلية  ه 
 .معلومات أخرى ترى الرضورة الحصول عليها 

يف حال التعامل مع األشخاص ناقيص أو عدميي األهلية الحصول  الالئحة  يتعي عىل الجهات الخاضعة إلحكام هذه   . ب
 .من هذه الفقرة   )أ(عىل املستندات املتعلقة بهم ومبن ميثلهم قانوناً حسب مقتىض الحال، وذلك وفقاً ألحكام البند  

مع شخص موكل من العميل فيجب الحصول  الالئحة  هذه    ألحكام يف حال تعامل الجهات الخاضعة   . ج 
كام يجب التعرف والتحقق من هوية    لتوكيل هذا الشخص واالحتفاظ بها   العدلية الالزمة   عىل الوكاالت 

 .الالئحة إلجراءات التعرف عىل هوية العميل املنصوص عليها يف هذه  العميل والوكيل طبقاً 
 - ييل:  يراعى يف إجراءات التعرف عىل الشخص املعنوي وعىل نشاطه ما   - ثانياً 

اسمه وشكله القانوين وعنوان مقره ونوع النشاط الذي ميارسه ورأسامله وتاريخ ورقم تسجيله لدى   . أ
الجهات املختصة مبا يف ذلك الرقم التحاسب الرضيبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من عالقة  

وأسامء املالكي كام يف )ب( أدناه وعناوينهم وحصص ملكيتهم يف الشخص املعنوي    العمل وطبيعتها 
وأسامء املفوضي بالتوقيع عنه واألحكام التي تنظم السلطة امللزمة للشخصية املعنوية أو الرتتيب  

عىل علم بهيكل امللكية واألحكام التي  الالئحة  هذه    ألحكام القانوين وبحيث تكون الجهات الخاضعة  
نظم صالحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص املعنوي وأي معلومات أخرى ترى رضورة يف الحصول  ت

 . محدثه لغاية تاريخ تقييمها الالئحة  عليها عىل ان تكون هذه 
 .( من رأس مال الرشكة % 5أسامء وعناوين الرشكاء واملساهمي الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن )  . ب
أن يتم التحقق من وجود الشخص املعنوي وكيانه القانوين وأسامء املالكي واملفوضي بالتوقيع عن   . ج 

طريق املستندات الالزمة وما تتضمنه من معلومات ومثالها عقد التأسيس مصدق من دائرة تسجيل  
ختصة  اىل رضورة الحصول عىل شهادة رسمية صادرة عن جهة م  وباإلضافة الرشكات والنظام الداخيل  

  .حال كون الرشكة مسجلة بالخارج  يف 
الحصول عىل املستندات الدالة عىل وجود تفويض من الشخص املعنوي لألشخاص الطبيعيي الذين   . د 

التعرف عىل هوية   إلجراءات  والتعرف عىل هويتهم ونشاطهم طبقاً  به  عالقتهم  ميثلونه وطبيعة 
الفقرة )اوال( من هذه املادة والتحقق من عدم  العميل ونشاطه املنصوص عليها يف البند )أ( من  

 .وجود مانع قانوين يحول دون التعامل معهم والحصول عىل مناذج من تواقيعهم 
 - ييل:  يراعى يف إجراءات التعرف عىل املستفيد الحقيقي ما  - ثالثاً 

مات يتم  اتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هوية املستفيد الحقيقي كاالطالع عىل بيانات أو معلو  . أ
الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث تولد القناعة لدى الجهات الخاضعة إلحكام هذه  

 .بأنها عىل علم بهوية املستفيد الحقيقي الالئحة 
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الطلب من العميل تقديم ترصيح خطي يحدد فيه هوية املستفيد الحقيقي وبحيث يتضمن الترصيح   . ب
 .العمالء عىل األقل معلومات التعرف عىل هوية 

  الحصول عىل معلومات حول األحكام التي تنظم عمل الشخص املعنوي مبا يف ذلك هيكل امللكية واإلدارة  . ج
 عليه. املسيطرة 

 
بذل عناية خاصة للتعرف عىل هوية العميل ونشاطه  الالئحة  عىل الجهات الخاضعة إلحكام هذه    - اوالً -6-املادة  

 - ييل: وذلك فيام يتعلق مبا  
العمليات الكبرية والعمليات التي ال يكون لها هدف اقتصادي أو قانوين واضح ووضع اإلجراءات الالزمة   . أ

 سجالتها. للوقوف عىل خلفية الظروف املحيطة بهذه العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك يف  
اسبة ملكافحة عمليات  العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إىل دول ال تتوافر لديها نظم من . ب

غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو إذا كانت هذه الدول ال تطبق الضوابط الدولية الخاصة مبكافحة غسل  
األموال او متويل االرهاب أو ال تطبقها بصورة كافية، مبا يف ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل  

 .املايل
يف حال االشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو متويل إرهاب، أو يف حال وجود شكوك لديها بشأن مدى   . ج

دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العمالء أو يف أي عملية  
لية لعمليات  وفقاً لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عا الالئحة  هذه    ألحكام الخاضعة    الجهات   ترى 

 .غسل األموال 
 .العمليات التي ال تتم وجهاً لوجه أو التي تتم من خالل الوسائل أو األدوات االلكرتونية  . د
 .العمليات التي تتم من خالل العمالء غري املقيمي  . ه
 . اصحاب املناصب العليا ذوي املخاطر . و 

 :ييل املناصب العليا ذوي املخاطر وكام  ألصحابإجراءات العناية املشددة الالئحة هذه  ألحكام تتخذ الجهات الخاضعة 
لتحديد فيام   .1 تدابري معقولة  العليا ذوي    إذا اتخاذ  او املستفيد الحقيقي من اصحاب املناصب  العميل  كان 

 .املخاطر 
املستفيدين الحقيقيي الذين  وضع قواعد إلدارة املخاطر بالنسبة ألصحاب املناصب العليا ذوي املخاطر أو   .2

 .ينتمون لهم عىل أن تشمل هذه القواعد تحديد ما إذا كان العميل املستقبيل من ذوي املخاطر
الحصول عىل موافقة اإلدارة العليا عند أنشاء عالقة مع اصحاب املناصب العليا ذوي املخاطر وعند اكتشاف   .3

 .ة العمالء أو املستفيدين الحقيقيي من هذه الفئ  أحد 
 .املخاطراتخاذ اجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة اي عميل أو املستفيد الحقيقي من اصحاب املناصب العليا ذوي  .4
 .املتابعة الدقيقة واملستمرة ملعامالت العمالء اصحاب املناصب العليا ذوي املخاطر مع املؤسسة املالية  .5

 
الخاضعة إلحكام هذه  - اوالً- ( 7املادة)  الجهات  الهيأة واملكتب  الالئحة  عىل  أن تعي مسؤول اإلبالغ، وأن تزود 

باسم مسؤول اإلبالغ ومن ينوب عنه ونسخة من اإلجراءات التي تتخذها هذه الجهات لتنفيذ أحكام  
 :، وان تراعي فيه الرشوط التالية الالئحة القانون وهذه 

 .عال أن يكون ذو مستوى وظيفي   . أ
  أن تتوفر فيه الخربة والكفاءة الالزمة  . ب
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 .املناسبة ان تتوفر لديه املؤهالت العلمية  . ج 
 .أن يكون متمتعاً باألهلية الكاملة، وأن يكون حسن السرية والسلوك  . د 

أن تعي من ينوب عن مسؤول اإلبالغ يف حال غيابه،  الالئحة  كام عىل الجهات الخاضعة إلحكام هذه    - ثانياً 
 .أن تتوافر فيه ذات الرشوط الواجب توفرها يف مسؤول اإلبالغ عىل 

متكي مسؤول اإلبالغ من مبارشة اختصاصاته باستقاللية ومبا يكفل الحفاظ عىل رسية املعلومات التي ترد إليه    -ثالثاً 
 .سبيل ذلك االطالع عىل السجالت والبيانات التي تلزم لقيامه مبهامه   واإلجراءات التي يقوم بها وأن يكون له يف

 اإلبالغ: إجراءات  - رابعاً 
  ألحكام ة املديرين واملدير العام وكافة العاملي يف الجهات الخاضعة  ئ عىل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وهي . أ

اإلبالغ بأية عملية مشتبه أنها مرتبطة بغسل  وابالغ مسؤول  الالئحة  االلتزام بهذه    الالئحة التنظيميةهذه  
 .األموال أو متويل اإلرهاب 

عىل مسؤول اإلبالغ التقيد بأحكام القانون واألنظمة والنظام والقرارات الصادرة مبقتضاه وإبالغ املكتب فوراً   . ب
تمد من قبل  بأي عملية يشتبه أنها مرتبطة بغسل األموال أو متويل اإلرهاب وفق الوسيلة أو النموذج املع 
 .املكتب مرفقاً به كافة البيانات واملستندات املتعلقة بتلك العمليات واألسباب التي استند إليها 

هذه   . ج  ألحكام  الخاضعة  الجهات  اختصاصاته  الالئحة  عىل  مبارشة  من  ميكنه  ما  اإلبالغ  ملسؤول  تهيئ  أن 
إليه واإلجراءات التي يقوم بها ويكون له يف  باستقاللية ومبا يكفل الحفاظ عىل رسية املعلومات التي ترد  

الفحص ومراجعة النظم  واإلجراءات    سبيل ذلك االطالع عىل السجالت والبيانات التي تلزم لقيامه بأعامل 
التي تضعها الجهة الخاضعة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومدى االلتزام بتطبيقها واقرتاح ما يلزم  

 .بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها وكفاءتها الستكامل ما يكون  
بشأن   . د تتخذ  التي  بأي وسيلة كانت عن أي من إجراءات اإلبالغ  أو  مبارش  أو غري  بطريق مبارش  يحظر اإلفصاح 

 . ا العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال أو متويل اإلرهاب أو عن البيانات املتعلقة به 
 

واإلجراءات والضوابط    وضع نظام داخيل مناسب يشتمل عىل السياساتالالئحة  هذه    ألحكامعىل الجهات الخاضعة    -8-ادة  امل 
 :الداخلية الواجب توفرها ملكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب عىل أن يتضمن النظام ما ييل

 . املديرين حسب مقتىض الحال  ئةمعتمدة من مجلس اإلدارة أو هيسياسة واضحة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  .أ
الدقيق   .ب التحديد  فيها  يُراعى  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  مكتوبة  تفصيلية  إجراءات 

و  املقرة  السياسة  مع  يتفق  مبا  واملسؤوليات  األوراق    التنظيمية  اللوائح  للواجبات  هيأة  عن  الصادرة 
 .املالية بهذا الشأن 

األموال   .ج ملكافحة غسل  املوضوعة  واإلجراءات  والسياسات  بالنظام  االلتزام  من  للتحقق  مناسبة  آلية 
 .ومتويل اإلرهاب 

لها مبا يتضمن تحديد وتقويم   .د  التي هي عرضة  اإلرهاب  تقييم ملخاطر غسل األموال ومتويل  إجراء 
لهذه املخاطر واتخاذ إجراءات فعالة للحد منها وتوفري هذا التقييم للجهات  وتوثيق وفهم املؤسسة  

 .الرقابية 
االلتزام   .ه الختبار  كافية  مبوارد  مزود  الداخيل  التدقيق  جهة  ضمن  ومؤهل  مستقل  كادر  تخصيص 

 .باإلجراءات والسياسات والضوابط الداخلية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
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التدريب الالزمة للمستويات املختلفة من العاملي، وااللتزام بحضور الدورات التدريبية التي  برامج   .و
 .ة و/ أو املكتبأ ترشف عليها الهي

 
 :القيام مبا ييل الالئحة عىل الجهات الخاضعة ألحكام هذه   -9-املادة 

االحتفاظ بالسجالت واملستندات والوثائق املتعلقة مبا تجريه من عمليات محلية أو دولية بحيث   . أ
املتعلقة   التعرف  بيانات  العمليات مبا يف ذلك سجالت  للتعرف عىل هذه  الكافية  البيانات  تتضمن 

ل من  ( سنوات عىل األق 5بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية العميل واملستفيد الحقيقي مدة ) 
  بصفه تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع العميل حسب مقتىض الحال وتحديث هذه البيانات  

 .دورية 
إعداد ملفات خاصة بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو متويل اإلرهاب تحفظ   . ب

سنوات من تاريخ    ( 5) عن  والبيانات واملستندات لهذه العمليات، ملدة ال تقل    االبالغاتفيها صور عن  
 .اإلبالغ أو لحي صدور قرار قطعي من املحكمة املختصة أيهام أطول 

يجب تحديث املعلومات بشكل دوري ومستمر أو عند ظهور شكوك بشأنها يف أي مرحلة من مراحل   . ج 
التعامل، وتوفري نظام معلومات متكامل لحفظ السجالت واملستندات مبا ميكن إجابة طلب املكتب  

 .لطات الرسمية املختصة بالوقت املحددوالس
بإتاحة جميع السجالت واملستندات املشار إليها يف البند )أ(  الالئحة  هذه    ألحكامتلتزم الجهات الخاضعة   . د

للمكتب والجهات الرسمية املختصة بناء عىل  الالئحة  من هذه املادة واملعلومات املتعلقة بأحكام هذه  
 .منهاطلب  

 
 :القيام مبا ييل الالئحة هذه  ألحكام الجهات الخاضعة  عىل  - 10-املادة 

الالئحة  تضمي عقدها مع مراقب الحسابات التزامه بالتأكد من قيامها بتطبيق أحكام القانون وهذه   . أ
والقرارات الصادرة مبقتضاها ومدى كفاية السياسات واإلجراءات املتعلقة بذلك وتضمي نتائج ذلك  

 .الالئحة ة فور اكتشافه ألي مخالفة لهذه أ يف تقريره مع رضورة إعالم الهي
ال . ب هذه  أ هيتزويد  أحكام  تطبيق  مدى  يف  الحسابات  مراقب  رأي  متضمناً  السنوي  بتقريرها  الالئحة  ة 

والقرارات الصادرة مبقتضاها ومدى كفاية السياسات واإلجراءات املتعلقة بذلك مرفقاً مع البيانات املالية  
 .الختامية 

 
التي تصدر باالستناد اىل أحكام قانون مكافحة غسل األموال ومتويل    التنظيمية اللوائح  مع مراعاة أحكام    -11 -املادة

اإلرهاب النافذ عىل األشخاص أو الرشكات التي متارس أي من األنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص  
الهيأة تنفيذ االلتزامات الواردة يف القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتي يتم إبالغها بها  

 .الهيأة أو الجهات املختصة بهذا الخصوص  من قبل 
 
يحظر عىل كل من يطلع أو يعلم بطريق مبارش أو غري مبارش بحكم وظيفته أو عمله عىل أي معلومات    -12-   املادة 

القانون واألنظمة و تبادلها وفقاً ألحكام  الصادرة مبقتضاه مبا فيها    التنظيمية   اللوائح  تم تقدميها أو 
 . ، إفشاء هذه املعلومات بأي صورة كانت الالئحة هذه 
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تكون معرضة للعقوبات واإلجراءات املقررة    الالئحة  يف حال مخالفة الجهات الخاضعة إلحكام هذه    -13- املادة 

مكافحة غسل األموال ومتويل  أو قانون   و/    2004 ( لسنة74مبوجب إحكام قانون األوراق املالية رقم )
 .اإلرهاب النافذ ايهام اشد 

 
 :ييل تعريف موظفيها مبا  الالئحة الجهات الخاضعة إلحكام هذه  عىل  - 14- املادة 

 .الصادرة مبقتضاه  التنظيميةاللوائح  قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب و  نصوص  . أ
 .للتعرف عىل األمناط املشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب   إرشادات  . ب
 .اإلبالغ عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال أو متويل اإلرهاب  إجراءات  . ج 

 

 .ة أ من تاريخ املصادقة عليها من قبل الهيالالئحة  تنفذ هذه  -15- املادة 
 

 


