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 إجراءات األموال ليغس لمكافحة االمتثال برنامج يتضمن أن يجب والمحلي، الدولي القانون إطار في بفعاليةمن أجل تقديم خدمة تتمتع 

 الحقيقية الهوية تثبت التي المستندات توفير خالل من عميل لكل الحقيقية الهوية من التحقق يجب". عميلك على تعرف" وهي فعالة وقواعد

 .العميل معامالت من المقصود والغرض العميل عمل طبيعة للعميل،

 باسم أيًضا المعروفةالمتداول الخليجي  شركة فإن ،عميلك وتعرف علىيحافظ عل كل من سياسة مكافحة غسي االموال  وسيًطا بصفتها

 :عن مسؤولة ستكون" الشركة"

 الحساب طلب تقديم( أ) 

 وتعرف على عميلك األموال ليغس مكافحة بإجراءات القيام( ب)

 الصفقات جميع مراقبة( ج)

 .واألوراق األموال، الحساباتكل من  على الوصي يكون أن( د)

 لفتح حساب تداول، يجب ان يتم قبوله اوال من قبل الوسيط قبل القيام بأي عملية تداول. لكل طلب

 التحقق من الشخصية

 :بجمع سنقوم جديد عميل لكل

 العميل اسم( أ)

 الميالد تاريخ( ب)

 السكن عنوان( ج)

 .إلخ القيادة ورخصةرسمية  فاتورة، المصرفية البيانات مثل العنوان إثبات( د)

 هوية وبطاقة اإلقامة، أو الجنسية تبين التيو الصالحية منتهية غيرعلى ان تكون  الحكومية الهوية بطاقة رقم( هـ)

 .شخصية صورة تحمل

 :بجمع سنقوم كيان، وهو جديد عميل لكل

 التجاري العميل اسم( أ)

 الرئيسي العمل مكان( ب)

 .ذلك إلى وما الخدمات فواتير، المصرفية البيانات مثل التجارية األعمال على دليل( ج)

 الحكومة من الصادر الضريبي الرقم أو الهوية رقم( د)

 أو المعتمدة، التأسيس مواد مثل المؤسسة أو الشركة وجود تثبت والتي الحكومة عن الصادرة األخرى الوثائق( هـ)

 ائتمان وثيقة أو الشراكة، اتفاقية أو الحكومة، من الصادر األعمال ترخيص

ًا الكيان كان إذا. المطلوبة التعريف معلومات بدون حساب أي نقبل لن ا، أو به موثوق  حاجة هناك فستكون مشابهً

 .الحساب في التحكم لوحدة السابقة الفقرة في موضح هو كما الشخصية التعريف لمعلومات

 العميل؛ يقدمها التي بالوثائق دراية على ليست الشركة أو/  و ؛رسمية صالحة لبطاقة تعريف العميل تقديم عدم حالة في

ًا؛ الظهور دون الحساب العميل يفتح أو/  و  التحقق على الشركة قدرة عدم خطر من تزيد أخرى ظروف أي أو/  و شخصي

 .حساب فتح يتم لن المستندات، خالل من للعميل الحقيقية الهوية من

 

 المتحدة األمم عقوبات قائمة
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وتعيد  المتحدة األمم تنشرها والتي للعقوبة تخضع التي البلدان في بها المعمول القوائم أساس على والكيانات األفراد جميع فحص سيتم

 .حسابه فتح يتم فلن القائمة، في بلد من العميل كان إذا. المحدثة القوائم أساس على دوريًا فحصها

 القائمة، في العميل اسم ظهر إذا. خارجية لجهة التابعة العمالء فحص خدمة توفرها التي بالقائمة الجدد العمالء أسماء جميع مقارنة ستتم

 .الفور على القانون فرض بهيئة باالتصال فسنقوم

 الهدف

 .التداول حساب من بالغرض يتعلق فيما المقدمة المعلومات جميع من نتحقق سوف

 :هي الحساب فتح عند قلقًا تثير سوف التي السلوك على األمثلة بعض أن إال شاملة، ليست أنها من الرغم على

 األصول مصادر أو العمل نوع أو العميل بهوية يتعلق فيما خاصة بالسرية، االهتمام من معتاد غير مستوى العميل يُظهر( أ)

 بصناعته العامة المعرفة إلى الشركة عميل يفتقر( ب)

 بالتداول المرتبطة األخرى التكاليف أو العموالت أو بالمخاطر العميل يهتم ال( ج)

 .اآلخر الكيان هوية يتجاهل ولكنه آخر فرد أو لكيان كوكيل يتصرف العميل أن يبدو( د)

 .المخدرات إنتاج أو األموال غسل أو المصرفية للسرية كمالذ تحديده تم بلد من العميل( هـ)

 المشبوهة المعامالت

 أي إلى يفتقر أو للعميل بالنسبة مألوف غير أو واضح قانوني غرض أو تجاري عمل أي لها ليس التي تلك هي المشبوهة المعامالت

 .معقول تفسير

 :هي" مشبوهةمعامالت " على األمثلة بعض

 بالسرية تتعلق قوانين لديها التي البلدان تشمل التي البنكية التحويالت سيما ال) مبرر غير أو مفاجئًا أو موسعًا نشاًطا العميل يمارس( أ)

 ( المصرفية

 األموال. بسحب طلب يتبعه أموال بإيداع العميل يقوم( ب)

 .الحسابات بين التحويالت من كبير عدد مع متعددة، أسماء أو واحد اسم تحت متعددة حسابات العميل لدى واضح، سبب دون( ج)

 .عناوين عدة أو واحد لعنوان مشفرة عملة عبر السحب لطلب فقط قصيرة زمنية فترة في لإليداع متعددة مصادر إنشاء يتم( د)

( المعامالت) والمعاملة العميل على مشبوهة المعامالت من سلسلة أو معاملة أي كانت إذا ما تحديد يعتمد الحسابات، لجميع بالنسبة

 .يوًما 30 كل مشبوه نشاط عن بحثًا الحسابات جميع مراقبة سيتم. للعميل المعتاد التجاري بالنشاط مقارنةً  المحددة

 النحو، هذا على. المتحدة المملكة في األموال ليلغسلمكافحة  المشتركة التوجيهية المجموعة وضعتها التي التوجيهية المبادئ الشركة تتبع

 أيًضا،. ويسترن يونيون تحويالت أو الصرافة مكاتب تحويالت أو الثالثة األطراف أموال أو المالية الحواالت أو النقد الشركة تقبل ال

 السحب عمليات وتوجيه الحساب، على العميل اسم لها التي المصرفية المؤسسة لنفس والصادرة الواردة البنكية الحلوات تكون أن يجب

 .األموال ليغس مكافحة جهود في للمساعدة وقائي إجراء . وهذا يعدللتحويالت األصلي المصدر إلى أخرى مرة

 العمالء تحديد برنامج

 معامالت من المقصود الغرض ومعرفة العميل أعمال طبيعة ومعرفة عمالئها، هوية من التأكد المالية الخدمات شركات على يجب

 .العمالء

 من معلومات للتحقق تقديم ترفض التي والكيانات لألفراد السماح عدم على الشركة تتبعها التي األموال غسيل مكافحة إجراءات تنص

 .الشركة مع بالتداول هويتهم

 الحساب نموذج إكمال" خدمة العمالء" ستضمن". العمالءخدمة " خالل من الصارمة الموافقة لعملية الجديدة الحسابات جميع ستخضع

ما  وكذلك للتداول، مالءمتها ومدى المالي لالئتمان مالءمتها مدى لمعرفة الجديدة الحسابات جميع بمراجعة" خدمة العمالء" ستقوم. الجديد
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 نموذج في المدرجين األفراد لجميع مدرجة التعريف معلومات أن من للتأكد" خدمة العمالء" ستتحقق. األموال لغسيل وجدت أي نوايا إذا

 في أخرى عقوبات قوائم أي أو الثالث الطرف عمالء فحص خدمة قوائم في المدرجين األفراد من أيا تخلو من وأنه الجديد الحساب

 .الشركة

 الحق عرض أي أوالرقمية  العمالت أو الفروقات عقود أو األجنبية العمالت تداول مع يتعارض حساب نشاط أو سلوك أي اعتبار يجب

 كان إذا ما وتحديد الموقف بتقييم سيقوم الذي" خدمة العمالء" إلى فوًرا وإبالغه مشبوهًا نشاًطا الربح، تحقيق بهدف الشركة قبل من

 .اإلجراءات هذه مع يتفق بما اإلجراءات من مزيد التخاذضروري 

 يفرضها التي األموال غسل مكافحة سياسات انتهاك مخاطر تقييم في أخرى، أمور بين من التالية، العوامل االعتبار في الشركة تأخذ قد

 :معامالت أو معينون عمالء

 كيانًا أو شخًصا أو مالية غير أو مالية مؤسسة أو أجنبية أو محلية أو خاصة أو عامة شركة أو وسيًطا أو فردًا العميل كان إذا ما( أ)

 .منظًما

 .طويلة زمنية لفترة حاليًا عميالً  العميل كان إذا ما( ب)

 .للشركة عميالً  العميل أصبح كيف( ج)

 المثال، سبيل على) مشروع غير نشاط في للمشاركة احتماالً  األكثر النوع هو المحدد الحساب نوع أو العميل نشاط كان إذا ما( د)

 (النقد كثيفة األعمال

 أو للعقوبة، تخضع التي البلدان أو المتعاونة غير بالبلدان الخاصة المتحدة األمم قائمة في مدرًجا للعميل األصلي البلد كان إذا ما( هـ)

 .القضائية واليته في األموال غسل لمكافحة كافية لضوابط أخرى بطريقة يخضع

ً  العميل كان إذا ما( و) ً  أو مقيما  مجال أنها على تحديدها تم منطقة أو المصرفية، السرية قوانينال ذات قضائية والية من يعمل أو مدمجا

 .فيه التدقيق يستحق

 :فمثال. المحتملة األموال غسل ألنشطة" مؤشرات" تكون قد حاالت ألي تأهب حالة في يكونوا أن الشركة موظفي جميع من يُطلب

 أو عملها نوع أو بهويتها يتعلق فيما خاصة الحكومية، التقارير لمتطلبات الشركة بامتثال يتعلق فيما عادي غير قلقًا العميل يُظهر( أ)

 أو الهوية وثائق فيها مشتبه أو عادية غير معلومات يقدم أو األعمال، بأنشطة تتعلق معلومات أي عن الكشف يرفض أو يتردد أو أصولها،

 .األعمال

 أو األعمال مع تتفق ال التي أو الظاهرة، االستثمار استراتيجية أو التجاري، الحس إلى تفتقر معامالت في الدخول في العميل يرغب( ب)

 .العميل حددها التي االستراتيجية

 .محتملة تنظيمية أو مدنية أو جنائية انتهاكات حدوث إلى تشير إخبارية تقارير موضوع أو فيها مشكوك خلفية العميل لدى( ج)

 

 .بصناعته العامة المعرفة إلى يفتقر أو أعماله طبيعة وصف في صعوبة العميل يواجه( د)

. المحتمل المشبوه بالنشاط الفور على" خدمة العمالء" بإخطار الحسابات، فتح عند الحاالت هذه من أي يدركون الذين الموظفون سيقوم

 إلى النشاط عن اإلبالغ أو/  و الحساب ورفض إضافية، معلومات هو وطلب كما الحساب فتح ينبغي كان إذا القرار" خدمة العمالء" يتخذ

 .القانون إنفاذ وكاالت

 جميع إغالق وسيتم احتيالي نشاط أي توثيق سيتم. لمنعها الممكنة التدابير جميع وتتخذ ،االجتيالال تتهاون بتاتا مع حاالت  الشركة

 .الحسابات هذه في األموال جميع مصادرة سيتم. الفور على به المرتبطة الحسابات

 

 

 


