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الموضوع :الدول مرتفعة المخاطر
استنادا ألحكام البند ( )1من الفقرة (أ) من المادة ( )6والبند ( )1والبند (/5أوالً) منن الفقنرة (أ) منن المنادة
( )14من قانون مكافحة غسل األمنوا وممولنل اهابناب النافن ومطبيقنا لممانالير الدولينة لمكافحنة غسنل
األمننوا وممولننل اهابنناب ومحدلنندا التوةننية ( )19مننن موةننيام مةمولننة الامننل المننال )(FATF
قرام المةنة ما لم -:
أوالً :تصنف الدول التالية دوالً مرتفعة المخاطر لغاياات تبييات تعليماات محا غاة األاو ا ماوال وتموياو
اإلرهاب ،و قا للفئات التالية:
الفئة ا ولى :الدول مرتفعة المخاطر (القائمة الألوداء):
ماتبر الدو مرمفاة المخاطر ف حا كان لدلها أوجه قصوا اسنتراميةية فن نمنام مكافحنة
غسل األموا وممولل اهاباب وانتشناا التسنمو والتن مندلو مةمولنة الامنل المنال جمين
الدو األلضاء الى امخاذ مدابير مضادة بحقها.
الفئة الثانية :الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية):
متمثننل النندو الخالنناة لممتاباننة المتلالنندة بالنندو الت ن مامننل م ن مةمولننة الامننل المننال
لماالةة أوجه القصوا ف أنممة مكافحة غسل األموا وممولنل اهابناب وانتشناا التسنمو
حيث متاهد ب ه الدو بامباع خطة الامل المحددة لموفاء بماالةة أوجه القصوا لدلها.
الفئة الثالثة :الدول الخاضعة للعقوبات من قيو مجلس ا من:
وب الدو الت مخض لماقوبام منن قبنل مةمنأل األمنن الندول وفقنا ً لقنرااام مصندا لنن
مةمأل األمن لتم من خاللها فرض قيود لمى النشاطام والامميام ولالقام الامل التن منتم
م األشخاص الطبيايين وااللتباالين من ب ه الدو .
الفئة الرابعة :دول المالذات الضرييية:
وبن النندو واألقنناليم التن محتسن أقننل نسننبة لننرلبة لهيننر المقيمننين لنندلها وال مشنناا أ
مامومننام ماليننة أو مصننرفية م ن سننمطام الضننراف األجنبيننة وفقننا لميشننر السننرلة الماليننة
الصادا لن شبكة الادالة الضرلبية.
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الفئة الخامألة :الدول ا على بجرائم الفألاد:
وب الدو الواادة لمن ميشر مداكام الفساد الصادا لن منممنة الشنفافية الدولينة الن
لصنف البمدان واألقاليم استنادًا إلى مدى إداا الفساد ف القطاع الاام وبنو ميشنر مركن
لاتمد لمى مسوح لدلدة ودااسام استنادًا إلى بيانام ذام ةنمة بالفسناد مةماهنا مةمولنة
متنولننة مننن الميسسننام المويوقننة ولاكننأل بن ا الميشننر وجهننام نمننر المننراقبين مننن جمين
أنحاء الاالم.
ثانياً :اإلجراءات الواجب تعميمها على الجهات المالية والجهات اير المالية:
لتوج لمى كافة الةهام الرقابينة واهشنرافية إةنداا ماميمنام خاةنة لمةهنام الخالناة لهنا بحينث لنتم
إللام بن ه الةهنام بنتن متخن بانين االلتبناا المخناول المتامقنة بتوجنه القصنوا فن أنممنة مكافحنة غسنل
األموا وممولنل اهابناب فن الندو المن كواة الناله بخصنوص لالقنام الامنل والاممينام التن منتم من
أشخاص طبيايين أو التباالين (بما ف ذلك الميسسام المالية) وأن متخ اهجراءام التالية بالتناس م
داجة المخاطر الت محددبا-:
 )1مصنيف لالقام الامل والامميام الت متم م ممك الدو لمنى أنهنا ذام مخناطر مرمفانة بحينث لنتم
مطبيق متطمبام الانالة الواجبة المشددة وفق ما بو مطموب بموج ماميمام مكافحنة غسنل األمنوا
وممولل اهاباب الصاداة لمةهام الخالاة ألحكام قانون مكافحة غسنل األمنوا وممولنل اهابناب
النافننن وموةنننيام مةمولنننة الامنننل المنننال الصننناداة بهننن ا الخصنننوص وبماااا ي ااامو علاااى وجااا
الخصوص:
أ.

فحص ومدقيق الى أقصى حد ممكن خمفية وغرض جمي ممك الامميام والماامالم وأنماطها.

ب .التحقق من أن ممك الماامالم والامميام لها غرض اقتصاد أو قنانون والنو بمنا لتفنق من
داجة المخاطر الت مم محدلدبا وال سيما موافقها م بيانام ممف الاميل التن منم التحقنق منهنا
مسبقاً.
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ج.

الحصو لمى مامومام إلافية لن الاميل (مثل المهنة حةنم األةنو

المامومنام المتاحنة

مننن خننال قوالنند البيانننام المتاحننة لمامننوم واالنترن ن ) ومحنندلث بيانننام التاننرل لمننى بولننة
الاميل والمستفيد الحقيق بصواة منتممة.
د.

الحصو لمى مامومام إلافية لن طبياة لالقة الامل المتوقاة.

بـ .الحصو لمى مامومام حو مصدا األموا أو مصدا يروة الاميل.
و.

الحصننو لمننى مامومننام حننو أسننباب الامميننام المتوقاننة أو الت ن مننم إجرا بننا سننابقا ً – إن
وجدم -والت لها لالقة بت جهة ف ممك الدو .

ز.

الحصو لمى موافقة اهدااة الاميا قبل البدء باالقة الامل أو مواةمتها.

ح.

زلادة لمميام متاباة لالقنام الامنل من ممنك الندو منن خنال زلنادة لندد وموقين الضنواب
لمفحص والمراجاة لتحدلد ما إذا كان ممك الاالقام أو الامميام أو األنشطة غينر التيادلنة أو
مشبوبة.

 )2مطبيق إجراءام الانالة الواجبة المشددة المشناا إليهنا ألناله لنند التاامنل من أ جهنة مامنل بالنيابنة
لن الشركام أو الميسسام المالية الااممة ف ممك الدو .
 )3م اللل آليام اهبالغ الماتمدة لدى الةهام المالية والةهام غير المالية بما لشمل زلنادة التاناون بنين
الموظفين وسرلة ملولد البيانام لمسيول االمتثا داخل ممك الةهام لضنمان لندم منفين أ لممينة
لشتبه بتنها متضمن جرلمة غسل أمنوا أو جرلمنة أةنمية مرمبطنة أو ممولنل إابناب وإبنالغ وحندة
مكافحة غسل األموا وممولل االاباب بصواة فوالة ودون متخير لن ب ا االشتباه وملولدبا بكافة
البيانام ذام الصمة م لمان سرلة اهبالغ ولدم اشااا ومنبيه الاميل ب لك.
 )4باهلافة الى اهجراءام المشاا اليها ألاله لتوج لمنى كافنة الةهنام الرقابينة واهشنرافية إةنداا
ماميمام خاةة لمةهام الخالاة لها بحينث لنتم إلنلام بن ه الةهنام بنتن مطبنق اهجنراءام المضنادة
اهلافية التالية لمى دو الفئة األولى (القافمة السوداء):
أ.

اف مقاالر دوالة حو ماامالمها م الدو المشاا اليها ف ب ا البند.

ب .مراقبننة لالقننام الامننل والامميننام الماليننة م ن األشننخاص والميسسننام الماليننة فن بن ه النندو
بشكل مكثف وف حا اقتضى األمر إنهاء ب ه الاالقة.
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ج.

لدم االلتماد لمى األطرال الثالثة المتواجدة ف ب ه الدو هجراء لناةر من لممية الانالنة
الواجبة مةاه الامالء.

د.

الطم ن مننن الميسسننام الماليننة بضننرواة مراجاننة ومانندلل لالقننام المراسننمة المصننرفية م ن
الميسسام المالية ف ب ه الدو وفنق المخناطر المحنددة وفن حنا اقتضنى األمنر إنهناء بن ه
الاالقة.

بـ .الحد من انشاء فروع أو مكام ممثيمية أو شركام ماباة ف ب ه الدو .
ثالثاً :لتوج لمى كافة الةهام الرقابية واهشرافية أن متخن بانين االلتبناا أوجنه القصنوا االسنتراميةية
الت مانان منهنا الندو المشناا اليهنا فن الفئنة األولنى (القافمنة السنوداء) لنند النمنر فن متسنيأل أو
مرخيص شركام ماباة أو فروع أو مكام ممثيمية لميسسام مالية من ممك الندو فن المممكنة وأن
مرفض التتسيأل أو الترخيص لند االقتضاء.
رابعاً :مقوم وحدة مكافحة غسل األموا وممولل اهاباب بنشر المواق االلكترونية الت متضنمن البياننام
الصاداة بخصوص جمي الدو ألاله باهلافة النى نشنر قنوافم الندو مرمفانة المخناطر والندو
محن المتاباننة المتلالنندة التن مصنندا بشننكل دوا لننن مةمولننة الامننل المننال واهجننراءام التن
مقرابا به ا الشتن ولتوج لمى الةهام الرقابية واهشرافية أن مطم من الةهام الخالناة لهنا
الرجوع الى ب ه البيانام والقوافم واالطالع لميها وامباع اهجراءام المطموبة ف التاامل من بن ه
الدو .
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