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دليل املراقب الداخلي الطبعة الأوىل- دي�صمرب 2009

تنويه:

لقيام  املثلى  الطريقة  يو�صح  حيث  فقط  ا�صرت�صاديًا  مرجعًا  الدليل  هذا  يعد 

الأنظمة  تطبيق  لأغرا�ض  ح�صريًا  عمالئها  بت�صنيف  املالية  اخلدمات  �صركات 

هيئة  عن  وال�صادرة  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  مواجهة  باإجراءات  املتعلقة 

لأغرا�ض  مالئما  الدليل  هذا  يعد  ول  املركزي،  وامل�صرف  وال�صلع،  املالية  الأوراق 

ت�صنيف العمالء من حيث املالءة املالية بغر�ض التمويل، كما توجد قابلية لتحديث 

اإىل ذلك. الدليل كلما دعت احلاجة  هذا 
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للحد  وذلك  الأموال  غ�صل  عمليات  مكافحة  نحو  الأخرية  ال�صنوات  يف  الجتاه  تزايد 

ا�صتقرار  على  بالغة  اآثار  من  ذلك  من  ملا  منوها  دون  واحليلولة  الظاهرة  تلك  من 

على  والجتماعي  القت�صادي  ال�صتقرار  على  بل  والدولية،  املحلية  املال  اأ�صواق 

ت�صديد  �صرورة  اإىل  وال�صلع  املالية  الأوراق  هيئة  توجه  كان  وعليه  امل�صتويات،  كافة 

تتخذها  التي  الأموال  غ�صل  عمليات  ملواجهة  الرقابية  الإجراءات  على  الرقابة 

الهيئة  تهدف  حيث  الهيئة؛  لرقابة  اخلا�صعة  املالية  واخلدمات  الو�صاطة  �صركات 

وكذلك  املال،  راأ�ض  ب�صوق  املعنية  والأطراف  امل�صتثمرين  حقوق  حماية  حتقيق  اإىل 

من  ال�صوق  متعاملي  جميع  وحماية  للمتعاملني،  ال�صليمة  املمار�صات  اأ�ص�ض  تر�صيخ 

والتالعب. والغ�ض  الحتيال  جرائم  على  تنطوي  التي  اأو  القانونية  غري  املمار�صات 

الوقائي  بالدور  القيام  يف  الدفاع  خط  متثل  املالية  اخلدمات  �صركات  اأن  �صك  ول 

جمال  ا�صتخدام  خالل  من  الإرهاب  ومتويل  الأموال  لغ�صل  عمليات  اأي  وك�صف  ملنع 

اأبرز  من  ولعل  م�صبوهة،  تكون  قد  عمليات  اأي  ومواجهة  املالية  الأوراق  يف  ال�صتثمار 

قيامها  كيفية  هو  ال�صدد  هذا  يف  املالية  اخلدمات  �صركات  تواجهها  التي  التحديات 

ومتويل  الأموال  غ�صل  بعمليات  املتعلقة  املخاطر  لن�صبة  وفقًا  عمالئها  بت�صنيف 

الإرهاب.

التفتي�ض  خالل  تبني  وما  الأموال،  غ�صل  جرمية  مكافحة  باأهمية  الهيئة  من  واإميانًا 

عمالئها  بت�صنيف  ال�صركات  معظم  قيام  عدم  من  املالية  اخلدمات  �صركات  على 

و�صع  بهدف  ال�صرت�صادي  الدليل  هذا  الهيئة  اأ�صدرت  املخاطر،  ن�صبة  حيث  من 

بت�صنيف  القيام  من  املالية  اخلدمات  �صركات  متكن  وملمو�صة  حمددة  معايري 

املتطلبات  �صيما  ل  اجلرمية  هذه  من  للحّد  وذلك  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  من  عمالئها 

مبقت�صاه. ال�صادرة  والأنظمة  للقانون  تنفيذًا  اتباعها  الواجب 

املقدمـة
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الهدف من املبادرة:

• ب�صكل 	 عمالئها  ت�صنيف  من  املالية  اخلدمات  �صركات  كن  متمُ وا�صحة  معايري   و�صع 

تكون  اأن  على  �صليم  ب�صكل  الأموال  غ�صل  اإجراءات  وتطبيق  الرقابة  عمليات  يدعم 

تراها  قد  اخرى  معايري  اأي  اإ�صافة  لل�صركات  وميكن  ا�صرت�صاديه  املعايري  تلك 

عمالئها.  لت�صنيف  �صرورية 

• ي�صهل 	 ومبا  العمالء  لت�صنيف  ال�صركات  ت�صتخدمها  التي  الأ�صا�صية  املعايري   توحيد 

الإرهاب. ومواجهة  الأموال  غ�صل  لقرار  تطبيقا  عمالئها  ت�صنيف  معه 

• لال�صرت�صاد 	 الو�صاطة  �صركات  على  تعميمه  ميكن  مب�صط  ا�صرت�صادي  دليل   اإعداد 

املحددة  املخاطر  لأوزان  وفقا  عمالئها  ت�صنيف  يف  وبالتايل  املعايري،  و�صع  يف  به 

معايري  كافة  اإدراج  به  يتم  مب�صط،  ا�صرت�صادي  نظام  اإعداد  وكذلك  بالدليل، 

اإدخال  مبجرد  لل�صركة  ميكن  بحيث  حمددة  ن�صبية  اأوزان  وو�صع  العميل  ت�صنيف 

عايل  �صواء  العميل  خماطر  م�صتوى  ت�صنيف  املطلوبة  اخلانات  وملئ  العميل  بيانات 

منخف�ض. اأو  متو�صط  اأو 

اأجزاء املبادرة:

رئي�صية، هي: اأجزاء  اأربعة  اإىل  الدليل  تق�صيم هذا  وقد مت 

و�صع  ب�صرورة  املالية  اخلدمات  ل�صركات  امللزمة  والقرارات  الأنظمة  الأول:  اجلزء 

الثبوتية.  واأوراقهم  بياناتهم  حتديث  وكذا  لديها  للعمالء  ت�صنيف 

اجلزء الثاين: املعايري املحددة التي متكن من ت�صنيف العمالء من حيث درجة املخاطر 

الإرهاب. ومتويل  الأموال  غ�صل  بعمليات  املتعلقة 

املالية. �صركات اخلدمات  الن�صباط يف  الثالث: موظف  اجلزء 

العمالء. ت�صنيف  كيفية  تطبيق  الرابع:  اجلزء 
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اجلزء الأول:

اخلدمات  ل�سركات  امللزمة  والقرارات  الأنظمة 

لديها  للعمالء  ت�سنيف  و�سع  ب�سرورة  املالية 

الثبوتية واأوراقهم  بياناتهم  حتديث  وكذا 
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اجلزء الأول:

و�سع  ب�سرورة  املالية  اخلدمات  ل�سركات  امللزمة  والقرارات  الأنظمة 

الثبوتية واأوراقهم  بياناتهم  حتديث  وكذا  لديها  للعمالء  ت�سنيف 

• اإجراءات 	 ب�ساأن   2010 ل�سنة  )17/ر(  رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قرار 

الإرهاب،  الأموال ومتويل  مواجهة غ�سل 

املادة )3(  

املعتمد  املخاطر  ملنهج  -وفقاً  عمالئها  بت�سنيف  املالية  واملن�ساأة  ال�سوق  تلتزم  »ثالثاً: 

لالآتي: وفقاً  لديهم  املحتملة  املخاطر  ن�سبة  حيث  من  خمتلفة  فئات  اإىل  لديها- 

منخف�صة. خماطر  ميثلون  عمالء  اأ. 

متو�صطة. خماطر  ميثلون  عمالء  ب. 

مرتفعة. خماطر  ميثلون  عمالء  ج. 

الأ�صلي  وبلده  للعميل،  القت�صادي  الن�صاط  وطبيعة  حجم  اأ�صا�ض  على  الت�صنيف  ويتم 

لتقدمي  امل�صتخدمة  والتقنيات  اإليه،  املقدمة  واخلدمات  واملنتجات  متويله،  وم�صادر 

و�صع  يتم  اأن  على  املالية،  واملن�صاأة  ال�صوق  حتددها  اأخرى  معايري  واأية  اخلدمات  تلك 

املخاطر«. تلك  لتقليل  املطلوبة  الإجراءات 

املادة )4(  

طبيعي  �سخ�س  لأي  م�ستعارة  باأ�سماء  معاملة  اأو  �سفقة  اإجراء  اأو  ح�ساب  فتح  »يحظر 

حل�ساب  يعمل  ل  العميل  اأن  من  التاأكد  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سركة  على  ويتعني  اعتباري،  اأو 

اآخرين«.
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املادة )5( 

يحدد  العليا  الإدارة  تقره  مكتوب  داخلي  نظام  بو�سع  املالية  واملن�ساأة  ال�سوق  تلتزم 

متويل  ومكافحة  الأموال  غ�سل  ملواجهة  الالزمة  واملتطلبات  والإجراءات  ال�سيا�سات 

مراعاة  مع  عنها،  بن�سخة  الهيئة  وتزويد  امل�سروعة،  غري  التنظيمات  ومتويل  الإرهاب 

ويت�سمن  العمالء،  ونوعية  التنظيمي  والهيكل  الن�ساط  طبيعة  عن  الناجتة  املخاطر 

الآتي: الأقل  النظام على  هذا 

املخاطر  ذو  العميل  جتاه  اتخاذها  الالزم  والحتياطية  الوقائية  الإجراءات   .1
املرتفعة ومنها الفح�س والتدقيق الدوري للوقوف على اآخر اأو�ساعه وتعامالته، 

ومنها:  امل�سبوهة،  املعامالت  جتاه  وكذلك 

العمليات الكبرية والعمليات التي ل يكون لها هدفًا اقت�صاديًا اأو قانونيًا وا�صحًا. اأ. 

تطبق  ل  اأو  لديها  لي�ض  دولة  اإىل  ينتمي  اأو  متواجد  عميل  مع  تتم  التي  العمليات  ب. 

غري  التنظيمات  متويل  اأو  الإرهاب  متويل  اأو  الأموال  غ�صل  ملكافحة  ت�صريعات 

امل�صروعة. 

العمليات التي تتم من خالل الو�صائل اأو الأدوات اللكرتونية. ج. 

د.  العمليات التي تتم من خالل عميل غري مقيم.

عليه،  يطراأ  تعديل  وكل  احلقيقي،  امل�ستفيد  على  للتعرف  الالزمة  الإجراءات   .2
ومن ذلك: 

على  كالطالع  احلقيقي  امل�صتفيد  هوية  من  للتحقق  منا�صبة  اإجراءات  اتخاذ  اأ. 

ال�صوق  القناعة لدى  تولد  ب�صاأنه بحيث  املتوفرة  واملعلومات  وبيانات ر�صمية  وثائق 

واملن�صاأة املالية باأنها على علم بهوية امل�صتفيد احلقيقي. 

احلقيقي.  امل�صتفيد  هوية  فيه  يحدد  العميل  من  خطي  ت�صريح  تقدمي  ب. 
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الأجانب  الأ�سخا�س  من  العميل  كان  اإذا  ما  لتحديد  الالزمة  الإجراءات   .3
بهم.  املرتبطني  الأ�سخا�س  اأي من  اأو  عائالتهم  اأفراد  اأحد  اأو  �سيا�سياً  املنك�سفني 

املذكورين  ال�سخا�س  من  العميل  اأن  تبنينّ  حال  اإجراءات  من  اتخاذه  يتعني  وما 

اأعاله، ومن ذلك:

اأو  العميل  كان  اإذا  ما  لتحديد  املخاطر  لإدارة  مالئمة  اأنظمة  تطبيق  اأ. 

�صيا�صيًا. املنك�صفني  الأجانب  الأ�صخا�ض  من  احلقيقي  امل�صتفيد 

فيه. ال�صتمرار  اأو  التعامل  بدء  ب�صاأن  العليا  الإدارة  موافقة  على  احل�صول  ب. 

اأمواله. م�صدر  من  التحقق  ج. 

وم�صتمر. دقيق  ب�صكل  تعامالته  متابعة  د. 

ورد  ما  العميل مع مراعاة  الواجبة جتاه  العناية  تدابري  لتخاذ  الالزمة  الآليات   .4
يف املادة )5/مكرر( من هذا القرار.

املو�سوعة.« والإجراءات  ال�سيا�سات  بتنفيذ  اللتزام  من  للتحقق  الالزمة  الآليات   .5

)5/مكرر( املادة 

العميل«  جتاه  الواجبة  »العناية 

العميل،  ب�ساأن  الواجبة  العناية  اإجراءات  بتطبيق  املالية  واملن�ساأة  ال�سوق  تلتزم   .1
الآتي: ب�سكل خا�س  ت�سمل  اأن  على 

منها. والتحقق  العميل  ون�صاط  هوية  على  التعرف  اأ. 

منها. والتحقق  العميل  عن  بالنيابة  يتعامل  من  هوية  على  التعرف  ب. 

للتحقق من هويته. اإجراءات منا�صبة  امل�صتفيد احلقيقي واتخاذ  التعرف على  ج. 

وطبيعتها. العمل  عالقة  من  الغاية  على  التعرف  د. 
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العميل  ب�ساأن  الواجبة  العناية  اإجراءات  باتخاذ  املالية  ة  واملن�ساأ ال�سوق  تلتزم   .2
منها: حالت  عدة  يف 

العميل.  مع  التعامل  ثناء  واأ قبل   . اأ

متويل  و  اأ الإرهاب  متويل  اأو  الأموال  بغ�صل  مرتبطة  عملية  بوجود  ال�صتباه  ب. 

العملية. قيمة  عن  النظر  بغ�ض  امل�صروعة  غري  التنظيمات 

بخ�صو�ض  م�صبقًا  عليها  احل�صول  مت  التي  البيانات  كفاية  و  اأ دقة  يف  ال�صك  ج. 

العميل. هوية  حتديد 

والتي  بها  العميل  ح�صاب  ت�صغيل  يتم  التي  الطريقة  يف  جوهري  تغيري  وجود  د. 

منه. املطلوبة  اخلدمة  و  اأ العميل  ن�صاط  مع  تتفق  ل 

الــعــنــايــة  جـــراءات  اإ ا�ــســتــيــفــاء  املــالــيــة مــن  ة  الــ�ــســوق واملــنــ�ــســاأ يف حــال عــدم متــكــن   .3
مدى  يف  والنظر  معه،  التعامل  عن  المتناع  فعليها  العميل  ن  ب�ساأ الواجبة 

ن. ال�ساأ بهذا  الوحدة  اإىل  م�سبوهة  معاملة  تقرير  رفع  �سرورة 

يتعلق  فيما  العمالء  جتاه  الواجبة  العناية  جــراءات  اإ كفاية  مدى  مراجعة   .4
خا�سة  املعلومات  حتديث  ا�ستمرارية  و�سمان  احلقيقي  وامل�ستفيد  بالعميل 

العالية. املخاطر  ذوي  بالعمالء  يتعلق  فيما 

حينما  الــعــمــالء  جتــاه  الــواجــبــة  الــعــنــايــة  لــتــدابــري  مــبــ�ــســطــة  جـــراءات  اإ تــطــبــيــق   .5
الــتــنــظــيــمــات غــري  رهــــاب ومتــويــل  مــــوال ومتــويــل الإ تــكــون خمــاطــر غــ�ــســل الأ

بــتــحــلــيــل كــاٍف  املــالــيــة  ة  املــنــ�ــســاأ و  اأ الــ�ــســوق  بــنــاًء عــلــى قــيــام  املــ�ــســروعــة مــتــدنــيــة، 

املخاطر.« لتلك 
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• التنفيذية 	 الالئحة  �ساأن  يف   ،2014 ل�سنة   38 رقم  الوزراء  جمل�س   قرار 

متويل  ومكافحة  الأموال  غ�سل  جرائم  مواجهة  ب�ساأن  الحتادي،  للقانون 

رهاب. الإ

املادة )4(

ياأتي: مبا  والقت�سادية  والتجارية  الأخرى  املالية  واملن�ساآت  املالية  املن�ساآت  تلتزم 

القانونية  ومراكزهم  العمالء  هوية  على  للتعرف  خا�ض  نظام  و�صع  اأ. 

عليهم. يطراأ  تعديل  وكل  احلقيقيني  وامل�صتفيدين 

املعتمدة  النماذج  وتعبئة  م�صتمر،  ب�صكل  واحلذر  احليطة  اإجراءات  اتخاذ  ب. 

الوثائق  جميع  من  بن�صخة  الحتفاظ  من  والتاأكد  الرقابية،  اجلهات  من 

الآتية: والبيانات  واملعلومات 

الطبيعي: لل�سخ�س  بالن�سبة   .1

اإقامته  وحمل  وجن�صيته  ال�صفر  جواز  اأو  الهوية  بطاقة  يف  هو  كما  ال�صم  اأ. 

العمل. �صاحب  وعنوان  وا�صم  الأ�صلي  واملوطن 

�صورة طبق الأ�صل عن بطاقة الهوية اأو جواز ال�صفر �صاري املفعول مع التاأكد  ب. 

على  واحل�صول  الدولة،  يف  العاملني  للوافدين  بالن�صبة  القانوين  املركز  من 

من  �صخ�صًا  احلقيقي  امل�صتفيد  اأو  العميل  كون  حال  يف  العليا  الإدارة  موافقة 

الأ�صخا�ض  اأو  اأفراد عائالتهم  اأحد  اأو  املنك�صفني �صيا�صيًا  الأجانب  الأ�صخا�ض 

بهم. املرتبطني 
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العتباري: لل�سخ�س  بالن�سبة   .2

القانوين  وممثله  وعنوانه  ن�صاطه  واأوجه  وموطنه  وا�صمه  القانوين  ال�صكل  اأ. 

ملكية  تزيد  الذين  وامل�صاهمني  ال�صركاء  وعناوين  واأ�صماء  متثيله  و�صند 

يف  اإليها  امل�صار  الإجراءات  واتخاذ  املال،  راأ�ض  من   )5%( على  منهم  كل 

�صخ�صًا  امل�صتفيد احلقيقي  اأو  العميل  كان  املادة يف حال  )1( من هذه  البند 

اأو  عائالتهم  اأفراد  اأحد  اأو  �صيا�صيًا  املنك�صفني  الأجانب  الأ�صخا�ض  من 

بهم. املرتبطني  الأ�صخا�ض 

�صارية  املهنية  و  اأ التجارية  والرخ�صة  �صا�صي  الأ النظام  من  ن�صخة   

و  اأ املحلية  الرتخي�ض  جهات  و  اأ القت�صاد  وزارة  من  معتمدة  املفعول 

يف  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  و  اأ العمل  وزارة  و  اأ احلرة  املناطق  �صلطات 

بح�صب  ذلك  كل  م�صرفية،  ح�صابات  بفتح  لها  امل�صموح  اجلمعيات  حالة 

الأحوال.
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اجلزء الثاين:

الــتــي متــكــن مــن ت�سنيف  املــحــددة  املــعــايــري 

املتعلقة  املخاطر  درجــة  حيث  مــن  العمالء 

الإرهاب ومتويل  الأموال  غ�سل  بعمليات 
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الثاين: اجلزء 

درجة  حيث  من  العمالء  ت�سنيف  من  متكن  التي  املحددة  املعايري 

الإرهاب ومتويل  الأموال  غ�سل  بعمليات  املتعلقة  املخاطر 

املالية  اخلدمات  �صركات  عمالء  ت�صنيف  خاللها  من  ميكن  التي  املعايري  حتديد  قبل 

املخاطر  تقييم  اإىل  امل�صتندة  املنهجية  تعريف  اول من  املخاطر فالبد  من حيث درجة 

الأموال. غ�صل  عمليات  مكافحة  يف 

• الأموال:	 غ�سل  عمليات  مكافحة  يف  املخاطر  تقييم  اإىل  امل�ستندة  املنهجية 

تركيز  من  املالية  املوؤ�ص�صات  �صتتمكن  خاللها  من  التي  الآلية  بها  ويق�صد 

واحل�صابات،  والعمالء،  الت�صغيلية،  العمليات  تلك  على  والب�صرية  املالية  مواردها 

الأموال. غ�صل  لعمليات  عر�صة  اأكرث  تكون  التي  املالية  والعمليات 

يف  نفع  ذات  تكون  لن  املخاطر  تقييم  اإىل  امل�صتندة  املنهجية  فاإن  عام،  وب�صكل 

اأنه  اإذ  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  بغ�صل  املتعلقة  امل�صبوهة  العمليات  على  التعرف 

تكون  اأن  الإرهاب  ت�صتخدم يف عمليات متويل  التي  الأموال  ي�صرتط يف م�صدر  ل 

م�صروعة. غري  م�صادر  عن  ناجمة 

م�صروعة  اأموال غري  ا�صتخدام  فيها  يتم  التي  الخرى، ويف احلالت  الناحية  من 

قد  املخاطر  تقييم  اإىل  امل�صتندة  املنهجية  فان  الإرهابية،  العمليات  متويل  يف 

اجلهات  اإىل  الإبالغ  خالل  من  الإرهاب  متويل  عمليات  مكافحة  يف  ت�صاعد 

بها. امل�صتبه  الأموال  غ�صل  عمليات  عن  الرقابية 

الإرهاب  متويل  عمليات  عن  والك�صف  التعرف  يف  فعالية  الأ�صاليب  اأكرث  اإن 

اجلهات  باأ�صماء  املالية  املوؤ�ص�صات  بتزويد  املعنية  الرقابية  اجلهات  قيام  هو  

الإرهاب. متويل  بعمليات  املرتبطة  اأو  ال�صالعة  والكيانات 
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• املخاطر؟	 درجة  ح�سب  العمالء  بت�سنيف  نقوم   ملاإذا 

العميل. هوية  من  والتحقق  التعرف  اإجراءات  تكييف   -

اإجراءات  تطبيق  لغايات  املرتفعة  املخاطر  ذوي  العمالء  على  التعرف   -

وعند  احل�صابات  فتح  مرحلة  عند  وذلك  الواجبة  املهنية  العناية  بذل 

املبكر  الإنذار  اأنظمة  تعديل  اإىل  بالإ�صافة  الالزم،  الدوري  التحديث 

املخاطر. لتغري  تبعًا  وذلك  املراقبة  واأنظمة 

تنطوي  قد  والتي  امل�صبوهة  العمليات  على  ممكن  وقت  وباأقرب  التعرف   -

الأموال. غ�صل  خماطر  على 

الولوية  اإعطاء  خالل  من  وذلك  للموارد  المثل  التوزيع  �صمان   -

الخ. العمالء،  بيانات  بتحديث  القيام  عند  املخاطر  مرتفعة  للح�صابات 

املوؤ�ص�صة. اإليها  تتعر�ض  التي  املخاطر  مع  متماثل  ب�صكل  التعامل  �صمان   -

• املخاطر:	 تقييم  اإىل  امل�ستندة  املنهجية  تكون  اأن   يجب 

موثقة.  -

. عية �صو مو  -

للتحقق. قابلة   -

م�صادر  من  اأمكن  ما  وكل  للعموم،  واملتاحة  املن�صورة  املواد  ت�صتخدم   -

عامليًا. معتمدة 

وم�صتمر. دوري  ب�صكل  تراجع   -
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العمالء ت�سنيف  معايري 

اأوًل: املخاطر املتعلقة مبناطق جغرافية معينة

لتعريف: ا

العمليات  ووجهة  وم�صدر  عمله،  اأو  العميل  اإقامة  مبكان  املتعلقة  املخاطر  تت�صمن 

للمناطق  حتديده  لدى  امل�صرفية  للموؤ�ص�صات  وميكن  احل�صاب،  على  تتم  التي 

املرتفعة: املخاطر  ذات  اجلغرافية 

من  مماثلة  اأخرى  لإجراءات  اأو  التعامل  حلظر  اأو  لعقوبات  تخ�صع  التي  الدول   .1
املتحدة. الأمم  قبل 

الإمارات  مب�صرف  الأموال  غ�صل  وحدة  قبل  من  حتديدها  يتم  التي  الدول   .2
املركزي.

الأموال  غ�صل  ملكافحة  منا�صبة  نظم  اأو  ت�صريعات  لديها  يتوفر  ل  التي  الدول   .3
تطبقها  ل  اأو  املايل،  العمل  جمموعة  تو�صيات  تطبق  ل  اأو  الإرهاب،  ومتويل 

املطلوبة. بالكفاءة 

من  عال  م�صتوى  وانت�صار  م�صتقر  غري  �صيا�صي  بنظام  ت�صتهر  التي  الدول   .4
وزراعتها  املخدرات  الجتار يف  مثل  امل�صروعة،  الأخرى غري  الأن�صطة  اأو  الف�صاد 

وغريها. الأ�صلحة  وتهريب 

امل�صروعة. غري  املخدرة  للمواد  ناقلة  اأو  م�صدرة  باأنها  املعروفة  الدول   .5

منا�صبة  ا�صرتاتيجيات  بدون  مناطق  اأو  دول  اأنها  على  ت�صنيفها  جرى  دول   .6
الأموال. غ�صل  عمليات  ملكافحة 
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املطلوب:

كانت  اإذا  فيما  حتديد  يف  لذلك  املنا�صبة  الآلية  م�صتخدما  املخاطر  بتقييم  القيام   

كانت  اإذا  وفيما  الأموال  غ�صل  ناحية  من  مرتفعة  خماطر  ذات  املنطقة  اأو  الدولة 

مع  التعامل  عن  الناجمة  املخاطر  من  وتخف�ض  منا�صبة  املفعلة  الرقابية  الإجراءات 

املناطق. اأو  الدول  هذا  مثل 

التقييم: عوامل 

• املتحدة.	 الأمم  من  املفرو�صة  القت�صادية  العقوبات 

• للدول 	 الدويل  املايل  العمل  جمموعة  قائمة  على  املدرجة  واملناطق  الدول   تاريخ 

املتعاونة. غري  واملناطق 

• ملجموعة 	 الإقليمية  الكيانات  يف  اأو  الدويل  املايل  العمل  جمموعة  يف  الع�صوية 

الدويل. املايل  العمل 

• الأموال.	 غ�صل  يف  عايل  قلق  ذات  واملناطق  الدول 

• الف�صاد.	 موؤ�صر   – العاملي  ال�صفافية   موؤ�صر 

• الدويل.	 النقد  و�صندوق  الدويل  البنك  ومراجعات   درا�صات 

• الأجنبية 	 الأ�صول  مراقبة  مكتب  قبل  من  املفرو�صة  القت�صادية  العقوبات   برامج 

مريكي. الأ

• ال�صاأن.	 هذا  يف  املركزي  امل�صرف  عن  ال�صادرة   الأدلة 
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ثانيا: نوع العميل وطبيعة اأعماله

لتعريف: ا

عمالء  مع  بالتعامل  املالية  املوؤ�ص�صات  قيام  عن  الناجتة  املخاطرة  هنا  بها  واملق�صود 

رقابية  اإجراءات  بدون  املرتفعة  املخاطر  ذات  والأعمال  الن�صطة  اأ�صحاب  من 

. �صبة منا

املطلوب:

قم بتقييم  املخاطر م�صتخدمًا الآلية املنا�صبة لذلك يف حتديد فيما اإذا كان العميل ذو 

املفعلة  الرقابية  الإجراءات  كانت  اإذا  وفيما  الأموال  غ�صل  ناحية  من  مرتفعة  خماطر 

هذه  مبثل  يتعاملون  عمالء  مع  التعامل  عن  الناجمة  املخاطر  من  وتخف�ض  منا�صبة 

الأعمال.

التقييم عوامل 

• للنقد(.	 املكافئ  فيه  )مبا  بكثافة  النقد  ت�صتخدم  التي  الأعمال 

• املالية.	 اخلدمات  اأعمال 

• الخ.	 املراهنة،   الكازينوهات، 

• املوروثة.	 املخاطر  ذات  الأعمال 

• املرخ�صني.	 بالأ�صلحة  واملتعاملون  والو�صطاء   امل�صنعون 

• املرخ�صة.	 وغري  للربح  الهادفة  غري   املوؤ�ص�صات 

• مرتفعة.	 خماطر  ذات  اأنها  على  الرقابية  اجلهات  قبل  من  امل�صنفة   الأعمال 
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• الثمينة.	 والأحجار  باملجوهرات  املتعاملون 

• ال�صيارات.	  معار�ض 

• خماطر 	 ذات  اأنها  على  املتخ�ص�صة  العاملية  اجلهات  قبل  من  امل�صنفة  الأعمال 

. تفعة مر

• املهنيون.	 والو�صطاء  القانونية  واملراجعة  املحاماة   مكاتب 

• والت�صدير.	 ال�صترياد   �صركات 

• احل�صا�صة.	 ال�صيا�صية  املراكز  ذوو   ال�صخا�ض 

املالية العمليات  الت�سويق ونوعية  املنتجات/اآلية  ثالثا: نوعية 

لتعريف: ا

العمليات  نوعية  اأو  الت�صويق،  اآلية  اأو  اخلدمات،  اأو  املنتجات،  تكون  عام،  ب�صكل   

الأموال  ا�صتالم  �صهولة  التالية:  من  اأي  توافرت  اإذا  مرتفعة،  خماطرة  ذات  املالية 

احل�صول  بدون  ثالثة،  اأطراف  اإىل  العتيادي  الدفع  اأو  ثالثة،  لأطراف   تعود  التي 

الثالث. الطرف  هوية  عن  دليل  على 

املطلوب:

كان  اإذا  فيما  حتديد  يف  لذلك  املنا�صبة  الآلية  م�صتخدمًا  املخاطر  بتقييم   القيام   

مرتفعة   خماطر  ذات  املجراة  املالية  العملية  اأو  الت�صويق،  اآلية  اأو  اخلدمة،  اأو  املنتج، 

منا�صبة  املفعلة  الرقابية  الإجراءات  كانت  اإذا  وفيما  الأموال  غ�صل  ناحية  من 

وتقدميها. بها  التعامل  عن  الناجمة  املخاطر  من  وتخف�ض 
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التقييم: عوامل 

ال�سلطات  اأو  الرقابية،  اجلهات  قبل  من  عليها  التعرف  جرى  التي  اخلدمات   .1
ذات خماطر مرتفعة: اأنها  بها، على  املوثوق  امل�سادر  اأو  املعنية، 

• املرا�صلة.	 للبنوك  الدولية  الت�صويات   خدمات 

• اخلا�صة.	 البنكية   اخلدمات 

الثمينة. املعادن  وت�سليم  والتعامل  النقدية  الأوراق  على  ت�ستمل  التي  اخلدمات   .2

اخلدمات واملنتجات التي تف�سل الخفاء لبع�س املعلومات و/اأو ت�ستمل على اأطراف   .3
ثالثة:

• النقدية.	 الإيداعات 

• باحل�صاب.	 القيد  بطاقات  با�صتخدام  الإيداعات 

• النقدية.	 الدوات  و/اأو  النقد  على   ت�صتمل 

• دول 	 اإىل  حتويلها  املمكن  ومن  احلدود  تتجاوز  مالية  عمليات  على   ت�صتمل 

العايل  واحلجم  ال�صريعة  احلركة  تدعم  و/اأو  مرتفعة  خماطر  ذات  ومناطق 

لالأموال:

املالية. احلوالت   -

الأجنبية. ال�صيكات   -
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الثالث: اجلزء 

فـــــي  الن�سبــــــاط  موظــــف  دور 

املالية اخلدمات  �سركات 
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الثالث:  اجلزء 

املالية اخلدمات  �سركات  يف  الن�سباط  موظف  دور 

الن�صباط  مهمة موظف  تتحدد  ال�صلة،  ذات  الت�صريعات  املحددة يف  املهام  ف�صاًل عن 

يف �صركات اخلدمات املالية يف كل جهة وفقًا حلجم اجلهة ومواردها والأنظمة املطبقة 

التالية: باملهام  يقوم  اأن  اأنه ب�صفه عامة يجب  اإل  بها 

• غ�صل 	 عمليات  مبكافحة  خا�صة  واأنظمة  لوائح  بو�صع  ال�صركة  قيام  من  التحقق 

من  لزمًا  يراه  ما  واقرتاح  دوري  ب�صكل  ال�صيا�صات  تلك  ومراجعة  الأموال، 

لالأنظمة  وفقا  وكفاءتها  فاعليتها  زيادة  بهدف  ال�صركة  �صيا�صات  وحتديث  تطوير 

ال�صاأن. ت�صدر يف هذا  التي  واللوائح 

• الرقابية 	 وال�صوابط  القوانني  اأحكام  بتطبيق  العاملني  قيام  على  العام  الإ�صراف 

الإرهاب. الأموال ومتويل  �صاأن مكافحة غ�صل  الداخلية يف  والنظم 

• من 	 العميل  بت�صنيف  العمالء  ح�صابات  فتح  عن  امل�صوؤول  ال�صخ�ض  قيام  من  التحقق 

حيث درجة املخاطر املتعلقة بعمليات غ�صل الأموال.

• جمال 	 يف  للعاملني  تدريب  خطط  و�صع  ب�صاأن  العليا  الإدارة  مع  والتن�صيق  التعاون 

غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب واقرتاح الربامج التدريبية الالزمة يف هذا ال�صاأن.

• العمليات 	 وفح�ض  توفريها  ال�صركة  اأنظمة  تتيح  التي  العادية  غري  العمليات  فح�ض 

امل�صتبه فيها والتي ترد اإليه من العاملني بال�صركة.

• التي 	 بالعمليات  املركزي  بامل�صرف  الأموال  غ�صل  مكافحة  وحدة  باإخطار  القيام 

كما  بها.  املعمول  النماذج  على  وذلك  اإرهاب  متويل  اأو  اأموال  غ�صل  �صبهة  تت�صمن 

لغاية  واملعلومات  ال�صجالت  على   اطالعها  وت�صهيل  بالبيانات  الوحدة  تزويد  يتوىل 

مبهامها. القيام 

• الإدارة 	 جمل�ض  على  وعر�صه  الأموال  غ�صل  مكافحة  ن�صاط  عن  دورية  تقارير  اإعداد 

عند  الرقابية  للجهات  وتقدميها  التقارير  بتلك  والحتفاظ  منا�صبًا،  يراه  ما  لتخاذ 

طلبها.
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اجلزء الرابع:

العمالء ت�سنيف  كيفية  تطبيق 
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الرابع: اجلزء 

العمالء ت�سنيف  كيفية  تطبيق 

الإرهاب   ومتويل  الأموال  غ�صل  عمليات  مواجهة  لغر�ض  العمالء  ت�صنيف  دليل  لتطبيق 

الآتية: بالإجراءات  القيام  يتم 

اجلزء الأول

للتايل: وفقا  للمخاطر   )Rate( رقمي  تقييم  و�صع   .1
• 	 low Risk –  )1( املخاطر   منخف�ض  تقييم 

• 	 Medium Risk –  )3( املخاطر   متو�صط  تقييم 

• 	   High Risk –  )9( املخاطر   عايل   تقييم 

• 	Very High Risk  – )20(  تقييم عايل املخاطر جدا   

املخاطر:  اأنواع  من  نوع  لكل   )Weight( ن�صبي  وزن  و�صع   .2
غ�صل  جمال  يف  العمالء  لت�صنيف  بالن�صبة  الأ�صا�صية  املخاطر  اأنواع  حتديد  مت 

يلي: ملا  وفقا  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

• خماطر متعلقة بجن�صية العميل )country risk( – الوزن الن�صبي 50% 	

• 	50% الن�صبي  الوزن   –  )customer risk( بالعميل  متعلقة   خماطر 

:  50% الن�سبي  الوزن   )Country risk( العميل  بجن�سية  املتعلقة  املخاطر  اأوًل: 

• وحتديد 	 الدول  كافة  و�صع  بها  مت  والتي   )1 رقم  )ملحق  املرفقة  للقائمة   وفقا 

من  الواردة  للبيانات  وفقا  وذلك  دولة  بكل  املتعلق  للمخاطر  الرقمي  التقييم 

مكافحة  يف  الدول  بت�صنيف  املتعلقة  الدولية  والهيئات  املنظمات  تقارير  بع�ض 

من  ي�صتحدث  ملا  وفقا  الدول  تلك  تقييم  تعديل  ميكن  باأنه  )علمًا  الأموال  غ�صل 

دولية(. تقارير 
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• الوزن 	 �صرب  حا�صل  خالل  من  باجلن�صية  املتعلقة  املخاطر  نقاط  حتديد   يتم 

)rate( املخاطر  من  الدولة  تقييم   X )weight( للمخاطر  الن�صبي 

ذلك: على  أمثلة 

فرن�صا: دولة  من  عميل  بجن�صية  املتعلقة  املخاطر  نقاط   -

)rate( املخاطر  من  الدولة  تقييم   X )weight(للمخاطر الن�صبي  الوزن 

 0.5 = 1 x 50%

�صربيا: دولة  من  عميل  بجن�صية  املتعلقة  املخاطر  نقاط   -

)rate( املخاطر  من  الدولة  تقييم   X )weight( للمخاطر  الن�صبي  الوزن 

 1.5 = 3 x 50%

اإيران: دولة  من  عميل  بجن�صية  املتعلقة  املخاطر  نقاط   -

)rate( املخاطر  من  الدولة  تقييم   X )weight(للمخاطر الن�صبي  الوزن 

10 = 20 x 50%

:  50% الن�سبي  الوزن   )Customer risk( بالعميل  املتعلقة  املخاطر  ثانياً: 

التايل: للجدول  وفقا  بالعميل  املتعلقة  املخاطر  تنق�صم 

للمخاطر الن�سبي  الوزن  املخاطر

٪30 )Occupation( العميل  مهنة  1
٪30 )Trading Type( طريقة التداول 2

٪20 حملية  بنوك  مع  العالقة 

)Relationship with Local Banks(
3

٪10 )Power of Attorney( وجود وكالة 4
٪10 )Residence( بالدولة  الإقامة  5

٪100 الن�سبي الوزن  اإجمايل 
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حتديد  مت  واأي�صًا  املخاطر  اأنواع  من  نوع  كل  داخل  العنا�صر  من  عدد  و�صع  مت   .1
التايل: للجدول  وفقًا  املخاطر  عنا�صر  من  عن�صر  لكل  تقييم 

املخاطر

الوزن 

لن�سبي ا

)WEIGHT(
عنا�سر املخاطر

تقييم 

العن�سر

)RATE(

النقاط 

)SCORE(
WEIGHT*RATE

العميل  مهنة 

  Occupation
٪30Banker, Accountant206

Broker206

Lawyer206

Investor206

 Self Employed -
 Business Man with
Professional License

30٫9

 Self Employed -
 Business Man without
Professional License

30٫9

 Others - Employee
 With Salary

10٫3

others

طريقة التداول 

   Trading Type

م�صارب ٪30  

Speculator
92.7

الأجل  ق�صري 

Short Term
30.9

الأجل طويل 

Long Term
10.3

Others

مع  العالقة 

حملية  بنوك 

 Relationship
 with Local

  Banks

٪20Over > 12 Months10.2

Less < 12 Months30.6

No Previous Relationship204

Others
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وكالة  وجود 

Power of 
Attorney  

بنف�صه٪10 بالتداول  10.1يقوم 

العميل  من  وكالة  90.9توجد 

الإقامة بالدولة 

Residence
بالدولة٪10 10.1مقيم 

بالدولة مقيم  90.9غري 

عن  والناجت  املخاطر  عنا�صر  من  عن�صر  لكل   )SCORE( املخاطر  نقاط  جتميع   .2
املخاطر. عن�صر  تقييم   X للمخاطر  الن�صبي  الوزن  �صرب  حا�صل 

املتعلقة  للمخاطر  الن�صبي  الوزن   X املخاطر  نقاط  اإجمايل  �صرب  يتم  بعدها   .3
.%50 بالعميل 

ذلك: على  مثال 

ح�صاب  ك�صف  لديه  الأجل،  طويل  تداول  وطريقة  حماميًا،  يعمل  عميل  ت�صنيف  كيفية 

بالدولة. مقيم  بنف�صه،  يتداول  عام،  من  لأكرث  بنكي 

املخاطر: بعنا�سر  اخلا�س  النقاط  جتميع   -

املخاطر الن�سبيعنا�سر  النقاطتقييم عن�سر املخاطرالوزن 

)حمامي( 30206٪املهنة 
الجل طويل  3010.3٪عميل 

بنكي  ح�صاب  ك�صف 

لأكرث من عام
%2010.2

بنف�صه 1010.1٪يتداول 
بالدولة 1010.1٪مقيم 

6.7اإجمايل النقاط

بالعميل: املتعلقة  املخاطر  جانب  من  الت�سنيف   -

بالعميل املتعلقة  للمخاطر  الن�صبي  الوزن   X املخاطر  نقاط  اإجمايل 

3٫35 = 50% x 6٫7
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:Overall Rating للمخاطر  النهائي  التقييم  ثالثاً: 

والنقاط  العميل  بجن�صية  املتعلقة  املخاطر  من  الناجتة  النقاط  بتجميع  ذلك  ويتم 

نف�صه.  بالعميل  املتعلقة 

وحت�سب النتيجة النهائية كما يلي:

• 	)Low Risk( املخاطر  منخف�ض  العميل  ي�صنف    2.99 حتى   0 من 

• 	)Medium Risk( املخاطر  متو�صط  العميل  ي�صنف    5.99 حتى   3  من 

• 	)High Risk( املخاطر  عايل  باأنه  العميل  ي�صنف  فاأكرث   6  من 

 )High Risk( املخاطر  عاليني  عمالء  بانهم  امل�صنفني  العمالء  يحتاج   -

ال�صركة  مع  للعميل  ح�صاب  فتح  قبل  وذلك  الن�صباط  موظف  موافقة  اإىل 

وتعامالتهم  ح�صاباتهم  متابعة  مع  جديد(  عميل  كان  اإذا  ما  حالة  )يف 

الن�صباط. موظف  من  م�صتمر  ب�صكل 

بال�صركة  فيتم متابعة ح�صاباتهم وتعامالتهم  اأما يف حالة كونه عميل قدمي   -

اجلهات  اإىل  تقارير  ورفع  بال�صركة  الن�صباط  موظف  من  م�صتمر  ب�صكل 

تتم. قد  م�صبوهة  عمليات  باأي  املعنية 

مثال كامل على ت�سنيف عميل

عميل �سعودي يعمل موظف حكومي هو م�ستثمر ق�سري الأجل غري مقيم بالدولة 

ولي�س لديه ح�ساب بنكي داخل الدولة ولديه وكالة قانونية لأحد الأ�سخا�س.

:)weight 50%( العميل  بجن�صية  املتعلقة  املخاطر   .1

)rate( املخاطر  من  الدولة  تقييم    X )weight( للمخاطر  الن�صبي  الوزن 

0٫5 = 1 x 50٪
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:)weight 50%( بالعميل  املتعلقة  املخاطر   .2

املخاطر الن�سبيعنا�سر  النقاطتقييم عن�سر املخاطرالوزن 

حكومي( )موظف  3010٫3٪املهنة 

الجل ق�صري  3030٫9٪عميل 

بنكي ح�صاب  لديه  20204%لي�ض 

وكيل 1090٫9٪لديه 

بالدولة مقيم  1090٫9٪غري 

7اإجمايل النقاط

بالعميل: املتعلقة  املخاطر 

بالعميل املتعلقة  للمخاطر  الن�صبي  الوزن   X املخاطر  نقاط  اإجمايل 

3٫5 = 50٪ x 7

العميل: ت�صنيف   .3

بالعميل  املتعلقة  املخاطر   + باجلن�صية  املتعلقة  املخاطر 

   4  =0.5+3.5

.)Medium  – املخاطر  متو�صط  عميل  باأنه  )ي�صنف 
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اجلزء الثاين

)Interface Risk( املخاطر املتعلقة بواجهة العميل

• هل العميل من ذوي العتبارات ال�صيا�صية )PEP(؟	

– نعم  –                                 ل 

• احل�صاب 	 من  احلقيقي  امل�صتفيد  هو  لي�ض  العميل  اأن  يف  �صك  ال�صركة  لدى  هل 

)Beneficial owner(؟
– نعم  –                                 ل 

• هل لدى ال�صركة �صك يف م�صدر اأموال العميل )Source of funds(؟	

– نعم  –                                 ل 

العميل  ت�سع  فاإنها  ال�سابقة  الأ�سئلة  من  اأي  على  بنعم  الإجابة  كانت  اإذا 

.)High Risk( مبا�سرة يف ت�سنيف عميل عايل املخاطر
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ملحق)1(: 

املتعلقة  املخاطر   - الدول  قائمة 

)Country Risk( العميل  بجن�سية 
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Country Overall Country Rating
Afghanistan 9.00
Albania 9.00
Algeria 1.00
American Samoa 9.00
Andorra 9.00
Angola 9.00
Anguilla 9.00
Antarctica 9.00
Antigua and Barbuda 9.00
Argentina 1.00
Armenia 9.00
Aruba 9.00
Australia 1.00
Austria 1.00

املخاطر املتعلقة بجن�سية العميل
الوزن الن�سبي من اإجمايل املخاطر 50%

Rating Scale: 1= Low Risk; 3= Medium Risk; 9= High Risk

Weightage * rate = ن�سبة املخاطر اخلا�سة بجن�سية العميل

ملحق )1(: 

العميل بجن�سية  املتعلقة  املخاطر   - الدول  قائمة 

)Country Risk(
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Country Overall Country Rating
Azerbaijan 9.00
Bahamas 9.00
Bahrain 1.00
Bangladesh 1.00
Barbados 9.00
Belarus 9.00
Belgium 1.00
Belize 1.00
Benin 9.00
Bermuda 9.00
Bhutan 9.00
Bolivia 1.00
Bosnia Herzegovina 9.00
Botswana 9.00
Bouvet Island 1.00
Br. Virgin Isds 1.00
Brazil 1.00
Brunei Darussalam 1.00
Bulgaria 1.00
Bunkers 9.00
Burkina Faso 9.00
Burundi 9.00
Cambodia 9.00
Cameroon 9.00
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Country Overall Country Rating
Canada 1.00
Cape Verde 9.00
Cayman Isds 9.00
Central African Republic 9.00
Chad 9.00
Channel Islands 9.00
Chile 9.00
China 1.00
China, Hong Kong SAR 1.00
China, Macao SAR 1.00
Christmas Isds 1.00
Cocos Isds 1.00
Colombia 9.00
Comoros 9.00
Congo 9.00
Cook Isds 1.00
Costa Rica 1.00
Côte d›Ivoire 9.00
Croatia 9.00
Cuba 20.00
Cyprus 1.00
Czech Rep. 1.00
Dem. People›s Rep. of Korea 20.00
Denmark 1.00
Djibouti 9.00
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Country Overall Country Rating
Dominica 1.00
Dominican Rep. 9.00
Ecuador 9.00
Egypt 1.00
El Salvador 9.00
Equatorial Guinea 9.00
Eritrea 9.00
Estonia 9.00
Ethiopia 9.00
Faeroe Isds 1.00
Falkland Isds )Malvinas( 9.00
Fiji 1.00
Finland 1.00
France 1.00
French Guiana 9.00
French Polynesia 9.00
Gabon 9.00
Gambia 9.00
Georgia 1.00
Germany 1.00
Ghana 9.00
Gibraltar 9.00
Greece 1.00
Greenland 1.00
Grenada 9.00



دليل ت�شنيف العمالء ب�شركات اخلدمات املالية- 2017  38

Country Overall Country Rating
Guadeloupe 9.00
Guam 9.00
Guatemala 9.00
Guinea 9.00
Guinea-Bissau 9.00
Guyana 9.00
Haiti 9.00
Heard Island and McDonald Islands 9.00
Honduras 9.00
Hungary 1.00
Iceland 1.00
India 1.00
Indonesia 1.00
Iran 20.00
Iraq 9.00
Ireland 1.00
Isle of Man 9.00
Israel 20.00
Italy 1.00
Jamaica 9.00
Japan 1.00
Jordan 1.00
Kazakhstan 9.00
Kenya 9.00
Kiribati 9.00
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Country Overall Country Rating
Kuwait 1.00
Kyrgyzstan 9.00
Lao People›s Dem. Rep. 9.00
Latvia 9.00
Lebanon 1.00
Lesotho 9.00
Liberia 9.00
Libya 20.00
Liechtenstein 1.00
Lithuania 1.00
Luxembourg 1.00
Macedonia 1.00
Madagascar 9.00
Malawi 9.00
Malaysia 9.00
Maldives 1.00
Mali 9.00
Malta 1.00
Marshall Isds 1.00
Martinique 1.00
Mauritania 1.00
Mauritius 9.00
Mayotte 9.00
Mexico 9.00
Micronesia 1.00
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Country Overall Country Rating
Monaco 1.00
Mongolia 9.00
Montenegro 1.00
Montserrat 9.00
Morocco 1.00
Mozambique 9.00
Myanmar 20.00
N. Mariana Isds 1.00
Namibia 9.00
Nauru 9.00
Nepal 9.00
Neth. Antilles 1.00
Netherlands 1.00
New Caledonia 1.00
New Zealand 1.00
Nicaragua 9.00
Niger 9.00
Nigeria 9.00
Niue 9.00
Norfolk Isds 1.00
Norway 1.00
Oman 1.00
Pakistan 1.00
Palau 1.00
Palestine 1.00
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Country Overall Country Rating
Panama 9.00
Papua New Guinea 9.00
Paraguay 9.00
Peru 1.00
Philippines 1.00
Pitcairn 1.00
Poland 1.00
Portugal 1.00
Qatar 1.00
Reunion 9.00
Rep. of Korea 1.00
Rep. of Moldova 9.00
Romania 9.00
Russia 9.00
Rwanda 9.00
Ryukyu Isd 1.00
Sabah 9.00
Saint Helena 9.00
Saint Kitts, Nevis and Anguilla 9.00
Saint Lucia 9.00
Saint Pierre and Miquelon 1.00
Saint Vincent and the Grenadines 9.00
Samoa 9.00
San Marino 9.00
Sao Tome and Principe 9.00
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Country Overall Country Rating
Sarawak 9.00
Saudi Arabia 1.00
Senegal 3.00
Serbia 3.00
Seychelles 3.00
Sierra Leone 3.00
Singapore 1.00
Slovakia 3.00
Slovenia 3.00
Solomon Isds 3.00
Somalia 3.00
South Africa 1.00
South Georgia and the South Sand-
wich Islands

1.00

Spain 1.00
Sri Lanka 1.00
Sudan 20.00
Suriname 9.00
Swaziland 9.00
Sweden 1.00
Switzerland 1.00
Syria 20.00
Taiwan 1.00
Tajikistan 9.00
Thailand 1.00
Timor-Leste 9.00
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Country Overall Country Rating
Togo 9.00
Tokelau 9.00
Tonga 9.00
Trinidad and Tobago 9.00
Tunisia 1.00
Turkey 1.00
Turkmenistan 9.00
Turks and Caicos Isds 9.00
Tuvalu 9.00
Uganda 9.00
Ukraine 9.00
United Arab Emirates 0.00
United Kingdom 1.00
United Rep. of Tanzania 9.00
Uruguay 9.00
US Virgin Isds 9.00
USA 1.00
Uzbekistan 9.00
Vanuatu 9.00
Vatican 1.00
Venezuela 9.00
Vietnam 9.00
Wallis and Futuna Isds 9.00
Yemen 1.00
Zambia 9.00
Zimbabwe 9.00
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ملحق)2(: 

)Customer Risk( بالعميل  املتعلقة  املخاطر   
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Risk Factor Weightage Status Rating Score
Occupation 25% Banker, Accountant 20

Broker 20
Lawyer 20
Investor 20
Self Employed - 
Business Man with 
Professional License 

3

Self Employed - 
Business Man without 
Professional License 

3

Others - Employee 
With Salary 

1

Segment 
Type 

20% Speculator 20

Short Term 3
Long Term 3
Select 3

 املخاطر املتعلقة بالعميل
 customer risk rate

الوزن الن�سبي من اإجمايل املخاطر 50%

 Rating Scale: 1= Low Risk; 3= Medium Risk; 9= High Risk

ملحق )2(: 

)Customer Risk( بالعميل  املتعلقة  املخاطر 
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 املخاطر املتعلقة بالعميل
 customer risk rate

الوزن الن�سبي من اإجمايل املخاطر 50%

 Rating Scale: 1= Low Risk; 3= Medium Risk; 9= High Risk

Risk Factor Weightage Status Rating Score
Relationship 
With Local 
Banks 

20% Over > 12 Months 1

Less < 12 Months 3

No Previous 
Relationship

20

Beneficial 
Owner 
Identified 

25% YES 0

NO 20

Resident 10% YES 1

NO 20

Check 100% Total
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